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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2016

A la ciutat de Barcelona, el 25 de febrer de 2016, a les 12 hores i 5 minuts es reuneix
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (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 vicepresidenta cinquena,
senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i
Brugarola (ERC-AM), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarin i Espuña
(PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume
Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i
Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i
Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM),
Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller
(ERC-AM), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep
Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque
(ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERCAM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López
(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), 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 el diputat senyor Ramon Riera Macia (PP).
Per part de la Presidència es constata 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.
Resta pendent de prendre possessió el diputat del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadania que ocuparà la vacant de la senyora Sònia Sierra, que va perdre la seva
condició de diputada en haver renunciat al seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Barcelona.
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Oberta la sessió per la presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta diu: Abans
d’entrar en la part resolutiva de la sessió, de conformitat amb l’acordat en la Junta de
portaveus, donarem lectura al Manifest amb motiu del 8 de març. Per donar-hi lectura,
té la paraula la vicepresidenta senyora Meritxell Budó.
La vicepresidenta quarta, senyora Budó (CiU), diu: Moltes gràcies, presidenta. Molt
bon dia a tots i a totes. Procediré a la lectura, com han dit molt bé, del Manifest del 8
de març - Dia internacional de les dones, que enguany porta el lema “Feminitzant
el món local”. Diu així:
“Avui, 8 de març de 2016, necessitem recordar que les dones continuem movent el
món i necessitem, més que mai, els feminisme com a motor de canvi. Així ho van fer, a
principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton and New York, reclamant
igualtat de sou i millors condicions laborals.
Avui, ja al segle XXI, ens adonem que les dones del nostre país cobren un 25% menys
que els homes, ocupen la majoria dels contractes a temps parcial i dediquen el triple
d’hores que els homes a les tasques no remunerades de la llar. Les dones som la
meitat de la població i no un grup minoritari. Som i hem sigut agents actives en la
construcció de la societat i no ens podem pas conformar a que les nostres vides siguin
tan sols un capítol al final dels llibres o que no en formem part.
Des del món municipal portem més de vint-i-cinc anys treballant per recuperar el llegat
de les nostres àvies, per millorar la vida de les nostres mares i reconèixer tot el seu
treball. I, sobretot, per facilitar el camí de les nostres filles, intentant remoure els
obstacles que es trobaran pel camí i teixint xarxes de justícia i d’oportunitats per a
elles.
Definitivament, han estat diverses les aportacions de les dones que han canviat la
manera de fer dels municipis i la seva política, però moltes d’elles, sovint, queden en
l’anonimat: el lideratge de les regidories d’igualtat, la lluita dels moviments de dones i
veïnatge, la recuperació de protagonistes de la història local, del món artístic, educatiu,
esportiu i del comerç local.
Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica ens
mostren que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida, com en
els treballs, la cura, l‘educació, les cultures i les famílies. Els estereotips i la
ridiculització de les dones que ocupen llocs de poder i lideratge social a les xarxes
socials reforcen que el sistema continua sent sexista. Per això, l’aprovació, aquest any,
de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones marca el compromís polític i la
necessitat de fer el desplegament dels recursos necessaris per implementar-la.
Així, doncs, avui 8 de març, volem reforçar l’aposta del món local per la defensa de la
igualtat i la llibertat de les dones, així com el reconeixement del seu llegat, claus per
construir una societat més justa i digna per a tothom.”
Val a dir que, en la lectura d’aquest text, s’ha acceptat, tal i com s’ha procedit en la
lectura, una petita esmena que havia manifestat el Grup d’Entesa, que ens demanava
canviar “aportacions femenines” per “aportacions de les dones”.
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, vicepresidenta. Queda
llegit i en acta aquest Manifest i, una vegada més, i com cada any, ens compromet
amb aquesta lluita per la igualtat; igualtat no només davant la llei, sinó igualtat real i
efectiva en la societat i la política i, també, en tots els àmbits i els sectors: en
l’econòmic, el social, etc. Moltes gràcies a tots i a totes per haver pogut aprovar-ho.
Tot seguit la presidenta dóna pas a la part resolutiva de la sessió, entrant a l’examen i
al debat dels assumptes relacionats a l’Odre del Dia que es transcriu a continuació:
I.1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 de gener de
2016.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició
de diputada de la Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante, com a conseqüència de la
seva dimissió com a regidora de l’Ajuntament de Barcelona, en data 29 de gener
de 2016, així com de la renúncia anticipada del primer suplent, Sr. Francisco
Sierra López i sol·licitar a la Junta Electoral de Zona de Barcelona que procedeixi
a expedir la credencial del segon suplent, senyor Juan Miguel López González,
del Partit polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania, de la Junta Electoral de
Zona de Barcelona.

3.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 261/16, de 28 de gener, sobre nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere
Regull i Riba diputat adjunt de Turisme i modificació parcial del Decret de la
Presidència núm. 8749/15, de 8 d’octubre, modificat parcialment, al seu torn, pel
Decret núm. 9537/15, de 28 d’octubre, sobre nomenaments i delegació de
competències en favor de diputades i diputats adjunts d’àrees i per matèries.

4.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 260/16, de 28 de gener, sobre la modificació parcial dels
Decrets 7472/15, de 29.7, 9850/15, de 30.10, i 10558/15, de 9.11, en el sentit de
nomenar l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a diputat que exercirà el seu càrrec
amb dedicació exclusiva, atès el seu nomenament com a diputat adjunt de
Turisme de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, amb efectes d’1 de
febrer de 2016.

5.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment, així com de la
Comissió Especial de Comptes, i actualització de la composició de les
esmentades Comissions de la Corporació.
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Intervenció General
6.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de la
Intervenció General, de data 5 de febrer de 2016, sobre l’avaluació del
compliment de la normativa vigent en matèria de morositat, corresponent a
l’exercici econòmic 2015, previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic.

Organisme de Gestió Tributària
7.

Dictamen pel qual es proposa l’aprovació del Protocol número 2 de
desenvolupament del conveni de col·laboració formalitzat en data 5 de maig de
2015, entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d’ingressos
tributaris i altres ingressos de dret públic, que substitueix i deixa íntegrament
sense efecte el Protocol número 1 del dit conveni.

8.

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

9.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació i la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca 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.

10.

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

11.

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

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
12.

Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat dels trams de la
carreteres BV-5156 entre els punts quilomètrics 0,180 i 0,596 i BV-5003, entre
els punts quilomètrics 0,596 i 1,490, propietat de la Diputació de Barcelona, a
favor de l’Ajuntament de Montmeló.
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13.

Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat del tram de la
carretera BV-4501, entre els punts quilomètrics 0,000 i 2,470, propietat de la
Diputació de Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Manresa.

Oficina Tècnica d’Acció Territorial
14.

Dictamen pel qual es proposa aprovar i convalidar la pròrroga, per un termini de
dos anys, del conveni de col·laboració subscrit amb els Ajuntaments de
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i
Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, per a la gestió,
el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs.

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 Partit Popular de la Diputació de Barcelona, pel
dret fonamental a la llibertat religiosa.

2.

Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, relatiu
al tancament de línies de P3 a la província de Barcelona.

3.

Moció que presenten els Grups CUP-PA, Entesa, PSC-CP i ERC-AM de la
Diputació de Barcelona, en defensa de l’Escola Pública.

4.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, en suport a la
llibertat d’expressió i l’autonomia local en la programació d’activitats culturals als
municipis.

5.

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.

6.

Precs

7.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 de gener de
2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 28 de
gener de 2016, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.

Àrea de Presidència
Secretaria General

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 16 de febrer de 2016, pel qual es proposa prendre en
consideració la pèrdua de la condició de diputada de la Il·lma. Sra. Sonia Sierra
Infante, com a conseqüència de la seva dimissió com a regidora de l’Ajuntament
de Barcelona, en data 29 de gener de 2016, així com de la renúncia anticipada del
primer suplent, Sr. Francisco Sierra López i sol·licitar a la Junta Electoral de
Zona de Barcelona que procedeixi a expedir la credencial del segon suplent,
senyor Juan Miguel López González, del Partit polític Ciutadans - Partido de la
Ciudadania, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona.
“Atès que, en data 1 de febrer de 2016, el secretari general de l’Ajuntament de
Barcelona, senyor Jordi Cases Pallarès, va emetre un certificat, que va tenir entrada
en el Registre General de la Diputació de Barcelona en data 2 de febrer de 2016, en el
qual manifesta que el Ple de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el 29 de
gener de 2016, es va donar per assabentat de la dimissió voluntària de la regidora
Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante, del partit polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
com a conseqüència del seu nomenament com a parlamentària del Parlament de
Catalunya.
Atès que la dimissió del càrrec de regidora comporta la pèrdua de la condició de
diputada provincial, de conformitat amb el que disposa l’article 298.1 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Atès que el primer suplent del partit polític Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, és el
senyor Francisco Sierra López, segons el certificat emès per la Junta Electoral de
Zona de Barcelona de data 19 de juny de 2015.
Atès que el senyor Francisco Sierra López, en data 16/2/2016, va presentar davant la
Secretaria General de la Diputació de Barcelona la seva renúncia anticipada al càrrec
de diputat provincial.
Atès que, segons el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
Barcelona, de data 19 de juny de 2015, pel qual es proclamen els diputats provincials,
RESULTA que el segon suplent de la llista electoral de Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (C’s) per dita Junta Electoral de Zona és el regidor de l’Ajuntament de
Badalona senyor Juan Miguel López González.
Vist que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició
d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un
dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre
ells.
Vist que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da
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corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la
mateixa Llei orgànica.
Vist que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central va dictar una Instrucció, en data
10 de juliol de 2003 i publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, que assenyalava
que en el cas que la vacant es produís en el càrrec d’un/a diputat/a la corporació
corresponent ho posarà en coneixement de la junta electoral competent.
Atesos els acords de la Junta Electoral Central de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de
juliol de 1994, en virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la
diputat/da electe/a té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer
Ple que se celebri.
Atès que la Junta Electoral de Zona de Barcelona no ha finalitzat el seu mandat, com a
conseqüència de la celebració de les eleccions generals al Congrés dels Diputats i al
Senat el passat 20 de desembre de 2015, ja que el mandat de les juntes electorals de
zona conclou 100 dies desprès de la celebració de les eleccions i si durant el seu
mandat es convoquessin altres eleccions, les seves competències s’entendran
prorrogades fins a 100 dies desprès de la celebració d’aquelles, d’acord amb l’article
15.2 i 3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Vist que l’article 7 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de presentar la
credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la pèrdua de la condició de diputada de la
Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. SONIA SIERRA INFANTE, de la candidatura
de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s) per part de la Junta Electoral de Zona
de Barcelona, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Barcelona, amb efectes del dia 29 de gener de 2016, tal i com es
deriva del certificat emès a l’efecte pel Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona
de data 1 de febrer de 2016.
Segon. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia anticipada del primer suplent del
partit polític Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, de la Junta Electoral de Zona de
Barcelona, senyor Francisco Sierra López, presentada davant la Secretaria General de
la Diputació de Barcelona, en data 16 de febrer de 2016.
Tercer. SOL·LICITAR a la JEZ de Barcelona que, de conformitat amb el que disposa
l’article 206 de la LOREG, procedeixi al nomenament i a lliurar la credencial del segon
suplent a diputat provincial de la Diputació de Barcelona, corresponent a la llista de
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Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s) de la Junta Electoral de Zona de
Barcelona, senyor JUAN MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ.
Quart. Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició del nou diputat
senyor Juan Miguel López González per part de la Secretaria General, ES
NOTIFIQUI de forma fefaent a aquest la recepció de la credencial, als efectes que
pugui prendre possessió del seu càrrec de diputat d’aquesta corporació local, en la
primera sessió plenària que se celebri, previ jurament o prèvia promesa del càrrec de
diputat de conformitat amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5
d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de
possibles incompatibilitats i qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, segons els models aprovats pel Ple corporatiu, i tot
això d’acord amb el que disposen els articles 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 2
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Cinquè. DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la JEZ de Barcelona, als efectes
legals oportuns.
Sisè. NOTIFICAR aquest acord a la Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante, al Sr. Francisco
Sierra López i al Sr. Juan Miguel López González; a la Presidència de la Diputació de
Barcelona; a la Secretaria General; a la Intervenció General; al president del Grup
polític Ciutadans (C’s); i als presidents i presidentes de la resta dels grups polítics, als
efectes del seu coneixement general.”
I el Ple en resta assabentat.
3.- Dictamen de data 28 de gener de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència núm. 261/16, de 28 de gener, sobre
nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba diputat adjunt de Turisme i
modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8 d’octubre,
modificat parcialment, al seu torn, pel Decret núm. 9537/15, de 28 d’octubre,
sobre nomenaments i delegació de competències en favor de diputades i
diputats adjunts d’àrees i per matèries.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 261/16, de 28
de gener, sobre nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba diputat adjunt de
Turisme i modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8
d’octubre, modificat parcialment, al seu torn, pel Decret núm. 9537/15, de 28 d’octubre,
sobre nomenaments i delegació de competències en favor de diputades i diputats
adjunts d’àrees i per matèries, que literalment diu:
“I. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de juliol de
2015, va acordar estructurar la Diputació de Barcelona en les Àrees següents:
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea de Cultura, Educació i Esports

II. Vist el Decret núm. 8749/15, de 8 d’octubre, sobre nomenament de Presidències delegades
d’Àrees, de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes,
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona,
Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades
i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències
conferides per la Presidència (publicat en el BOPB de 13 d’octubre de 2015), modificat
parcialment pel Decret núm. 9537/15, de 28 d’octubre (publicat en el BOPB de 2 de novembre
de 2015).
III. Atès que, de resultes dels decrets citats, l’Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch fou Diputat adjunt
de Turisme, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

IV. Atès que en la sessió del Ple corporatiu de 23 de desembre de 2015, va ser
acceptada la renúncia a la condició de diputat presentada per l’Il·lm. Sr. Ramon Riera i
Bruch, diputat adscrit al Grup polític de Convergència i Unió.
V. Atès que en data 28 de gener de 2016, l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba ha pres possessió del
càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona i es considera oportú nomenar-lo Diputat adjunt
de Turisme, la qual cosa motiva la necessitat de modificar l’esmentat Decret núm. 8749/15.

En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i l’article 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,
RESOLC
Primer.- NOMENAR l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba Diputat adjunt de Turisme, adscrit a
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, amb efectes 1 de febrer de 2016.
Segon.- MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8
d’octubre, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i
Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les
competències conferides per la Presidència, publicat en el BOPB de 13 d’octubre de
2015 (modificat parcialment, al seu torn, pel Decret núm. 9537/15), en el sentit que
l’apartat que s’indicarà, amb efectes d’1 de febrer de 2016, passa a tenir el redactat
següent:
Apartat Tercer. III:
“DIPUTAT ADJUNT DE TURISME:
Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba”.
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Tercer.- DELEGAR en el Diputat adjunt de Turisme, Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba,
l’exercici de les competències no executives ni resolutòries fixades en l’apartat
Sisè.4.2 del Decret de la Presidència núm. 9537/15, de 28 d’octubre de 2015, que tot
seguit es reprodueixen:
4.2. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER MATÈRIES:
DELEGAR en favor de les DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER MATÈRIES
l’exercici de les competències, de caràcter no executiu ni resolutori, que a
continuació es determinen:
a)

Assistir i col·laborar amb el/la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és
adjunt/a en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades.

b)

Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el/la
President/a d’aquesta li encarregui expressament.

c)

Gestionar els assumptes que el/la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la
qual n’és adjunt/a li encomani.

d)

Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del/de
la President/a de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da delegat/da per a la
matèria de la qual n’és adjunt/a.

e)

Signar, per indicació del/de la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual
n’és adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels
Serveis adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució
d’actes que afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que
hagin estat prèviament resolts per l’òrgan competent.

f)

Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la
Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a”.

Quart.- MANTENIR la vigència del Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8
d’octubre, esmentat en l’apartat anterior, en els aspectes no afectats per la present
Resolució.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en compliment del que
disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, així
com en la pàgina web de la Diputació de Barcelona.
Sisè.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de la present Resolució, en la
primera sessió que es celebri, en compliment de l’article 64.4 del ROF.
Setè.- NOTIFICAR aquesta Resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, a la
Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la
Tresoreria, als efectes legals oportuns.”
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Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo
al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 261/16, de 28 de gener, sobre
nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba diputat adjunt de Turisme i modificació
parcial del Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8 d’octubre, modificat
parcialment, al seu torn, pel Decret núm. 9537/15, de 28 d’octubre, sobre
nomenaments i delegació de competències en favor de diputades i diputats adjunts
d’àrees i per matèries.”
I el Ple en resta assabentat.
4.- Dictamen de data 28 de gener de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència núm. 260/16, de 28 de gener, sobre la
modificació parcial dels Decrets 7472/15, de 29.7, 9850/15, de 30.10, i 10558/15,
de 9.11, en el sentit de nomenar l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a diputat que
exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva, atès el seu nomenament com a
diputat adjunt de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, amb
efectes d’1 de febrer de 2016.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret 260/16, de 28 de
gener, pel qual s’acorda la modificació parcial dels Decrets 7472/15, de 29 de juliol,
9850/15, de 30 d’octubre, i 10558/15, de 9 de novembre, en el sentit de nomenar
l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a diputat que exercirà el seu càrrec amb dedicació
exclusiva, atès el seu nomenament com a diputat adjunt de Turisme de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, amb efectes d’1 de febrer de 2016, que literalment
diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments
efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor
dels diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals
de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el
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procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les
corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les
quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la
corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es refereix a les retribucions
com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament
de Barcelona és de 32 i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix
nombre màxim de membres electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a
l’àmbit territorial del municipi de major població de la província respectiva, com és el
cas de la ciutat de Barcelona respecte de la província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de
les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que
aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està
prevista per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o
diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre
d’altres, de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin
responsabilitats que exigeixin una especial permanència en la Diputació de Barcelona,
en els seus organismes dependents, superior a la resta de diputats o diputades. En tot
cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre d’electes que exerceixin el
seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva
a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves retribucions en
concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes
dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a
aquesta entitat local o organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
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càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que
desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres
d’aquesta que realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va
acordar fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com
en 15 els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial,
d’acord amb les característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació
aprovats pel Ple corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 7472/15, de 29 de juliol, va acordar
nomenar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i
parcial, així com el percentatge d’aquestes últimes, publicat en el BOPB de 7 d’agost
de 2015. Decret que, posteriorment, va ser rectificat per errada material mitjançant
Decret 7582/15, de 31 d’agost, d’acord amb el que disposa l'article 105.1 de la Llei
30/92, de 26 de novembre.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 de desembre
de 2015, va donar-se per assabentat de les renúncies dels Il·lms. Srs. Xavier Garcia
Albiol, del Grup del PP, i Ramon Riera Bruch, del Grup de CiU. Així com es va
sol·licitat a les JEZ de Barcelona i de Vilafranca del Penedès, respectivament, perquè
procedeixin al nomenament i al lliurament de la credencial dels següents de les llistes
del PP, de la JEZ de Barcelona i el següent de la llista de la Federació de CiU de la
JEZ de Vilafranca del Penedès.
Atès que la JEZ de Barcelona, en data 29 de desembre de 2015, va emetre un
certificat del nomenament del següent de la llista electoral del PP en favor del senyor
Xavier Mulleras Vinzia per la referida JEZ.
Atès que la JEZ de Vilafranca del Penedès, en data 20 de gener de 2016, va emetre
un certificat del nomenament del següent de la llista electoral de CiU en favor del
senyor Pere Regull i Riba per la referida JEZ.
Atès que els senyors Mulleras i Regull van prendre possessió del seu càrrec de
diputats provincials, en el si de la celebració del Ple ordinari de 28 de gener de 2016,
adquirint els drets, prerrogatives, deures i obligacions pròpies dels seus càrrecs.
Atès que en aquesta mateixa data la presidenta ha dictat un decret que modifica
parcialment el Decret 9537/15, de 28 d’octubre, que modifica parcialment el Decret
núm. 8749/15, de 8 d'octubre, sobre nomenament i delegació de competències en
favor de diputades i diputats adjunts d'àrees i per matèries, en el sentit de nomenar
diputat adjunt de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, l’Il·lm. Sr.
Pere Regull i Riba.
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Vista la providència de la Presidència de data 28 de gener de 2016, en què insta la
Secretaria General a realitzar els actes administratius necessaris per nomenar l’Il·lm.
Sr. Pere Regull i Riba com a diputat que exercirà el seu càrrec amb dedicació
exclusiva, atès el seu nomenament com a diputat adjunt de Turisme de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, d’acord amb les quantitats, en concepte de sou,
aprovades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, i amb
efectes del dia 1 de febrer de 2016.
Vista la necessitat de modificar parcialment els apartats primer, segon i tercer del
Decret 10558/15, de 9 de novembre, que va modificar parcialment els decrets núm.
7472/15, de 29 de juliol, i 9850/15, de 30 d’octubre, en el sentit assenyalat en la
providència de la presidenta anteriorment assenyalada.
Vist l’informe de la Secretaria General de gener de 2016 (DIBA 1/2016).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. MODIFICAR parcialment els apartats primer, segon i tercer de la part
dispositiva del Decret 10558/15, de 9 de novembre, en el sentit de nomenar com a
membre electe que exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva l’Il·lm. Sr.
PERE REGULL I RIBA, donat el seu nomenament com a diputat adjunt de Turisme de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, amb efectes 1 de febrer de 2016.
Segon. En conseqüència, ACORDAR els membres electes d’aquesta corporació que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, vicepresident segon
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta quarta
Il·lma. Sra. Nuria Parlón i Gil, vicepresidenta cinquena
Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, diputat delegat i president del Grup
polític CiU
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, diputat delegat i president del Grup
polític ERC-AM
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez, presidenta del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del Grup polític ENTESA

11.
12.
13.

Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, president del Grup polític PP
Il·lm. Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner, president del Grup polític C’s
Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, president del Grup polític CUP-PA

8.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, membre de la Comissió
Executiva i portaveu del Grup polític CiU
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, diputat delegat i membre de la
Comissió Executiva
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, membre de la comissió executiva,
diputat delegat i portaveu del Grup polític ERC-AM
Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia, portaveu del Grup polític PP
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, portaveu del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà, diputada delegada
Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina, diputada delegada
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut, diputat delegat i portaveu adjunt del Grup
polític ERC-AM
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero, diputat delegat
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol, diputat delegat
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, diputada delegada
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, diputat delegat
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, diputat delegat de Turisme
Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, diputat adjunt de Turisme de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local.
Il·lma. Sra. Ana Maria del Puy del Frago i Barés, portaveu adjunta del Grup
polític PSC-CP
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia, portaveu adjunt del Grup polític
ENTESA
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, portaveu adjunt del Grup polític C’s

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

Nom i cognoms
1.
2.

3.

4.

Càrrec

Excma.
Sra.
Mercè Presidenta
Conesa i Pagès
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Vicepresident
primer
i
i Rubio
president de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat
Il·lm. Sr. Marc Castells i Vicepresident
segon
i
Berzosa
president de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic
Local
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Vicepresident
tercer
i
Casals
president de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports

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

Efectes
15.7.15

A-2: 6.367,47 €

26.10.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

1.8.15
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Nom i cognoms
5.

6.
7.
8.

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

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

Il·lma. Sra.
Budó i Pla

Càrrec

Meritxell Vicepresidenta
quarta
i
presidenta
de
l’Àrea
d’Atenció a les Persones
Il·lma. Sra. Nuria Parlón Vicepresidenta cinquena
i Gil
Il·lm. Sr. Joaquim Forn i President Grup CiU
Chiariello
Il·lm. Sr. Josep Ramon President Grup ERC-AM i
Mut i Bosque
diputat delegat d’Urbanisme i
Habitatge
Il·lma. Sra. Nuria Marín Presidenta Grup PSC-PM
Martínez
Il·lma. Sra. Alexandra Presidenta Grup ENTESA
Sevilla Oliveras
Il·lm. Sr. Manuel Reyes President Grup PP
López
Il·lm. Sr. Miguel Àngel President Grup C’s
Ibáñez Giner
Sr.
Joaquim
Jesús President Grup CUP-PA
Duran i Redondo
Il·lm. Sr. Joan Carles Membre Comissió Executiva i
García i Cañizares
diputat delegat d’Hisenda,
Recursos
Humans,
Processos i Societat de la
Informació
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Membre de la Comissió
i Llevadot
Executiva i diputat delegat de
Presidència,
Serveis
Generals i Relacions amb la
Ciutat de Barcelona
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Membre de la Comissió
Colomer
Executiva i diputat delegat
d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat
Il·lm. Sr. Ramon Riera Portaveu Grup PP
Macia
Il·lma. Sr. Pilar Díaz Portaveu Grup PSC-PM
Romero
Il·lma. Sra. Teresa Maria Diputada
delegada
de
Fandos i Payà
Benestar Social
Il·lma.
Sra.
Sonia Diputada
delegada
de
Recasens i Alsina
Promoció
Econòmica
i
Ocupació
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Diputat delegat de Comerç i
Agut
portaveu adjunt d’ERC-AM

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

Efectes
15.7.15

A-2: 6.367,47 €

1.9.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

5.11.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

9.11.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

1.8.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15
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Nom i cognoms

Càrrec

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

Diputat delegat d’Igualtat i
Ciutadania
Diputat delegat d’Educació

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

Efectes
1.9.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

Diputat delegat de Cultura

A-3: 5.669,22 €

1.8.15

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

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

Diputat delegat de Turisme

A-3: 5.669,22 €

1.11.15

Diputat adjunt de Turisme

A-3: 5.669,22 €

1.2.16

Portaveu adjunta del grup
PSC-CP

A-4: 3.795,85 €

15.7.15

Portaveu
adjunt
Grup
ENTESA
Portaveu adjunt Grup C’s

A-4: 3.795,85 €

15.7.15

A-4: 3.795,85 €

15.7.15

Quart. RATIFICAR la resta dels acords adoptats per Decret de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol, publicat en el BOPB de 7 d’agost de 2015, i modificat
parcialment pels decrets 9850/15, de 30 d’octubre, i 10558/15, de 9 de novembre.
Cinquè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb
dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les
assistències efectives a les sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives
i de seguiment de les quals siguin membres de ple dret en la quantia i amb les
condicions aprovades pel Ple corporatiu, en sessió extraordinària de 29 de juliol de
2015.
Sisè. ACORDAR que aquest Decret tingui efectes jurídics des del dia 1 de febrer de
2016.
Setè. INSTAR la Direcció de Servei de Recursos Humans perquè doni d’alta en el
règim general de la Seguretat Social, per totes les contingències, l’II·lm. Sr. Pere
Regull i Riba, com a diputat que exerceix el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva.
Vuitè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa
l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
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Novè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, a les
presidències i els portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la
Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General,
a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.
Desè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se
celebri als efectes oportuns i, especialment, als efectes de modificar la composició dels
grups polítics d’aquesta corporació.”
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo
al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret 260/16, de 28 de gener, pel qual
s’acorda la modificació parcial dels Decrets 7472/15, de 29 de juliol, 9850/15, de 30
d’octubre, i 10558/15, de 9 de novembre, en el sentit de nomenar l’Il·lm. Sr. Pere
Regull i Riba com a diputat que exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva, atès el
seu nomenament com a diputat adjunt de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, amb efectes d’1 de febrer de 2016.”
I el Ple en resta assabentat.
5.- Dictamen de data 11 de febrer de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i
de Seguiment, així com de la Comissió Especial de Comptes, i actualització de la
composició de les esmentades Comissions de la Corporació.
“I. Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 29 de juliol de 2015 i
mitjançant Acord núm. 128/15, va acordar la creació de les Comissions Informatives i
de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió especial de
caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL, societat mercantil
unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple corporatiu, per tal de
facilitar la participació política en l’òrgan de govern i administració de la societat.
II. Atès que l’esmentat Acord núm. 128/15, en el punt quart de la seva part dispositiva,
acorda que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les
Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el
següent nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple:
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1. Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25,
inclosa la presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups
polítics serà el següent:
-

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

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

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

3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment
dels membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, sense perjudici
d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.
III. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària d’1 d’octubre de 2015 i
mitjançant Acord núm. 136/15, va restar assabentat de la composició de les
Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així
com de la integració dels/de els/les diputats/des en cadascuna d’aquestes Comissions.
IV. Atès que mitjançant Acord núm. 182/15, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària
de 26 de novembre de 2015, va restar assabentat de la modificació i actualització de la
composició de les Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial
de Comptes.
V. Atès que en data 28 de gener de 2016 s’ha presentat un escrit signat pel president
del Grup polític CiU en el Registre General d’Entrada de la Diputació de Barcelona, en
què sol·licita que l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba s’adscrigui al Grup polític de CiU en
substitució de l’Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch, fet que suposa el canvi de membres de
les Comissions Informatives i de Seguiment , en el sentit següent:
-

Nomenar membre de ple dret de les Comissions Informatives i de Seguiment
de Territori i Sostenibilitat, Desenvolupament Econòmic Local, i Atenció a les
Persones l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba.
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VI. Atès que en data 28 de gener de 2016 s’ha presentat un escrit signat pel president
del Grup polític PP en el Registre General d’Entrada de la Diputació de Barcelona, en
què sol·licita que l’Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia s’adscrigui al Grup polític del PP en
substitució de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, fet que suposa el canvi de membres de
les Comissions Informatives i de Seguiment , en el sentit següent:
-

Nomenar membre de ple dret de les Comissions Informatives i de Seguiment
d’Atenció a les Persones, Desenvolupament Econòmic Local, i Cultura,
Educació i Esports l’Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia.

VII. Atès que en data 29 de gener de 2016 s’ha presentat un escrit signat pel Secretari
general de l’Ajuntament de Barcelona en el Registre General d’Entrada de la
Corporació, en què certifica la renúncia al càrrec de la Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante,
fet que comporta la pèrdua de la seva condició de diputada i, per tant, que deixi de
formar part del Grup polític C’s de la Diputació de Barcelona, al mateix temps que
deixa de ser membre de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i
Esports, per la qual cosa i d’acord amb les comunicacions formulades per aquest
Grup, els canvis es concreten en l’assistència de l’Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner
a la Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local, i de
l’Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes a les Comissions Informatives i de Seguiment
d’Atenció a les Persones i de Cultura, Educació i Esports.
VIII. Atès que en data 5 de febrer de 2016 s’ha presentat un escrit signat pel president
del Grup polític CiU en el Registre General d’Entrada de la Diputació de Barcelona,
comunicant que l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau s’integrarà en la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, així com
en Comissió Especial de Comptes en substitució de l’Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Pere Regull
i Riba, Diputat adscrit al Grup polític CiU, en les Comissions Informatives i de
Seguiment de Territori i Sostenibilitat, Desenvolupament Econòmic Local, i Atenció a
les Persones.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Xavier
Mulleras Vinzia, Diputat adscrit al Grup polític PP, en les Comissions Informatives i de
Seguiment d’Atenció a les Persones, Desenvolupament Econòmic Local, i Cultura,
Educació i Esports.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Jesús
Calderer i Palau, Diputat adscrit al Grup polític CiU en la Comissió Informativa i de
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Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, així com en Comissió
Especial de Comptes.
Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, que queden constituïdes de la manera
següent:
I. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS
GENERALS i RECURSOS HUMANS, que estarà integrada per 25 membres de
ple dret, inclòs el President.
President: Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la informació i per delegació de la
Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo
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II. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE TERRITORI i
SOSTENIBILITAT, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President.
President: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.

Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
2. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
4. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

III. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs
el President.
President: Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Vicepresident 2on. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
2. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
4. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
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3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

IV. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT CULTURA, EDUCACIÓ i
ESPORTS, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President.
President: Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Vicepresident 3er. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sra. Eulàlia Sabater i Diaz
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V. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES,
que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la Presidenta.
Presidenta: Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta 4ta. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.

Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
2. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
3. Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà
4. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero
1. Il·lm. Sr. Miquel González i Monforte
2. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs i Moreno
3. Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil

c) PSC-CP

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

Cinquè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES restarà integrada per les/els Diputades/Diputats següents, que estarà
integrada per 25 membres de ple dret, inclòs el President.
President:

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

Vocals:
a) CiU

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

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
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3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives
i de Seguiment afectades i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
Intervenció General
6.- Dictamen de data 8 de febrer de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’informe de la Intervenció General, de data 5 de febrer de 2016,
sobre l’avaluació del compliment de la normativa vigent en matèria de morositat,
corresponent a l’exercici econòmic 2015, previst a la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic.
“La Diputació de Barcelona ha estat una organització capdavantera a l’hora de donar
compliment puntual de les seves obligacions de pagament. De fet, des de molt abans
que ho exigís la normativa, la Diputació ja va establir un termini general de pagament
de noranta dies, a comptar des de l’entrada de la factura o document anàleg al
Registre de factures.
Entre 2006 i 2009 escurçà aquest termini, primer fins els seixanta dies i, posteriorment,
fins els trenta dies que recull l’encara vigent Circular 22/2009, sobre terminis de
pagament de la Diputació de Barcelona i els seus criteris d’aplicació.
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Aquest termini de trenta dies, adoptat voluntàriament, contribueix a impulsar l’activitat
de l’economia afavorint la liquiditat de les persones i empreses proveïdores, i suposa,
en la pràctica, reduir a la meitat el límit de seixanta dies en què es podrien atendre els
pagaments sense incomplir la normativa vigent sobre morositat.
Al seu torn, la situació econòmica de la Diputació, amb una adequada liquiditat, facilita
el compliment general dels terminis de pagament, raó per la qual, si es produeix algun
retard, obeeix a alguna incidència en la gestió administrativa, de vegades imputable
als centres gestors o, en ocasions, als propis proveïdors.
L’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix que
anualment, l'òrgan de control intern ha d’elaborar un informe en el qual avaluarà el
compliment de la normativa en matèria de morositat, informe que, en el cas de les
entitats locals, s’ha d’elevar al Ple.
El compliment d’aquesta obligació es va assignar a la Intervenció General per Decret
de la Presidència 9058/14 de 20 d’octubre, a través del qual es van actualitzar els
procediments per donar informació sobre el compliment dels terminis de pagament
d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, i el Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques.
Vist l’informe anual de la Intervenció General d’avaluació del compliment de la
normativa en matèria de morositat corresponent a l’exercici 2015, que s’acompanya,
es posa de manifest que la Diputació ha complert amb les obligacions formals
establertes a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, a l’article 10 de la Llei 25/2013,
de 27 de desembre i l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, i, a més, ha complert tant
el període mig de pagament global als proveïdors, com el període mig de pagament a
proveïdors de cada entitat del sector públic de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat setè I, punt 1.4.f) del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les
presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i
delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPD de 13 d’octubre de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de
seguiment d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe de la Intervenció General d’avaluació del
compliment de la normativa en matèria de morositat corresponent a l’exercici 2015 que
s’acompanya, en compliment del que es disposa a la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic.”
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I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
7.- Dictamen de data 9 de febrer de 2016, pel qual es proposa l’aprovació del
Protocol número 2 de desenvolupament del conveni de col·laboració formalitzat
en data 5 de maig de 2015, entre l’Agència Tributària de Catalunya i les
diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via
executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, que substitueix
i deixa íntegrament sense efecte el Protocol número 1 del dit conveni.
“L’Agència Tributària de Catalunya (en endavant ATC) i les diputacions de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida, l’any 2012 van endegar un nou marc de col·laboració amb
la celebració del conveni marc de col·laboració en matèria tributària, de 19 de
setembre de 2012, que té l’objectiu de millorar l’eficàcia de la gestió tributària de les
administracions públiques catalanes signants del Conveni i la qualitat del servei que es
presta als ciutadans.
A aquest primer conveni marc li van succeir d’altres convenis, protocols i addendes
tendents a concretar i instrumentar dita col·laboració, entre els que ara interessa
remarcar el conveni celebrar el dia 5 de maig de 2015 entre l’Agència Tributària de
Catalunya i les quatre diputacions catalanes per a la recaptació en via executiva de
ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, conveni que anava acompanyat
d’una addenda de la mateixa data i del protocol núm. 1, celebrat en data 6 de maig de
2015, de desenvolupament de l’esmentat conveni.
La celebració del conveni de col·laboració de 5 de maig de 2015, de l’addenda de la
mateixa data i del protocol núm. 1, de 6 de maig de 2015, foren autoritzats, de forma
conjunta, per acord del ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària celebrada
el dia 26 de març de 2015.
Interessa remarcar que el conveni de data 5 de maig de 2015 estableix en el seu acord
Quart que, com a continuació de la seva signatura, “les parts interessades procediran
a la signatura de protocols de desenvolupament, que tindran per objecte establir
acords generals de caràcter programàtic i determinar, de forma més detallada, les
actuacions a realitzar i el règim de funcionament a seguir, l’objecte dels embargaments
a efectuar i aspectes de tipus material relatius a les gestions que han d’efectuar les
Administracions signants” i que el dia 6 de maig de 2015 les mateixes entitats signants
del present protocol van subscriure el protocol número 1 de desenvolupament del
conveni de 5 de maig de 2015.
L’Agencia Tributària de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la resta de diputacions
catalanes consideren que l’aprofundiment de la col·laboració administrativa entre les
entitats signants i la seva capacitat gestora aconsella ampliar l’abast de les actuacions
del procediment de constrenyiment realitzades per aquelles en relació amb els deutes
assumits per delegació o mitjançant fórmules de col·laboració i, en conseqüència,
subscriure un nou protocol núm. 2, que substitueixi el protocol número 1 i que
determini aquest nou abast de les actuacions en relació a la materialització de la
recaptació executiva i els seus aspectes connexos.
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Pel que fa a la competència per aprovar la celebració d’aquest protocol, l’article 12 g)
dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (BOPB
de 4 de maig de 2015) estableix que correspon al Consell Directiu de l’Organisme de
Gestió Tributària aprovar convenis amb persones públiques i privades, però a l’hora,
afegeix que de l’exercici d’aquesta competència queden exclosos els convenis relatius
a la delegació de facultats de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos, l’aprovació
dels quals està reservada al Ple de la Diputació de Barcelona.
Certament, el projecte de protocol número 2 de desenvolupament del conveni de 5 de
maig de 2015 no conté la realització d’una nova delegació o encàrrec de gestió si no
que es limita a ampliar l’abast de actuacions del procediment de constrenyiment ja
delegades a través de la celebració del conveni, però com en el si de la Corporació es
considerà en el seu moment oportú aprovar de forma conjunta el conveni, l’addenda i
el protocol núm. 1, per no segar la informació de la totalitat de l’actuació projectada,
hom creu que resulta convenient que en aplicació del principi “contrarius actus” el
protocol núm.2 de desenvolupament del conveni de 5 de maig de 2015 que substitueix
al protocol núm.1, també sigui aprovat pel ple de la Diputació. No endebades, l’article
29 dels estatuts de l’ORGT contempla de forma expressa que el ple de la Diputació de
Barcelona pot assumir en qualsevol moment les competències atribuïdes als òrgans
de govern de llur Organisme de Gestió Tributària.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la presidència
eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte el Protocol núm. 1 de desenvolupament del conveni de
col·laboració de 5 de maig de 2015, celebrat entre l’Agència Tributària de Catalunya i
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via
executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, i aprovar la minuta del
Protocol núm. 2 que l’ha de substituir.
El text de la minuta del protocol núm. 2 que s’aprova, és el que es reprodueix com
annex a aquest dictamen.
Segon.- Facultar al diputat president de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans de Diputació de Barcelona, senyor
Joan Carles Garcia i Cañizares, per tal que en nom de la Diputació de Barcelona i del
seu Organisme de Gestió Tributària procedeixi a la signatura del protocol núm. 2 de
desenvolupament del conveni de col·laboració de 5 de maig de 2015.”
ANNEX AL DICTAMEN DEL PLE DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DE 9 DE
FEBRER DE 2016 QUE ES SOTMET A APROVACIÓ EN SESSIÓ PLENARIA DE
25 DE FEBRER DE 2016 PEL QUAL S'APROVA LA MINUTA DEL PROTOCOL
NÚMERO 2 DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI DE 5 DE MAIG DE 2015
ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE
BARCELONA, TARRAGONA, GIRONA I LLEIDA PER A LA RECAPTACIÓ EN
VIA EXECUTIVA D’INGRESSOS TRIBUTARIS I ALTRES INGRESSOS DE DRET
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PÚBLIC PREVISTA EN EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 17 DE
SETEMBRE DE 2013
Barcelona, XX de ........ de 2016
REUNITS
La senyora Teresa Ribas i Algueró, Directora de l’Agència Tributària de Catalunya,
en endavant l’ATC.
L’il·lustríssim senyor Joan Carles García i Cañizares, diputat de la Diputació de
Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, en endavant ORGT.
L’il·lustríssim senyor Joan Piñol Mora, diputat la Diputació de Tarragona i president
de BASE – Gestió d’Ingressos, en endavant BASE.
L’il·lustríssim senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i
president delegat de Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, en
endavant XALOC.
La il·lustríssima senyora Rosa Maria Perelló i Escoda, diputada de la Diputació de
Lleida i vicepresidenta de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals de la Diputació de Lleida, en endavant OAGRTL.
Estan especialment facultats per a la signatura d’aquest protocol:
a) La Directora de l’ATC, d’acord amb les previsions contingudes a l’article 9 de la
Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.

b) El diputat de la Diputació de Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de
l’ORGT, per autorització de ........................de data XX de XXXXXX de 2016
c) El diputat de la Diputació de Tarragona i president de BASE, per autorització de
..................................... de data XX de XXXXXX de 2016.
d) El diputat de la Diputació de Girona i president delegat de XALOC, per
autorització de ..................................... de data XX de XXXXXX de 2016.
e) La diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l’OAGRTL, per
autorització de ..................................... de data XX de XXXXXX de 2016.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar
aquest document i, en conseqüència
MANIFESTEN
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1. Que amb data 5 de maig de 2015 ha estat signat el conveni entre l’ATC i les
Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via
executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic prevista en el
conveni de col·laboració de 17 de setembre de 2013.
2. El conveni de data 5 de maig de 2015 estableix, en el seu acord Quart que, com
a continuació de la seva signatura, “les parts interessades procediran a la signatura
de protocols de desenvolupament". En el seu acord catorzè, apartat 1, disposa
que correspon a la comissió de seguiment del conveni la proposta de signatura
d’addendes o protocols que el desenvolupin, havent efectuat la comissió aquesta
proposta en sessió celebrada el dia 25 de gener de 2016.
3. Que, d’acord amb l’article 108 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les administracions
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o
vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la
consecució de finalitats d'interès comú.
4. Que, d’acord amb l’article 109 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, els convenis i els
protocols tenen caràcter voluntari i s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les
parts.
5. Que el dia 6 de maig de 2015 les mateixes entitats signants del present protocol
van subscriure el protocol número 1 de desenvolupament del conveni de 5 de maig.
6. Que l’aprofundiment de la col·laboració administrativa entre les entitats signants i
la seva capacitat gestora aconsella ampliar l’abast de les actuacions del
procediment de constrenyiment realitzades per aquelles en relació amb els deutes
assumits per delegació o mitjançant fórmules de col·laboració i, en conseqüència,
subscriure un nou protocol que substitueixi el protocol número 1 i que determini
aquest nou abast de les actuacions.
En conseqüència, les parts acorden subscriure
desenvolupament de conformitat amb les següents:

aquest

Protocol

de

BASES D’ACTUACIÓ
Primera. Funcions de l’ATC i dels organismes autònoms de les diputacions en
relació a la recaptació executiva
1.1. L’ATC ha de desenvolupar les funcions que es determinen als acords 3.A.1 i
3.B.2 del Conveni per a la recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i altres
ingressos de dret públic. Les funcions pròpies del procediment de recaptació
executiva assumides per l’ATC han d’abastar l’embargament de comptes oberts en
entitats de crèdit i l’embargament de sous, salaris i pensions, amb subjecció a les
limitacions que, si és el cas, puguin existir en l’obtenció d’informació sobre la
identificació del pagador del sou, salari o pensió, així com les actuacions que derivin
d’aquests embargaments.
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1.2. Els organismes autònoms de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i
Lleida han de desenvolupar, en el seu respectiu àmbit territorial, les funcions que
es determinen als acords 3.A.2 i 3.B.1 de l’esmentat Conveni. Les funcions pròpies
del procediment de recaptació executiva assumides pels organismes autònoms
han d’abastar
l’embargament de comptes oberts en entitats de crèdit i
l’embargament de sous, salaris i pensions, amb subjecció a les limitacions que, si
és el cas, puguin existir en l’obtenció d’informació sobre la identificació del pagador
del sou, salari o pensió, així com les actuacions que derivin d’aquests
embargaments.
1.3 Les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis necessàries per a la
gestió recaptatòria objecte del conveni seran realitzades per l’òrgan que es
determini en el conveni.
Segona. Tramesa, recepció i descàrrec de valors objecte de recaptació
executiva
2.1. Les Administracions signants del conveni no es transmetran valors d’import
inferior a 10 euros.
2.2. L’Administració titular del deute (emissora) remetrà a l’Administració que hagi
d’assumir-ne la gestió recaptatòria executiva (receptora/gestora), els deutes per al
seu cobrament en el format de fitxer/s acordat per ambdues parts. Al/s fitxer/s
s’annexarà una relació, signada per l’òrgan competent, del/s títol/s executiu/s
dictat/s relatiu/s als valors inclosos al fitxer. En la relació, que tindrà el format que
les parts signants determinin, constarà expressament la data de la signatura de
la/les provisió/provisions de constrenyiment.
2.3. L’Administració gestora analitzarà el fitxer rebut i, si no detecta incidències,
procedirà a la càrrega comptable dels valors en un termini no superior a quinze
dies.
Les incidències detectades es comunicaran a l'Administració titular del deute per tal
que siguin esmenades en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la comunicació a l’adreça de correu electrònic per les parts.
Els valors que finalment no es puguin carregar seran retornats a l’Administració
emissora. El fitxer que contingui els valors rebutjats anirà acompanyat d’una relació,
signada per l’òrgan competent, on s’especificarà la causa del rebuig.
Tercera. Comunicació entre ambdues administracions i informació al deutor.
3.1. Un cop efectivament carregats els deutes per l’Administració gestora en els
seus sistemes d’informació, les Administracions participants es comunicaran, a
l’adreça de correu electrònic determinada, les incidències que es produeixin en el
procediment de recaptació executiva.
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Aquest sistema de comunicació d’incidències podrà ser modificat si, amb l’acord de
les parts, es defineix un procediment substitutiu de comunicació que es consideri
més ràpid, àgil i eficaç.
3.2. En cas que sigui necessari per a una millor atenció del deutor que es personi
en una oficina de la xarxa Tributs de Catalunya, l’Administració que rebi la petició
d’informació del deutor podrà recavar, dades addicionals de l’altra Administració
que intervingui en la gestió del deute per via telefònica.
L’Administració emissora haurà de disposar d’un servei específic d’atenció a
l’Administració gestora per a aquells casos en que aquesta necessiti ampliar la
informació sobre deutes concrets. Aquest servei haurà de garantir què es doni una
resposta àgil i de qualitat al deutor que sol·liciti la informació.
Quarta. Règim de funcionament un cop carregats els valors per a la seva
gestió executiva
4.1 Les Administracions promouran la tramesa d’avisos o recordatoris de l’inici del
període executiu i de l’existència del deutes impagats a l’obligat a satisfer els deutes
no ingressats en període voluntari. Concretament, un cop carregats els valors,
l’Administració gestora podrà enviar al deutor una carta recordatori, amb la
possibilitat d'agrupar tots aquells valors que corresponguin a un mateix contribuent.
Si el deute no es satisfà, es practicarà la notificació de les provisions de
constrenyiment, segons el que s’indica a l’acord Tercer del conveni, que podrà
agrupar igualment tots aquells valors que corresponguin a un mateix deutor.
4.2 Si es modifica el recàrrec com a conseqüència de la resolució d’un recurs de
reposició contra la provisió de constrenyiment, la resolució serà comunicada a
l’Administració gestora del deute amb especificació del recàrrec procedent.
4.3 L’administració gestora ordenarà l’embargament dels diners existents en els
comptes oberts a la vista en oficines d’entitats de crèdit ubicades al seu àmbit
territorial la titularitat dels quals correspongui als deutors identificats per l’organisme
transmissor dels deutes.
4.4 L’embargament de diners en comptes oberts a la vista es regirà pel procediment
centralitzat d’informació i execució d’embargament de diners en comptes oberts a la
vista en entitats de crèdit per deutes tributaris i altres de dret públic habitualment
admès per les dites entitats.
4.5 D’acord amb les capacitats de l’Administració gestora, aquesta podrà comunicar
amb antelació i amb caràcter anual, a l’Administració emissora, el nombre màxim
de procediments d’embargament de sous, salaris i pensions que pot arribar a
assumir durant l’exercici per aconseguir un resultat eficient de gestió del deute no
satisfet un cop finalitzat el procediment d’embargament de comptes oberts a la
vista. Aquestes dades seran posades en coneixement de la comissió de seguiment
del conveni en la darrera reunió de l’any anterior o en la primera de l’any en què
hagin de ser executades. L’Administració gestora retornarà a l’Administració
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emissora el deute que no pugui assumir, d’acord amb els criteris fixats per la
comissió de seguiment del conveni.
No obstant l’anterior, no caldrà cap comunicació respecte del nombre màxim de
procediments d’embargament de sous, salaris i pensions quan l’Administració
gestora prevegi que els pugui assumir en la seva totalitat.
4.6. Quan el dret a la devolució d’ingressos indeguts neixi com a conseqüència de
l’anul·lació o revisió d’actes dictats per l’òrgan delegat, l’ import del recàrrec a
retornar i l’ interès de demora seran a càrrec de l’òrgan delegat o que hagi assumit
la gestió recaptatòria executiva.
4.7. L’administració gestora datarà els deutes gestionats en virtut del conveni, en
haver realitzat les funcions i processos que s’especifiquen en el dit conveni i en els
seus protocols de desenvolupament o per qualsevol altre motiu que estableix la
legislació vigent, i ho comunicarà a l’organisme transmissor del deute.
4.8 Totes les comunicacions efectuades per l’Administració emissora dels deutes
referides a actuacions singulars del procediment de recaptació que ha de portar a
terme l’Administració gestora, i que comporten baixa, minoració o suspensió del
deute traspassat o avocació de la competència, han de venir acompanyades d’una
resolució emesa per l’òrgan competent segons la seva pròpia normativa interna.
4.9 Els pagaments efectuats pels deutors corresponents a deutes traspassats i
pendents d’acceptar hauran de ser comunicats a l’Administració gestora mitjançant
escrit per l’òrgan competent de l’Administració emissora, segons la seva normativa
interna, per tal que l’entitat gestora pugui fer la devolució del valor per motiu
d’ingrés en origen. Quan els pagaments s’hagin produït un cop traspassat i acceptat
el càrrec, l’escrit emès per l’entitat emissora informant d’aquest extrem haurà
d’indicar, en tot cas, l’import i la data de pagament, als efectes que l’entitat gestora
pugui imputar el pagament de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.A.3 i
6.B 3 del conveni.
4.10. L’Administració encarregada d’efectuar les notificacions dels actes del
procediment de recaptació utilitzarà, si la notificació no s’ha pogut practicar per
resultar desconegut el destinatari en el domicili que consta en les seves bases de
dades, les dades relatives al domicili fiscal que l'altra Administració disposi, i hi
dirigirà també les notificacions corresponents.
Els justificants de la pràctica dels intents de notificació estaran a disposició de
l’Administració emissora.
Cinquena. Finalització de les actuacions en el procediment executiu en el cas
de càrrec de deutes de l’ATC a les diputacions
Durant els 10 primers dies dels mesos de març, juny, setembre i desembre,
l’organisme autònom remetrà a l’ATC, amb el corresponent descàrrec comptable,
els valors que no hagin resultat cobrats amb les actuacions realitzades en virtut del
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present protocol en el marc del conveni, sempre que es donin les següents
condicions:
a. S’haurà d’haver intentat la notificació de la provisió de constrenyiment d’acord
amb el que estableix la base d’actuació 4.10.
b. L’organisme autònom haurà d’acreditar l’embargament de comptes, a nivell
provincial, en les entitats de crèdit, amb resultat negatiu total o parcial. S’haurà
d’acreditar que s’han exhaurit un o més processos d’embargament centralitzat de
diners dipositats en entitats de crèdit, d’acord amb els processos implementats en
els organismes autònoms.
c. L’organisme autònom haurà d’acreditar igualment, si és el cas, un intent
d’embargament de sous, salaris i pensions, amb resultat negatiu total o parcial, en
atenció als expedients que aquest hagi assumit de conformitat amb el que es
disposa a la base 4.5.
Al fitxer remés a l’ATC s’hi annexarà una relació, signada per l’òrgan competent,
del/s valors no cobrats inclosos al fitxer i la causa de la devolució.
Sisena. Finalització de les actuacions en el procediment executiu en el cas de
càrrec de deutes de les diputacions a l’ATC
Durant els 10 primers dies dels mesos de març, juny, setembre i desembre l’ATC
remetrà a l’organisme autònom, amb el corresponent descàrrec comptable, els
valors que no hagin resultat cobrats amb les actuacions realitzades en virtut del
present protocol en el marc del conveni, sempre que acrediti que l’embargament de
comptes, en les diferents entitats de crèdit, ha resultat negatiu, total o parcialment.
S’haurà d’acreditar que s’han exhaurit un o més processos d’embargament
centralitzat de diners dipositats en entitats de crèdit , d’acord amb els usos,
mecanismes i terminis que l’ATC segueixi habitualment.
L’ATC haurà d’acreditar, igualment, si és el cas, un intent d’embargament de sous,
salaris i pensions amb resultat negatiu total o parcialment, si és el cas.
Al fitxer remés a l’organisme autònom, l’ATC hi annexarà una relació, signada per
l’òrgan competent, del/s valors no cobrats inclosos al fitxer i la causa de la
devolució.
Setena. Traspàs de documentació entre ambdues administracions
Els recursos, sol·licituds, al·legacions o qualsevol altre escrit presentats a una de
les Administracions signants que hagin de ser resolts per l’altra, o vagin dirigits a
aquesta, es registraran i s’enviaran amb una periodicitat setmanal a l’altra
Administració.
Vuitena. Consulta i tramesa d’informació relativa a la gestió recaptatòria del
deute traspassat
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Les Administracions signants del present conveni podran accedir, mitjançant
consulta informàtica, a la informació relativa a l'estat recaptatori dels valors
encomanades a l’altra Administració. Amb aquesta finalitat, s’autoritzaran els
accessos a les bases de dades pertinents i estrictament necessaris per a conèixer
l’estat de la gestió recaptatòria, sense perjudici que es pugui demanar, per a un
expedient concret, i de forma justificada, informe ampliat de les dades obtingudes a
l’Administració que gestioni el deute.
L’ATC i els organismes autònoms designaran les persones que tindran accés, amb
les condicions i les limitacions previstes en el paràgraf anterior, a les bases de
dades de l’altra Administració des dels sistemes informàtics propis dels seus llocs
de treball.
Novena. Desenvolupament d’actuacions comunes
Les parts treballaran en el desenvolupament i la implantació de la signatura
electrònica en tots els tràmits d’aquest procediment que ho permetin a fi de millorarne l’eficàcia i agilitat.
Desena. Protecció de dades.
Les dades, informes o antecedents obtinguts per les administracions signants en el
desenvolupament de les funcions previstes en aquest Protocol tenen caràcter
reservat i, per tant, es respectarà allò que preveu la Llei orgànica 15/1999 de 13 de
desembre sobre protecció de dades de caràcter personal tal com està previst a la
clàusula novena del Conveni i a tal efecte, si fou necessari, es formalitzaran els
compromisos pertinents.
Onzena. Revisió
Aquest protocol podrà ser modificat a instància de les parts interessades i a
proposta, degudament fonamentada, de la comissió de seguiment a la que fa
referència l’acord catorzè del conveni.
Dotzena.
Aquest protocol substitueix el protocol número 1 de desenvolupament del conveni
de 5 de maig de 2015 entre l’ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona,
Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i altres
ingressos de dret públic prevista en el conveni de col·laboració de 17 de setembre
de 2013. El protocol número 1 queda, per tant, sense efecte a l'entrada en vigor del
present.
Tretzena. Entrada en vigor
El present Protocol entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i la seva vigència
restarà supeditada a la del Conveni que desenvolupa signat el dia 5 de maig de
2015 per les mateixes Administracions, de manera que la resolució del Conveni
comportarà automàticament la d’aquest Protocol.
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Transitòria. Efectivitat de les actuacions d’embargament de sous, salaris i
pensions per part de l’ATC
La pràctica efectiva de les actuacions d’embargament de sous, salaris i pensions i
de les que se’n derivin a les que fa esment la base 1.1 d’aquest protocol s’iniciarà a
partir de la data d’implementació, per part de l’ATC, dels processos informàtics que
permetin la realització d’aquestes actuacions amb caràcter massiu, data que serà
oportunament comunicada als organismes autònoms de les diputacions.
Les parts accepten les bases d’actuació precedents, i en prova de conformitat
signen aquest Protocol en cinc exemplars, i a un sol efecte, a la ciutat i en la data
indicades.
Per l’Agència Tributària de Catalunya
Barcelona

Per la Diputació de Tarragona

Per

la

Diputació

de

Per la Diputació de Girona

Per la Diputació de Lleida

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: La CUP-Poble Actiu s’abstindrà en aquest
punt, en tant no arriba una reforma més ambiciosa per assolir la hisenda que volem
dintre de la nova república catalana.
Tot seguit intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Desde el Partido Popular nos abstendremos, pero por motivos diferentes a los de la
CUP”.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo ha analizado tanto el convenio que firmaron las
cuatro diputaciones catalanas como el Protocolo que se eleva a este Pleno para su
aprobación. Entendemos que formalmente son correctos, que disponen de cobertura
legal que los ampara pero, teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria de Cataluña
pretende convertirla o la ha convertido el Govern de la Generalitat de Catalunya en
una herramienta prioritaria para su política, denominada “de construcción de
estructuras de Estado”, y entendiendo que, desde la deslealtad institucional, se
pretende que las actuaciones de la Agencia sobrepasen el marco estatutario en que
nació y debe operar, nuestro voto será de abstención.”
En el seu torn d’intervenció, el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, diu: El
nostre Grup vol entrar una mica més al detall en el punt que se’ns proposa. En el
passat mandat vam participar en la construcció del conveni inicial, que ens va
permetre aprovar la creació de “Tributs de Catalunya” i, per tant, la participació de
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l’Organisme de Gestió Tributària en aquest espai. Hem anat aprovant positivament tots
els passos que ha anat donant, però volem advertir que tenim, en aquests moments,
una certa preocupació per l’evolució d’aquest conveni. Vam parlar-ne prou amb el
president Esteve i vam tenir la possibilitat de fer, fins i tot, aportacions i esmenes al
document final que va signar-se. Hi ha una part del document on el nostre Grup va
participar en el passat mandat i ens preocupa que algunes de les coses que hi vam
posar en aquell document que han derivat en diversos protocols ja han desaparegut de
la dinàmica normal de l’Agència Tributària Catalana.
La primera -n’hem parlat en moltíssimes vegades- és sobre les condicions laborals,
l’equiparació salarial, l’equiparació de les condicions, la fusió de les plantilles... Una
mica, un cert plantejament de què passarà amb els treballadors i les treballadores de
l’Organisme de Gestió Tributària i quina relació tindran amb Tributs de Catalunya.
Creiem que això avui encara no està resolt ni aclarit. No tenim tampoc clar quin paper
preveu Tributs de Catalunya per als ajuntaments, qui al final som els que articulem,
dotem i fem funcionar l’Organisme de Gestió Tributària, que és una peça fonamental
de l’actual Agència. Tenim la sensació que no hi ha prou debat ni prou consens entre
els municipis per veure quin és el paper que hem de jugar. I tercera cosa, tan
important com les altres dues: nosaltres vam fer una aportació, sobretot,
imprescindible per votar favorablement això en el passat mandat. Creiem que aquesta
Agència havia de fer passos decidits en la lluita contra el frau fiscal. No veiem cap
document, cap acord o cap moviment d’aquesta Agència per garantir que es lluita
contra el frau fiscal al nostre país, més enllà de si és una eina per una o altra cosa.
Creiem que aquest instrument ens havia de servir, sobretot, per lluitar contra el frau
fiscal. No veiem cap de les tres coses i no només en aquest Protocol sinó en la
dinàmica que aquesta Agència està seguint i, és més, tenim una certa preocupació
concreta pel Protocol i pel moviment del Protocol, perquè dóna unes potestats
embargadores a aquesta Agència que ens comencen a preocupar, perquè no queda
massa clar quins són els límits de l’embargable i el no embargable. Per tant, tenim
certes reserves fins i tot del fet que, realment, els instruments de que s’està dotant
aquesta Agència no tinguin un cert perjudici per als ciutadans i les ciutadanes.
Per tant, com que hi vam votar favorablement en el seu moment, creiem que en
aquests moments hi ha moltes reserves, de moment ens abstindrem a l’espera de
poder aclarir aquestes coses que, de moment, són un dubte per a nosaltres, i no veiem
que l’Agència les estigui aclarint.
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: El Grup Socialista a la Diputació
s’absté.
Intervé a continuació el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, qui diu: Em sorprenen les
intervencions perquè estem parlant d’un punt molt concret que no comporta les
intervencions que s’han portat a terme. El que està dient el punt és que ampliem la via
executiva que tenim acordada amb la Generalitat de Catalunya i no ha de sorprendre
gens, perquè és exactament el mateix que fem als ajuntaments. Hi havia una capacitat
per la via executiva que estava limitada i el que estem fent, amb aquest canvi en el
Protocol, és ampliar la possibilitat d’aquesta via executiva i poder embargar els
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comptes, les propietats o les nòmines dels morosos. Per tant, estem parlant
exactament del mateix que fem amb els ajuntaments. No hi ha cap variació ni,
evidentment, no hi ha cap referència al conveni que es va fer amb l’Organisme de
Gestió Tributària el mandat passat, que s’està portant a terme potser a un ritme més
baix del que havíem previst inicialment però, en aquest punt, no es fa cap esment en
aquest sentit. Per tant, puc entendre l’abstenció en totes les intervencions però jo diria
que vostès s’abstenen per qüestions alienes al que diu aquest punt de l’Ordre del Dia,
que és molt estricte i molt clar i que, insisteixo, és fer el mateix que fem en els
ajuntaments amb l’Agència i amb Tributs de Catalunya.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria simple, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (13) i Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11) i l’abstenció de Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (2) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 24 vots a favor i 24
abstencions.
8.- Dictamen de data 21 de desembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló, 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 la Palma de Cervelló en data 13 de novembre 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la
Palma de Cervelló, en data 13 de novembre 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:
- Execucions subsidiàries








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar 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'imposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Sancions administratives








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar 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'imposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








Notificació de les liquidacions.
Dictar 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'imposin 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.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 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 (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble
Actiu (3).
9.- Dictamen de data 21 de desembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació
de l’ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de la Roca 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 la Roca del Vallès en data 26 de novembre de 2015 acordà
l’ampliació i 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 noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès, en data 26 de novembre de 2015 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
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- Quotes urbanístiques: Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta
Corporació municipal en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les
Entitats Urbanístiques Col·laboradores d'aquest municipi, un cop s'ha providenciat el
constrenyiment per part de l'Ajuntament de la Roca del Vallès







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 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.
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, en data 26 de novembre de 2015, a favor de la Diputació de
Barcelona en el sentit de modificar la delegació de la gestió, la liquidació i la inspecció i
delegar única i exclusivament les funcions següents dels tributs i altres ingressos de
dret públic que a continuació s'especifiquen:
I - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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

II - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme








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

Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
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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 48 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 (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble
Actiu (3).
10.- Dictamen de data 21 de desembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 19 de novembre 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 Sant
Boi de Llobregat, en data 19 de novembre de 2015 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
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- Preu públic fixat per a les escoles bressol de titularitat municipal
 Notificació de liquidacions d'ingrés directe practicades per l'Ajuntament,
notificacions col·lectives en valors rebut i emissió informàtica de padrons i
documents cobratoris amb els fitxers informàtics facilitats per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- 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 48 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 (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble
Actiu (3).
11.- Dictamen de data 21 de desembre de 2015, pel qual proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sobremunt, 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 Sobremunt en data 23 de novembre 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
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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
Sobremunt, en data 23 de novembre de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa pel subministrament d'aigua








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.

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 48 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
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Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble
Actiu (3).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
12.- Dictamen de data 21 de gener de 2016, pel qual es proposa acordar el
traspàs de titularitat dels trams de la carreteres BV-5156 entre els punts
quilomètrics 0,180 i 0,596 i BV-5003, entre els punts quilomètrics 0,596 i 1,490,
propietat de la Diputació de Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Montmeló.
“Atès que les carreteres BV-5156 i BV-5003, en el terme municipal de Montmeló, són
actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves
competències a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Atès que l’Ajuntament de Montmeló ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat
de reurbanitzar els trams de travessera urbana de les carreteres BV-5156, comprès
entres els punts quilomètrics 0+180 i 0+596 i BV-5003, comprès entre els punts
quilomètrics 0+596 i 1+490, per tal d’adequar els espais de la travessera a un carrer
urbà.
Atès que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que en data 31 de
maig de 2012 va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, juntament amb el
seu Protocol General, com a instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Montmeló i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar
conjuntament, amb el suport econòmic de la Diputació, l’actuació “Traspàs de titularitat
d’un tram de les carreteres BV-5156, entre els punts quilomètrics 0+018 i 0+596 i BV5003, entre els punts quilomètrics 0+596 i 1+490 i projecte constructiu de
reurbanització de la travessera urbana.”
Atès que, amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per
la Junta de Govern en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2014, ha acordat
formalitzar l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Montmeló, d’un
conveni específic de l’àmbit de manteniment d’equipaments i infraestructures, als
efectes del traspàs de la titularitat a l’Ajuntament i del projecte constructiu de
reurbanització del tram de les carreteres BV-5156, comprès entre els punts
quilomètrics 0+180 i 0+596 i BV-5003, comprès entre els punts quilomètrics 0+596 i
1+490.
Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la implementació per part
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montmeló dels compromisos que
s’especifiquen en el mateix, en ordre al traspàs de titularitat a l’Ajuntament dels
esmentats trams de les carreteres de la Diputació BV-5156 comprès entre els punts
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quilomètrics 0+180 i 0+596 i BV-5003, comprès entre els punts quilomètrics 0+596 i
1+490 i establir les condicions per a l’execució de les obres per a la seva
reurbanització.
Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Montmeló, en sessió ordinària
celebrada en data 27 de gener de 2015, va adoptar un acord, notificat a aquesta
Diputació mitjançant ofici de data 27 de gener de 2015, presentat en el Registre
d’entrada amb data 2 de febrer de 2015, en virtut del qual es demana el traspàs de
titularitat a l’Ajuntament d’uns trams de les carreteres BV-5156, que l’Ajuntament situa
entre els punts quilomètrics 0+180 i 0+596 i BV-5003, que l’Ajuntament situa entre els
punts quilomètrics 0+596 i 1+490.
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la
seva titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2
del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada
per l’Ajuntament de Montmeló en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció
municipal dels referits trams de carreteres, en els termes següents:
“Els trams a traspassar són els següents:
BV-5156
BV-5003

P.km. inicial 0+180
P.km. inicial 0+596

P.km. final 0+596
P.km. final 1+490

El punt quilomètric 0+180 de la carretera BV-5156, està situat entre els ramals de
sortida i entrada del Pont de Montmeló, i la rotonda existent en aquest lloc. Sent la
rotonda, a la que també accedeixen els ramals del Passeig del Riu Besòs i l’Avinguda
Pompeu Fabra, objecte de traspàs.
El punt quilomètric 0+596, és el punt final de la carretera BV-5156 i l’inici de la
carretera BV-5003. Aquest punt de la carretera coincideix amb la intersecció del
Passeig Miquel Badia, per l’esquerra, i amb el carrer Escultor Josep Llimona, per la
dreta.
El punt quilomètric 1+490 de la carretera BV-5003, està situat entre els ramals de
sortida i entrada de la pròpia carretera i la rotonda existent en aquest lloc. Sent la
rotonda, a la que també accedeixen els del Polígon 17 el Pedregar Industrial i el Raval
Sector Nord, objecte de traspàs.
El tipus de trànsit que circula per aquest tram de carreteres, a traspassar, és
principalment de caràcter urbà. Recentment l’Ajuntament de Montmeló, ha construït
una variant de la mateixa pel Passeig del Riu Besòs. Els trams de carretera a
traspassar que transita dins del nucli urbà de Montmeló, la competència de la
Diputació de Barcelona, és limitada a la calçada de la mateixa.”
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Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
amb les dades següents:
Carretera:
Tram a cedir:
Longitud:
Amplada mitja:
Classe de ferm:
Estat del ferm:
Amplada explanació:
Obres de fàbrica:

BV-5156
del P.Km. 0+180 al P.Km. 0+596
416 m.
6,81 m.
Mescla bituminosa en calent tipus S-12
Acceptable estat de conservació
coincident amb la calçada, 6,81 m. de mitja
Cap

Altres dades:

Tram coincident amb l’Avda. Pompeu Fabra.
La rotonda situada a l’inici del tram, coincident amb els
ramals de la BV-5156 i el Pg. del Riu Besòs, també es
traspassa.

Observacions:

El tram de carretera a traspassar, per transitar per la
travessera urbana del nucli de Montmeló, la competència
de la Diputació de Barcelona es limita a la calçada de la
mateixa.

Carretera:

BV-5003, tram de la travessera urbana coincidint amb
l’Avda. Pompeu Fabra i el carrer de Vic.
del P.Km. 0+596 al P.Km. 1+490
894 m.
6,35 m.
Mescla bituminosa en calent tipus S-12
Acceptable estat de conservació
Coincident amb la calçada, 6,35 m. de mitja.
Cap

Tram a cedir:
Longitud:
Amplada mitja:
Classe de ferm:
Estat del ferm:
Amplada explanació:
Obres de fàbrica:
Altres dades:

Tram coincident amb l’Avda. Pompeu Fabra i el carrer de
Vic. La rotonda final del tram, coincident amb els ramals
de la BV-5003 i Polígon 17 el Pedregar Industrial i Raval
Sector Nord, també es traspassa.

Observacions:

El tram de carretera a traspassar, per transitar per la
travessera urbana del nucli de Montmeló, la competència
de la Diputació de Barcelona es limita a la calçada de la
mateixa.

Atès que l’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial
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de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària
de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen.
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament.

Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades
carreteres de la xarxa local.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes,
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.
Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat
en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
Atès que, segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves
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actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica,
comarcal i local.
Atès que, segons l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa
l’article 33.2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a
l’article 47.2, ñ) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf
de l’article 47.2 de la repetida Llei 7/1985.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. – Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Montmeló, de
conformitat amb la petició formulada per acord de la Junta de Govern del propi
Ajuntament en sessió de data 27 de gener de 2015, del tram comprès entre el punt
quilomètric 0+180 i el 0+596 de la carretera BV-5156 i del tram comprès entre el punt
quilomètric 0+596 i el 1+490 de la carretera BV-5003 actualment de titularitat de la
Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei
de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que
s’efectua d’acord amb les característiques tècniques del referit tram que es determinen
en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que
es descriu a la part expositiva del Dictamen present.
Segon. – Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Montmeló els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 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.ñ) 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 (10),
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Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble
Actiu (3).
13.- Dictamen de data 21 de gener de 2016, pel qual es proposa acordar el
traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-4501, entre els punts
quilomètrics 0,000 i 2,470, propietat de la Diputació de Barcelona, a favor de
l’Ajuntament de Manresa.
“Atès que la carretera BV-4501, en el terme municipal de Manresa, és actualment de
titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat.
Atès que l’Ajuntament de Manresa ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat
de millora la intersecció entre la carretera BV-4501, el Passeig de Pere III i la carretera
de Vic amb l’execució d’una rotonda i la reurbanització d’un tram de la travessera per a
adaptar-la a les necessitats de l’entorn urbà.
Atès que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que en data 31 de
maig de 2012 va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, juntament amb el
seu Protocol General, com a instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa
i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar
conjuntament, amb el suport econòmic de la Diputació, l’actuació “Traspàs de titularitat
d’un tram de la carretera BV-4501 i projecte constructiu de millora de la carretera BV4501 des del P.km. 0+000 fins el P.Km 2+470, al T.M. de Manresa”.
Atès que, amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per
la Junta de Govern en sessió celebrada en data 11 de juny de 2015, ha acordat
formalitzar l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Manresa, d’un
conveni específic de l’àmbit de manteniment d’equipaments i infraestructures, als
efectes del traspàs de la titularitat a l’Ajuntament i de les obres de millora de la
carretera BV-4501, des del P.km. 0+000 fins al 2+470, al T.M. de Manresa.
Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la implementació per part
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa dels compromisos que
s’especifiquen en el mateix, en ordre al traspàs de titularitat a l’Ajuntament dels trams
de la carretera de la Diputació BV-4501, entre els punts quilomètrics 0+000 i 2+470, i
establir les condicions per a l’execució de les obres per a la seva reurbanització.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària celebrada en data 21
de maig de 2015, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de
data 26 de maig de 2015, presentat en el Registre d’entrada amb data 3 de juny de
2015, en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’un tram de
la carretera BV-4501, entre els punts quilomètrics 0+000 i 2+470.
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament dels referits trams de les esmentades carreteres, les quals actualment té
atribuïda la seva titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article
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6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009,
de 25 d’agost.
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada
per l’Ajuntament de Manresa en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal
dels referits trams de carretera, en els termes següents:
“La carretera BV-4501 disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat com
carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà de Manresa que s’inicia
en el P.km. 0,000 (encreuament amb la ctra. de Vic) i finalitza en el P.km. 2+470
(encreuament amb el vial de connexió amb la Ronda Nord de Manresa).”
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
amb les dades següents:
Carretera:
P.km. inicial:
P.km. final:
Amplada mitja:
Superfície:
Estat del ferm:
Obres de drenatge:

Ponts:

BV-4501.
0+000. Creuament amb la Ctra. de Vic.
2+470. Creuament amb vial de connexió de la BV-4501 amb la
Ronda Nord de Manresa
10,30m
123.085,00 m2
Bó
P.kms. 1+145 a 1+146, canó – estructura d’1 tub cilíndric
P.kms. 1+435 a 1+436, clavegueró – estructura de llum inferior a
2m2.
P.kms. 1+610 a 1+611, clavegueró – estructura de llum inferior a
2m2
P.kms. 0+206 a 0+203. Pas sobre ferrocarril FGC.
P.kms. 1+800 a 1+849. Pas sobre Ronda Nord de Manresa.

Atès que l’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària
de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen.
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions
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públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament.
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades
carreteres de la xarxa local.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes,
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.
Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat
en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització.
Atès que, segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica,
comarcal i local.
Atès que, segons l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa
l’article 33.2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a
l’article 47.2, ñ) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf
de l’article 47.2 de la repetida Llei 7/1985.
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Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General i de la Interventora
General de la Corporació, en compliment d’allò que disposa l’article 179.1.b) del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre
matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Manresa, de
conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió
de data 21 de maig de 2015, del tram comprès entre el punt quilomètric 0+000 i el
2+470 de la carretera BV-4501, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona,
de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les
característiques tècniques dels referits trams que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Manresa els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 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.ñ) 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 (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble
Actiu (3).
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
Oficina Tècnica d’Acció Territorial
14.- Dictamen de data 16 de febrer de 2016, pel qual es proposa aprovar i
convalidar la pròrroga, per un termini de dos anys, del conveni de col·laboració
subscrit amb els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant
Adrià de Besòs i Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca
del Riu Besòs, per a la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial
del Besòs.
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“Atès que els Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet i de
Montcada i Reixac, juntament amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs, van promoure l’any 1997 la realització de la Primera Fase del Parc Fluvial del
Besòs. Que posteriorment els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet van promoure l’any 2004 la realització de la Segona Fase i, que
finalment, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va promoure l’any 2006 la Tercera
Fase consistent en la recuperació del tram final de la llera del riu Besòs.
Atès que l’àmbit actual del Parc Fluvial del Besòs abasta el tram del Riu Besòs
comprès entre la seva confluència amb el Riu Ripoll i la seva desembocadura a la Mar
Mediterrània.
Atès que els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i
Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, i posteriorment
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, van sol·licitar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona per dur a terme la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial
del Besòs.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 29 de març
de 2007, va aprovar el conveni de col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, a subscriure entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i
el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, l’anunci sobre el qual es va
publicar al BOPB num.162 de 7 de juliol de 2007.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va
assumir la realització de l’encomanda de gestió i delegació de competències
efectuades per les parts signatàries del conveni.
Atès que el conveni va entrar en vigor el 15 de febrer de 2008 amb una vigència inicial
de dos anys. El Pacte Segon preveu la prorroga del mateix de forma expressa per
períodes de dos anys.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de data 30 de gener de 2014, va
aprovar la pròrroga del conveni de referència fins el 14 de febrer de 2016.
Vist que segons l’article 30.6 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local (RD LEG 781/86, de 18 d’abril), i l’article 57 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 24 d’abril,
són formes de cooperació per a l’efectivitat dels serveis municipals les subscripcions
de convenis administratius per part de les Diputacions Provincials.
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Diputació de Barcelona ha
d’adoptar aquests acords amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels
seus membres.
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Vist l’article 10 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
proposa al diputat delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple, previ
informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR i CONVALIDAR la pròrroga del conveni de col·laboració, subscrit
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada
i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, per a la gestió, el
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona en la seva sessió ordinària de data 29 de març de 2007, per un
període de dos anys, amb efectes des del 15 de febrer de 2016 fins el 14 de febrer de
2018.
Segon.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Tercer.- NOTIFICAR als Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet,
de Sant Adrià de Besòs, de Montcada i Reixac i al Consorci per a la Defensa de la
Conca del Riu Besòs els acords precedents, per al seu coneixement i als efectes
escaients.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa,
senyor Funes, qui diu: És la pròrroga d’un conveni que ja es va signar. Ja vam
debatre en aquest Plenari sobre el tema. De fet he estat repassant una conversa
interessant que va haver entre el nostre diputat Mañas i el diputat Puigdollers, en el
seu moment -cap dels dos no hi és i no és que els trobem massa a faltar-. Ja es va
produir aquest debat i vam insistir en la nostra posició: era important que la Diputació
tingués un paper important en el Pac Fluvial del Besòs perquè tenia una utilitat social i,
per tant, estem parlant del 10% de la població de Catalunya, no estem parlant dels
petits municipis, estem parlant d’un hipotètic 10% de la població de Catalunya que
podria fer servir el Parc Fluvial. Per tant, creiem que la Diputació ha de mantenir-se en
la virtut d’ús social que té aquest espai. La nostra intervenció és per demanar que la
Diputació es mantingui en aquest espai i que, per tant, puguem garantir que hi ha no
només una recuperació ambiental -que hi ha hagut- sinó una utilització social d’un
“equipament”, d’un espai públic que crec que està quedant valorat molt bé per part
dels ciutadans i les ciutadanes del sector Besòs i que ja, no només està generant una
dinàmica positiva, sinó que estem en un moment en què el plantejament ha d’anar
més enllà. Probablement, la Diputació hi haurà de col·laborar també i, per tant, la
Diputació ha d’anar a ajudar els municipis perquè no sigui només una recuperació
ambiental sinó per anar cap a una recuperació de la cohesió social i de la cohesió
urbana d’una manera diferent, cosa que queda per al futur però, aprofitem l’avinentesa
que estem discutint sobre el Parc Fluvial per pensar que tot aquell espai és un espai
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de creixement i de cohesió social i urbana on la Diputació també haurà de tenir un
paper, i esperem que pugui fer-ho així.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble
Actiu (3).

II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, pel
dret fonamental a la llibertat religiosa.
La presidenta senyora Conesa (CiU), indica que el Grup de Convergència i Unió ha
presentat una esmena, que ha estat acceptada pel Grup proposant. Tot seguit demana
a la secretaria general que doni lectura al text que es votaria, amb l’esmena ja
incorporada.
“La llibertat d’expressió i la llibertat religiosa són drets fonamentals en contextos
democràtics. La llibertat d’expressió és el dret de tota persona a expressar idees i
opinions lliurement, i per tant sense censura. La llibertat religiosa inclou la llibertat de
no ser perseguit, insultat ni vexat en les creences religioses. Cal, doncs, integrar
aquestes dues llibertats.
L’humor i la ironia són eines democràtiques i aporten una distància crítica envers la
política, però no poden ser carta blanca per insultar i discriminar als que tenen altres
conviccions religioses o filosòfiques.
En aquest sentit volem recordar que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
va aprovar una resolució, el 29 de gener de 2015, sobre “Intolerància i discriminació a
Europa” on es diu el següent:
.. 6.5.: “Condemna públicament l’ús de i la incitació a la violència, així com totes les
formes de discriminació i de intolerància en temes religiosos.”
.. 6.7: “Encoratja els Mitjans a evitar estereotips negatius i la comunicació de prejudicis
contra els cristians, i igualment pels altres grups.”
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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:
1.

La Diputació de Barcelona seguirà vetllant perquè els sentiments i creences de
qualsevol religió no siguin ofesos en el marc d’actes oficials i institucionals.

2.

La Diputació de Barcelona insta a les administracions públiques a respectar en el
seu marc d’actuació els criteris que va aprovar al 2002 el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya:
a. “Respectar i fomentar la llibertat religiosa en la seva dimensió col·lectiva com a
valor social positiu, fet que implica un respecte a totes les confessions o entitats
religioses, així considerades i reconegudes per l’ordenament jurídic.”
b. “Respectar els sentiments individuals i col·lectius de manera que no s’utilitzin
indegudament, encara que es faci en clau d’humor, aquells símbols
representatius per a les persones que professen una confessió religiosa.”
c. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d’expressions que puguin
suscitar discriminacions per motius religiosos.
d. “Rebutjar que, en virtut de la llibertat d’expressió, s’emetin apel·latius o
expressions formalment injurioses desconnectades de la crítica legítima i
innecessàries per al missatge que es vol difondre que puguin produir un dany
injustificat al prestigi de les institucions religioses o a la dignitat de les persones
que les representen.”

3.

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, i a l’Ajuntament de Barcelona.”

La presidenta senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al portaveu adjunt del Grup
Partit Popular, senyor Mulleras, qui diu: Aquesta moció que presentem, des del Grup
Popular, és una moció que pretén defensar el respecte enfront del sectarisme simplista
i antic, és una moció que pretén defensar la llibertat d’expressió enfront del dret
d’ofensa i és una moció que pretén defensar una política basada en el respecte i la
convivència enfront de l’enfrontament gratuït que professen altres formacions
polítiques.
Imagino que tots estaríem d’acord a considerar fora de lloc que, en el marc d’uns actes
públics institucionals, algú es dediqués a denigrar o ofendre sentiments religiosos, com
per exemple els dels musulmans o els dels jueus. Per què considerem que pugui ser
normal ofendre altre tipus de sentiments religiosos? Ningú no discuteix el valor de la
llibertat d’expressió, però ningú no pot ignorar que la llibertat ha d’anar de la mà del
respecte i del civisme envers els que no pensen com nosaltres. L’humor i la ironia són
eines democràtiques que aporten una distància crítica envers la política, però no
poden ser carta blanca per insultar i discriminar els que tenen altres conviccions
religioses o filosòfiques.
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Els fets ocorreguts al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona posen de manifest
que, en un acte institucional, en un acte pagat amb diners de tots els barcelonins, es
va ofendre i es va insultar milers de barcelonins, tinguin unes creences o en tinguin
unes altres, però s’ha evidenciat, durant aquests dies, que aquest fet va insultar i va
ofendre una gran majoria de barcelonins. Creiem, per tant, que el temps de les
croades, sincerament, va passar fa molts anys, de les croades religioses i de les
croades antireligioses, i creiem que s’ha de conviure, en pau i respecte, en la terra en
la qual tots compartim diferents creences, diferents persones i diferents cultures però
que tenim un dret bàsic que és el que ha de prevaldre: el dret a la convivència.
Per això, amb aquesta proposta de moció volem reafirmar, en la nostra proposta de
moció, la Resolució del Consell d’Europa, del 29 de gener de 2015, sobre intolerància i
discriminació a Europa, on es diu el següent: “Condemna públicament l’ús i la incitació
a la violència, així com totes les formes de discriminació i intolerància en temes
religiosos”. I també volem reivindicar la vigència dels criteris que va aprovar, el 2002,
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, on es diu: “Respectar i fomentar la llibertat
religiosa en la seva dimensió col·lectiva com a valor social positiu, fet que implica un
respecte a totes les confessions o entitats religioses així considerades i reconegudes
per l’ordenament jurídic. Respectar els sentiments individuals i col·lectius de manera
que no s’utilitzin indegudament, encara que es faci en clau d’humor, aquells símbols
representatius per a les persones que professen una confessió religiosa. Actuar amb
especial responsabilitat i rigor en el cas d’expressions que puguin suscitar
discriminacions per motius religiosos i rebutjar que, en virtut de la llibertat d’expressió,
s’emetin apel·latius o expressions formalment injurioses desconnectades de la crítica
legítima i innecessàries per al missatge que es vol difondre”. En definitiva, volem
expressar que rebutgem que els sentiments i les creences de qualsevol religió siguin
ofesos en el marc d’actes oficials o activitats finançades per les administracions
públiques i, per això, hem presentat aquesta moció i, també, per això hem acceptat
l’esmena que ens ha proposat el Grup de Convergència i Unió.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup de Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: En tot cas, nosaltres ens cenyim al text de la moció; és a dir, que
estaríem en desacord amb l’explicació i la intervenció del representant del Partit
Popular, amb moltes de les coses que ha dit. Vam entendre que s’enfrontaven dos
drets fonamentals, la llibertat d’expressió i la llibertat religiosa, i que, per tant, fent una
petita esmena podíem aconseguir el que realment volíem: que tothom tingui aquests
dos drets fonamentals i que pugui exercir-los lliurement. Aquesta és la voluntat de la
nostra esmena i defugim altres explicacions, entre d’altres coses perquè la moció no
parla, en cap cas, de cap acte públic concret ni de cap finançament per part d’una
administració local. Això s’ha afegit en la intervenció del portaveu del Partit Popular i la
respectem, però aquesta part no la compartiríem, en tot cas. Insisteixo, entenem que
s’han de respectar els drets fonamentals i aquí hi ha dos drets que es troben i es
podien trobar enfrontats d’alguna manera. Entenem que s’han de poder exercir
lliurement en un país com el nostre, en un estat social.
Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: En primer lloc, dir que aquesta moció, de fet, només pretén evidenciar i defensar
l’acció que el senyor Alberto Fernández Díaz va dur a terme durant els premis Ciutat

Àrea de Presidència
Secretaria General

de Barcelona, quan s’estava recitant un poema. De fet, amb aquesta proposició s’està
atacant directament la llibertat d’expressió de les persones que col·laboren en actes o
actuen en diferents actes i, de fet, això va directament relacionat amb la proposició, de
la qual parlarem més tard, sobre els titellaires. Només els hi vull dir que creiem que els
senyors del PP no han entès res. De fet, no han entès ni el poema que s’estava
recitant. Mare nostra, que esteu en el cel, de Dolors Miquel, de fet és un cant a la
maternitat, al dret a ser mare i, des del nostre Grup, com que defensem el dret a la
maternitat, alhora que també defensem el dret a l’avortament, com un dret propi de les
dones al seu propi cos, els volem recordar les boniques paraules d’aquest bonic
poema:
“Mare nostra, que esteu en el cel. Siguin santificats el vostre cony, l’epidural, la
llevadora. Vinguin a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força. Faci’s la
vostra voluntat en el nostre úter, sobre la terra. El nostre dia de cada dia doneu-nos
avui i no permeteu que els fills de puta avortin l’amor, facin la guerra, ans deslliureunos d’ells pels segles dels segles. Vagina.” Dolors Miquel.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyor
Tovar, qui diu: “En la presente moción se nos vuelve a plantear, como pasó en el
último Pleno, una cuestión sobre el ejercicio de derechos fundamentales. En este
caso, el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo
20 de la Constitución. La libertad de expresión, como todos sabemos, no es un
derecho absoluto y viene matizada incluso en el propio texto constitucional aparte de
la numerosa doctrina del Tribunal Constitucional. Por parte del Consejo de Europa, en
relación a la intolerancia y a la discriminación religiosa, efectivamente se señala,
además de lo ya expuesto en la parte expositiva de la moción, que la intolerancia y la
discriminación por motivos de religión o creencias afecta no sólo a los grupos
religiosos minoritarios en Europa sino también a las personas que pertenecen a
grupos religiosos mayoritarios. Numerosos actos de hostilidad, violencia y vandalismo
se han registrado, en los últimos años, contra los cristianos.
Desde nuestro Grupo, desde Ciutadans, defendemos que la práctica de la religión se
circunscriba al ámbito privado, al igual que consideramos que los sentimientos de tipo
cultural, identitario, lingüístico o histórico también deben ser excluidos de la esfera
pública. Consideramos que las identidades son individuales y no colectivas, producto
del libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y que, dada su naturaleza
privada, los poderes públicos deben estar obligados a respetarlas sin inmiscuirse en
ellas. Por lo tanto, al igual que defendemos la exclusión de símbolos o
conmemoraciones de naturaleza religiosa en el ámbito de las administraciones
públicas, debemos también rechazar cualquier ataque u ofensa que se realice contra
los sentimientos religiosos en el ámbito de actos institucionales. Como escribió
recientemente el profesor Félix Ovejero en relación con otro asunto, pero que es de
aplicación al presente: “No se trata de alentar una imprecisa cultura del consenso, que
escamotea los conflictos y, convertida en conjuro, veta las discrepancias, sino de
enmarcar un perímetro democrático donde todo se pueda discutir con todos, siempre
que todos asuman el respeto a los otros”. Por lo tanto y desde nuestro más sincero
respeto a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de expresión y a todas las
creencias y confesiones religiosas, nuestro voto será favorable a la presente
moción.”
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Pren la paraula el diputat del Grup Entesa, senyor Asens, qui diu: Nosaltres hem
canviat el sentit del vot. A l’inici anàvem a votar en contra, després de l’esmena de
Convergència i Unió pensàvem en un vot d’abstenció i, finalment, després d’escoltar el
portaveu del Partit Popular, hem tornat a la nostra posició originària i votarem en
contra perquè hem entès quin era el sentit d’aquesta moció, que no és altre que
convertir-la en una condemna al que va succeir a l’Ajuntament de Barcelona.
Aquell Mare Nostra s’inscriu en una tradició literària molt llarga. De fet, hi ha un poema
de Martí i Pol que, quan la portaveu de la CUP estava llegint, he buscat en Internet i
diu: “Pare nostre, que esteu en el cel, sigui augmentat sovint el nostre sou. Vingui a
nosaltres la jornada de set hores. Faci’s un xic la nostra voluntat, així com la d’aquells
que sempre manen. El nostre pa de cada dia doneu-nos-el més fàcil que no pas el
d’avui. Perdoneu els nostres pecats així com nosaltres perdonem els dels nostres
encarregats i que no ens deixin caure en les mans del director, ans advertiu-nos si
s’aprova. Amén.” És un exemple per dir-los que és una fórmula que s’ha utilitzat des
de fa molt temps. Aquest poema fa deu anys que s’està recitant en diferents llocs. Si
ara s’ha produït aquesta polèmica és perquè el Partit Popular intenta portar el clima de
tensió que s’està vivint a Madrid a Barcelona i nosaltres, com a país i com a ciutat, no
podem permetre que les censures i el macartisme de la gent que aprova lleis
mordaces, que intenta perseguir la diferència -i aquí recordar sempre les paraules de
Rosa Luxemburg: “La llibertat és sempre la llibertat de qui pensa diferent- Hem
d’intentar evitar-ho. L’art i la cultura, les expressions culturals, estan en risc quan
s’intenten posar censures. Per això, pensem que aquesta moció va més encaminada a
“amordaçar” aquestes expressions artístiques i, també, és una expressió de la
hipocresia i l’oportunisme polític de qui la presenta. Es fa menció del Consell d’Europa
i se cita una sentència però, en canvi, no se cita una resolució que és molt més actual,
que és del 2015 i que fa referència al cas Charlie Hebdo, on precisament es diu que
l’ús de la sàtira o de les idees que poden ofendre, xocar o pertorbar determinades
persones, inclosa la crítica religiosa, estan emparats per la llibertat d’expressió. De fet,
una de les funcions de l’art és sacsejar consciències i si aquest poema ha sacsejat
alguna consciència, és precisament pel que deia la portaveu de la CUP: perquè té a
veure amb el cos femení. El poema de Martí i Pol no va generar cap tipus d’escàndol i
això té a veure precisament amb el que aquí s’està parlant: el cos de la dona.
Per últim, dir que si hem de parlar de faltes de respecte, tota la gent que estava aquell
dia allà va sentir que, precisament, qui faltava al respecte dels premiats va ser el
senyor Alberto Fernández Díaz a l’hora de marxar. Ningú no va sentir que el que allí va
succeir era una ofensa i, de fet, ningú no es va sentir ofès. De fet, el propi senyor
Fernández va ser qui, amb la seva acció, va difondre el poema i va generar una
polèmica que, al nostre entendre, és artificial. Res més.
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: D’una banda, intentaré ser molt
sintètica, la moció ens parla d’una sèrie de drets fonamentals i de llibertats que són
importants per a nosaltres i que compartim, com no podria ser d’una altra manera: el
dret a la llibertat d’expressió i el dret a la llibertat religiosa. També compartim d’altres:
el dret a la infància, etc. Però no per això presentem mocions en aquesta Diputació.
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És curiós perquè, quan la llegíem, no acabàvem de trobar el motiu pel qual es
presentava perquè semblava una moció amb un eufemisme amagat al darrere però,
finalment, amb la intervenció de qui ha fet de portaveu del Grup Partit Popular a la
Diputació, hem entès que es tractava d’un fet ocorregut al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona. De tota manera, ho intuíem. Dit això, no entraré en el seu
contingut. No vull entrar-hi i tampoc no entraré en la valoració de si la lectura d’aquest
poema podia ser afortunada o desafortunada però, quan les coses són afortunades o
desafortunades no necessàriament han de representar un insult o una ofensa i, és per
aquest motiu, que nosaltres no podem donar suport a aquesta moció. Per tant,
votarem en contra, la qual cosa no vol dir que no hi hagin espais on es pugui discutir
el contingut d’aquesta moció, o una possible declaració institucional, que seria, per a
nosaltres, l’Ajuntament de Barcelona. Trobaríem molt normal que, dintre de
l’Ajuntament, que és a on s’ha generat aquest fet, en un moment donat, es pogués
valorar i posicionar, però el que pensem que no pertoca ara mateix és que la Diputació
de Barcelona s’hagi de pronunciar pels fets ocorreguts en un lliurament de premis d’un
dels ajuntaments d’aquesta demarcació. I és per aquest motiu que, sense entrar, tot i
estar, torno a dir, completament d’acord amb la defensa de la llibertat d’expressió, amb
la defensa, com no? de la llibertat religiosa i, com no, amb el respecte a totes les
creences religioses, no votarem a favor i, per tant, expresso el nostre vot contrari.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres enteníem que estàvem parlant
d’una moció sobre la llibertat religiosa i, per tant, no tenia res a veure amb els fets que
van ocórrer en l’entrega de premis al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. La
nostra posició, després de sentir el portaveu Popular, seria també de votar en contra.
De fet, quan vam llegir la moció i vam estudiar la moció inicial, la nostra posició era,
absolutament, de votar en contra i estaríem d’acord amb la portaveu socialista quan
diu que la primera premissa és que no entenem per què es presenta aquesta moció,
per què hi ha hagut, a Catalunya, algun esdeveniment, en els darrers temps, que vagi
en contra de la llibertat religiosa al nostre país? Hi ha hagut algun succés de forma
violent, de forma agressiva contra les llibertats dels nostres ciutadans i les nostres
ciutadanes per, senzillament, pensar d’una determinada manera en l’àmbit religiós? No
en coneixem cap. La mofa ha de formar part, i forma, de la llibertat d’expressió perquè
els que estem en la política estem sovint acostumats a tenir posicions ideològiques
que, per a molts de nosaltres, són elements transcendentals en la nostra vida
quotidiana en l’àmbit polític i, a vegades, la mofa a nivell polític ens pot arribar a
molestar però l’acceptem perquè, per davant de tot, la primera garantia de qualsevol
persona que es dedica a la política és entendre que la llibertat d’expressió és, jo diria,
el valor més preuat de la nostra societat. De fet, la llibertat d’expressió hauria d’estar
per davant de la resta de llibertats, perquè la llibertat d’expressió és el sinònim més
democràtic de qualsevol societat.
Per tant, nosaltres volíem votar en contra i, per respecte als companys i les
companyes de Convergència i Unió, que heu fet un esforç d’esmenes que entenem
que són totalment acceptables i correctes, fins el punt que altres Grups us ho han
reconegut i que estarien, fins i tot, disposats a abstenir-se, la nostra posició serà la
d’abstenció. Serà d’abstenció, per respecte a les esmenes, perquè entenc que el que
anem a votar és el document, és el text de la moció que queda definitivament recollit i
no el que ens ha dit el Grup Popular que, en certa manera, és absolutament ofensiu
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per a molts de nosaltres. Quan vostès parlen del fet que si certes opcions polítiques,
respecte a altres religions, com la musulmana, actuarien de la mateixa manera els haig
de respondre que, quan hi ha hagut els successos d’un setmanari francès que tots
coneixem prou -Charlie Hebdo- la posició política dels demòcrates i dels que defensem
la llibertat d’expressió arreu del món ha estat categòrica i sense fissures. Per tant,
haurien de plantejar-se vostès mateixos si, amb les seves polítiques i maneres de
pensar, han estat sovint agressius contra altres persones que pensen i practiquen
diferent religions en la nostra societat. Hem vist posicions, a l’Ajuntament de Badalona,
sobre com han utilitzat políticament el tema religiós per anar en contra de certes
opcions polítiques i poder guanyar eleccions amb populisme barat. I hem pogut viure
això.
Per tant, no ens vinguin a donar lliçons respecte a les conductes, a la llibertat
d’expressió i a la llibertat de ritus religiós de qualsevol dels nostres ciutadans i
ciutadanes. Som categòrics en això. Si us plau, no ens donin lliçons i no intentin
polititzar els fets, absolutament lliures i necessaris en una societat que es veu
avançada, com els del lliurament de premis que hi va haver al Saló de Cent. No ens
donin lliçons perquè és ridícul que intentin traslladar el que va passar allà a una
qüestió absolutament política i fer-ne bandera. El que és humiliant per a una societat
és que un dels seus representants polític s’aixequi davant d’un acte públic i hem
d’acceptar, a més a més, que, si en un acte institucional, algú se’n mofa, això forma
part de la llibertat d’expressió dels ciutadans i les ciutadanes d’aquest país. O és que,
quan estem en un pregó de festa major, de qualsevol ajuntament, no veiem qualsevol
tipus de mofa respecte els polítics o creences ideològiques? Vostè ha d’entendre que,
quan el Partit Popular es mofa sovint de certes opinions ideològiques d’altres opcions
polítiques d’esquerres, també ens sap greu, però les acceptem perquè entenem que,
per sobre de tot, hi ha la llibertat d’expressió. Per això, el nostre vot serà
d’abstenció.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup
Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares, qui diu: No tenia cap intervenció
prevista però toca que digui alguna cosa després de les intervencions de tothom, entre
altres coses, perquè nosaltres havíem entès la moció com ja he dit abans, com una
moció que diu el que diu estrictament i, a partir d’això, nosaltres fem les modificacions
o les propostes d’esmena. De veritat, estic encantat amb fet que, a l’acte de la
Diputació, hi surti poesia, hi surtin la Dolors Miquel i Miquel Martí Pol. M’encanta que
així sigui com a defensor de la cultura catalana i aficionat a la cultura catalana però,
clar, això no és el que deia la moció. Per tant, insisteixo, ens cenyim al que diu
aquesta moció perquè som objectius i tot el que els Grups han dit realment no té res a
veure amb ‘objectivitat de la moció i, per tant, mantenim el que diem. La resta em
sembla perfecte, que es reciti poesia i em sembla perfecte que això es pugui convertir
en un concurs de rapsodes, però la moció que aprovem amb les esmenes diu el que
diu i cenyim, per tant, la nostra intervenció i el nostre vot al que diu objectivament
aquesta moció.
Intervé de nou el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui diu:
Breument, però hauré de contestar. Són sis grups. Mirin, hi ha alguns que volen
confondre aquests fets amb els fets de Charlie Hebdo i no té res a veure agafar un
Kalashnikov, entrar en la redacció d’un diari i començar a matar gent. No té res a

Àrea de Presidència
Secretaria General

veure expressar una opinió contrària a allò que milers de barcelonins han entès com
un insult i una ofensa amb una persona que és un terrorista que entra a matar gent en
una redacció o en qualsevol altre lloc. Per tant, no confonguin, no confonguin. Una
cosa és parlar del dret a la vida i una altra cosa és parlar d’unes ofenses i d’unes
persones que es defensen d’aquestes ofenses.
Aquí estem parlant de respecte enfront del sectarisme, com els he dit abans. Estem
parlant de convivència enfront de l’insult gratuït, de l’insult gratuït. I, quan el senyor
Alberto Fernández s’aixeca del Saló de Cent, som milers de barcelonins qui ens
aixequem amb ell, perquè no volem acceptar ni podem acceptar que en el Saló de
Cent, el Saló més emblemàtic de Barcelona, en els premis Ciutat de Barcelona, pagats
amb diner públic, s’ofengui, d’aquesta manera tan insultant, milers i milers de
barcelonins que han acceptat, de forma transversal, la seva ofensa i han protestat per
aquesta ofensa.
Mirin, sincerament, les paraules que diguin alguns que defensen terroristes, terroristes
que han matat milers de persones en aquest país o que defensen la violència no tenen
cap força moral per a mi. L’únic que els hi preguntaria i els tornaria a preguntar és:
Què farien si haguessin fet el mateix amb l’Alcorà? O encara els diria més: Ho faran?
Pagaran, amb diners públics, actes institucionals ofenent els musulmans amb versos
de l’Alcorà?
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Perdoni, senyor Mulleras. Intento no
intervenir mai en les mocions però crec, de veritat, que no és aquest l’objecte de
discussió. No té res a veure. Ningú no ha parlat aquí de terrorisme. S’ha parlat de
Charlie Hebdo però precisament per la llibertat d’expressió i no pas pels fets que,
malauradament, cal lamentar. Crec que ningú d’aquí, ningú d’aquesta sala de Plens no
recolza les accions terroristes i, per tant, jo no estic disposada a reproduir, en aquest
Plenari, un debat que correspon, en tot cas, a l’Ajuntament de Barcelona. És com si
cada alcalde portés, aquí, un debat que no correspon. Respectem la seva posició però
hem d’entendre que, aquí, hi ha opinions per a tot i, per tant, la seva ens sembla molt
legítima. Però no ens sembla que hàgim de reproduir debats que s’han de produir en
altres seus. Per tant, si ens cenyim a que estem discutint una moció sobre la llibertat
d’expressió i la llibertat religiosa i sobre com han de confluir aquests drets, i crec,
evidentment, que, en una societat laica i en un Estat democràtic, de dret i laic, hauríem
de poder acceptar que això és una realitat, tots ens posaríem d’acord ràpidament. Per
tant, demanaria a tots, no tallo les paraules i, si algú més vol intervenir, que ho faci,
que ressituem el debat perquè si no, no sé, ens incomoda l’esmena que ha presentat
el Grup de Convergència i Unió. Algunes paraules? Hi ha alguna altra paraula? Doncs
procediríem a la votació, entenc.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, a la qual s’havien incorporat les esmenes
presentades pel Grup de Convergència i Unió, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Partit Popular (2) i
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2), el vot en contra dels Grups Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu
(3), i l’abstencio del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11),
sent el resultat definitiu de 18 vots a favor, 20 vots en contra i 11 abstencions.
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2.- Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona,
relatiu al tancament de les línies de P3 a la provincia de Barcelona.
La presidenta, senyora Conesa (CiU) indica que s’ha presentat una esmena per part
del Grup Entesa, però que en no ser acceptada per part del Grup proponent, aquesta
no prospera. Tot seguit es dóna lectura al text de la Moció presentada pel Grup Partit
Popular.
“Mucho antes de saberse cuando se abría el periodo de preinscripción para las
escuelas infantiles, el departamento de Enseñanza de la Generalitat anunció el cierre
generalizado, por cuarto año consecutivo, de líneas del primer curso de infantil en
varias escuelas públicas catalanas.
Un hecho que se suma a que en los últimos tres cursos escolares en Cataluña se han
cerrado 475 grupos de educación infantil.
Esta nueva oleada de cierres ha tenido una repercusión inmediata en toda Cataluña
por parte de los ayuntamientos, los grupos municipales, las escuelas y la comunidad
educativa.
En el Baix Llobregat la propuesta de cerrar entre 23 y 30 líneas de P3 ha provocado
una movilización general: Sant Boi de Llobregat aprobó una moción rechazando el
cierre de las cinco líneas educativas que había propuesto del Departament.
Finalmente se suprimirán dos, pero el consistorio ya ha avisado que la Generalitat
prevé reducir hasta 10 líneas educativas en el municipio en los próximos años.
En Castelldefels el pleno del ayuntamiento aprobó una moción para pedir a
Ensenyament que abra un espacio de diálogo con la comunidad educativa y los
gobiernos locales para poder analizar los datos y adoptar las medidas que favorezcan
“la educación, su calidad y el impulso hacia el éxito escolar”.
Por su parte, Gavà ha reclamado a la Generalitat que se replantee la decisión de
cerrar una línea de P3 en una de las escuelas públicas de la ciudad, y le ha pedido
que estudie cuáles son las necesidades educativas del municipio.
En Sant Feliu de Llobregat la plataforma ciudadana ha iniciado una recogida de firmas
para reclamar a la Generalitat que dé marcha atrás a su decisión de cerrar líneas de
P3 en el próximo curso escolar 2016-2017 que afectan especialmente a la escuela
Miquel Martí i Pol.
También el pleno del Ayuntamiento de Esplugues aprobó por unanimidad una moción
de urgencia para evitar la supresión de líneas de P3 de la escuela pública en el
municipio. La moción recuerda que la ciudad ya ha sufrido el cierre de dos líneas de
P3 en los últimos cuatro años.
De la misma forma se han aprobado mociones en Sant Andreu de la Barca o
Esparreguera.
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En el Barcelonès, en Badalona, donde en un primer momento se apuntaba a que se
podrían cerrar entre siete u ocho líneas de P3, el pleno del ayuntamiento acordó, ya en
diciembre, pedir a la Generalitat que no presuponga cierres de líneas antes de hora.
El Maresme ha sido, también, un punto caliente de movilización. En Cabrera de Mar, la
escuela Pla de l'Avellà, la Asociación de Madres y Padres y el Ayuntamiento de la
localidad han expresado su rechazo a la supresión de una de las dos líneas de P3 del
centro educativo público del municipio. No hay que olvidar que esta escuela acoge
también a niños de Vilassar de Mar. En una moción conjunta de los ayuntamientos de
Cabrera de Mar y Vilassar de Mar se muestran contrarios, con datos en la mano, a las
reducciones propuestas por la Generalitat.
De igual forma el pleno de Mataró, aprobó por unanimidad una moción para exigir a
los Servicios Territoriales que no cierre ninguna línea de P3 de las planteadas por la
Generalitat: Cirera, Rocafonda i Tomàs Viñas. Es más, el Ayuntamiento envió una
serie de peticiones de planificación educativa basadas en el conocimiento de la
realidad de los barrios que ha sido desatendida por parte de la Generalitat.
En Arenys de Munt, las familias de la Escola Sobirans mantienen activa la
reivindicación para impedir la supresión de una línea de P3 tal como ya ha anunciado
el Departament d’Ensenyament. Petición que se une a las tradicionales
reivindicaciones de Arenys de Mar que han venido pidiendo la ampliación de una línea
en el Joan Maragall.
En el Vallès Occidental las reivindicaciones han comenzado por Castellbisbal que
perderá una de las dos líneas de P3 que actualmente tienen en la escuela Els Arenys.
Por su parte, en Terrassa la Ampa de la escuela Marià Galí ha protestado por el cierre
de una línea de P3. Según las familias este cierre obligará a muchos a separar a
hermanos para llevarlos a escuelas diferentes.
Lo mismo pasa en el Bages y el Berguedà. En Manresa, la escuela Jaume Serra i
Húnter del barrio de la Balconada tendrá una línea menos de P3 cuando la principal
petición educativa de la ciudad es la construcción definitiva de la escuela Valldaura. Y
en Berga el pleno aprobó en enero una moción pidiendo a la Generalitat que
reconsidere su decisión del cierre de líneas en el municipio.
La Generalitat ha justificado toda esta nueva oleada de recortes por motivos
demográficos. Efectivamente, los nacimientos en 2013, fueron casi 6.000 menos en
toda Catalunya, la mayor caída de la natalidad en lo que va de siglo.
Pero esta excusa no tiene un fundamento pedagógico. Primero porque la bajada de
natalidad que repercute en recortes en la educación infantil no tiene la misma
traducción en una ampliación paralela en la educación primaria y secundaria que han
tenido un incremento demográfico que hace que, en algunos casos, se produzca, ya,
hoy en día, en una masificación de aulas donde las ratios podrían superar los 30
alumnos por aula.
Pero, además, este hecho, pone de manifiesto, el desconocimiento que tiene el
Govern de la Generalitat de Cataluña y de su gente. Cataluña son sus barrios. El
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hecho de analizar la población infantil de manera exclusivamente cuantitativa olvida la
realidad sociodemográfica de cada barrio, de cada colegio, de cada familia.
Hay barrios de Cataluña que necesitan aumentar los recursos sociales de atención
ciudadana como la dotación educativa, los servicios sociales, los equipamientos
sanitarios o la seguridad ciudadana.
Las necesidades socioeducativas no son sólo un número. Exige un conocimiento
exhaustivo de la realidad de cada barrio. Y ese conocimiento lo tienen los
ayuntamientos. La Generalitat no puede hacer oídos sordos a las peticiones de los
alcaldes, de los concejales y de las corporaciones locales que conocen muy bien las
problemáticas y necesidades de cada barrio.
Pero hace tiempo que la Generalitat de Cataluña no escucha al mundo local. Más
interesada por la supuesta proyección internacional de su hoja de ruta, olvida al
territorio, a la Cataluña real.
Un ejemplo claro de esta falta de diálogo lo podemos ver en Mataró. Hace más de un
año y medio que el Ayuntamiento facilitó a Ensenyament un documento con todas las
peticiones educativas de la ciudad con un análisis pormenorizado de las necesidades
educativas para dotar al municipio de una planificación educativa con previsión de cara
a los próximos años.
La respuesta de la Generalitat fue cerrar tres líneas de P3 en las escuelas de Cirera,
Rocafonda y Tomàs Viñas y, aunque ha anunciado la apertura de cuatro líneas de
primero de ESO, en dos IES estarán ubicadas en barracones (Satorras y Thos).
Pero además, la Generalitat olvida algo importante. Si bien es cierto que la
planificación de P3 se tiene que ajustar a la evolución demográfica no hay que olvidar
que éste es un elemento más, pues la demanda real sólo tiene que ver, en parte, con
la demografía, ya que hay otras variables que afectan de igual manera: la capacidad
económica de las familias, los movimientos demográficos etc. Una información que
sólo se dispone, y de forma parcial, una vez que las familias han realizado la
preinscripción.
Son en estos puntos en los que hay que basar una buena planificación: diálogo con el
territorio, conocimiento de los problemas de los barrios y respeto a la libertad de
elección de las familias. La falta de planificación e incluso una cierta improvisación se
ha demostrado al retrasarse este año la preinscripción casi un mes (se hará del 30 de
marzo al 7 de abril cuando el año pasado fue del 10 al 17 de marzo).
Así, la Generalitat cronifica una situación generada por la crisis económica y olvida
algo tan importante como que la salida de la crisis tiene que aprovecharse para
mejorar la financiación de los servicios de atención a las personas. Esta reducción
demográfica tiene que ser vista como una oportunidad para mejorar las ratios de la
educación infantil que, en muchos casos, en la actualidad están por encima de los 25
alumnos por aula.
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No olvidemos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid las ratios oficiales de las
escuelas infantiles son de 8 niños por aula en las aulas 0-1, de 13 en las aulas 1-2 y
de 20 en las aulas 2-3.
Así mismo, a nivel europeo, la ratio en 2 años sólo es igual o superior a 15 niños por
adulto en Lituania y Chipre situándose en el resto de países por debajo de los 10 niños
por adulto. En Finlandia la ratio a los 3 años es de 15 alumnos por aula. Y aunque en
Francia o Portugal también hay grupos de 20 niños de dos años, la ratio de
profesionales exige que haya más de dos educadores presentes en el aula.
Por tanto, no se puede entender que ahora que iniciamos la recuperación y que los
presupuestos de las administraciones comienzan a experimentar aumentos no se
dedique esta recuperación a las políticas más importantes como la educación de
nuestros hijos.
No hay que olvidar que la Generalitat ha sido la administración que más ha recortado
en los servicios sociales, educativos y sanitarios. Los presupuestos comparados entre
2010 y 2014 dedicados a educación denotan que la Generalitat ha liderado estos
recortes: 1.431 millones en cuatro años (nueve puntos por encima del resto de
Comunidades Autónomas) seguido por Andalucía con 898 millones. Es más, la
recuperación no se ha traducido en el caso de la Generalitat en el retorno a la
inversión precrisis: tan sólo estamos al 83% de los niveles precrisis cuando el resto de
comunidades ya han recuperado un 92% en los presupuestos de 2016.
Y este recorte ha tenido su máxima expresión en P3. No hay que olvidar que la
Generalitat de Catalunya fulminó de sus presupuestos la partida para las guarderías
infantiles municipales: casi 100 millones de euros de 2010 que desaparecieron de las
cuentas autonómicas y que transfirió a las diputaciones y a los ayuntamientos toda la
factura. Una factura que tenía que asumir al 50% con el mundo local y que ya había
sufrido un primer recorte en 2013 al pasar la financiación de 1.800 euros por plaza a
875.
Todo este panorama representa la dimisión de la Generalitat de una de las principales
políticas que afectan de manera directa a la equidad y la movilidad social tal y como
apuntan los estudios sociológicos (Esping-Andersen advierte que el principal reto de
los estados de bienestar del siglo XXI es el “poner en marcha un modelo que permita
un beneficio sobre las inversiones en cualificación en el transcurso de los primeros
años de vida del niño para sostener una política de igualación de oportunidades”) así
como de la corresponsabilidad necesaria con el mundo local y con una planificación
educativa equitativa social y territorial.
Es por esta razón que los Diputados del Grupo del Partido Popular Manuel Reyes
López y Ramon Riera Macià que suscriben formulan la siguiente MOCIÓN y proponen
al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
1. La Diputación de Barcelona muestra su rechazo a la decisión unilateral de la
Generalitat de Catalunya del cierre de líneas de P3 por todo el territorio de la
provincia de Barcelona sin previa consulta ni diálogo con el territorio ni los
ayuntamientos.
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2. La Diputación de Barcelona apoyará y asesorará ante el Gobierno de la Generalitat
a municipios y consejos comarcales en sus demandas de mantenimiento de líneas
de P3 y de aumento de líneas en la educación primaria y secundaria.
3. La Diputación de Barcelona insta al Gobierno de la Generalitat a:
a. Mantener la oferta de plazas de P3 del curso 2015-2016 y a no realizar ningún
cierre de línea como mínimo hasta que se tengan los datos de la preinscripción.
b. Realizar los cambios normativos para evitar el cierre de líneas antes de la
finalización de los períodos de preinscripción.
c. Abrir un espacio de diálogo entre la Generalitat y las entidades municipalistas
para revisar los criterios para la creación y cierre de líneas educativas que vayan
más allá de un criterio demográfico y cuantitativo y que tenga en cuenta los
aspectos sociales que finalice con un estudio municipio a municipio y barrio a
barrio en la que se recojan la realidad de los centros educativos y sus entornos
sociales y urbanísticos.
d. Actualizar el mapa escolar de la educación infantil de Cataluña conjuntamente
con el mundo municipal que sirva de base a la planificación educativa de los
próximos años en base a los criterios de calidad y de ratios internacionalmente
reconocidos.
e. Realizar un estudio para reducir la ratio de la educación infantil hasta un máximo
de 20 alumnos modificando la legislación educativa actual.
f. Convocar a la Comisión Mixta de la Generalitat con las entidades municipalistas
para aprobar, de manera consensuada, de un nuevo sistema de financiación
para la educación infantil que no cargue sobre los presupuestos municipales
toda la responsabilidad.
g. Presentar un calendario de pago de las deudas pendientes de la Generalitat con
las administraciones locales para el funcionamiento de las guarderías.
La presidenta, senyora Conesa, (CiU) dóna la paraula al president del Grup Partit
Popular, senyor Reyes, qui diu: Esta es una moción de aquellas que nos gustaría no
tener que presentar, pero aquí la traemos dado que, por cuarto año consecutivo, existe
un gran sufrimiento por parte de las familias, de las comunidades educativas y de los
ayuntamientos, dada la reiterada supresión de líneas infantiles de P3 en los colegios
de la provincia de Barcelona. De hecho, hemos visto como, en los tres últimos cursos,
se han recortado 475 grupos en Cataluña. 475 grupos que han sido suprimidos. Por lo
tanto, hay un absoluto rechazo, tanto por parte de la comunidad educativa como de las
escuelas, los ayuntamientos, los alcaldes y la sociedad en general.
La Generalitat de Catalunya justifica los recortes, básicamente, por un motivo
demográfico y no lo podemos compartir, aunque sí que es cierto que ha habido una
disminución de la demografía en Cataluña, pero también es cierto que hay un aumento
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de estudiantes en el ámbito secundario y, si ese criterio es bueno para reducir grupos
en Primaria, lo que no se entiende es por qué ese criterio no se utiliza también para
ampliar y mejorar la enseñanza secundaria en Cataluña. Y vemos que existe una
amplia masificación de muchas aulas, especialmente en Secundaria, en nuestro
territorio. Y lo que vemos es un desconocimiento o quizá una falta de sensibilidad, por
parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, cuando analiza la situación de la
población infantil en nuestra comunidad autónoma, porque no se puede basar,
simplemente, en criterios cuantitativos equitativos. Y es importante y hay que poner
de relieve el carácter sociodemográfico de cada barrio, de cada colegio o de cada
realidad familiar en la que nos encontramos. Existen en Cataluña muchos barrios que
necesitan más recursos de atención ciudadana, que necesitan más recursos
educativos, en el ámbito social, sanitario… Y las escuelas son un elemento
vertebrador de nuestros barrios y de nuestros municipios. Por lo tanto, la educación no
puede ser, como digo, un mero número. Hay que tener en cuenta las peticiones que
están haciendo desde el ámbito municipal, alcaldes, regidores, corporaciones locales
que responden a las peticiones, precisamente, de las familias y ampliamente de la
comunidad educativa de cada municipio. La Generalitat de Catalunya obliga a una
cosa importante, se centra simplemente en el tema de la demografía y se olvida, para
calcular la demanda real, de variables tan importantes como son la capacidad
económica de la familia o de los movimientos demográficos que van sucediendo a lo
largo del curso. Por lo tanto, pedimos más diálogo con el territorio. Pedimos que exista
un diálogo abierto de igual a igual entre la Generalitat de Catalunya y los distintos
ayuntamientos, no un diálogo en el que exista una subordinación del mundo local a los
criterios que impone el Departament. Y hay que recordar, también, que no se puede
trabajar sobre la improvisación, y vemos como el calendario escolar este año se ha
retrasado prácticamente un mes respecto al año anterior. La Generalitat de Catalunya
tiene una oportunidad ahora que empezamos a salir de la crisis económica,
comenzamos a tener más recursos, podemos trabajar para dotar de mayores recursos
el ámbito educativo y bajar las ratios. Porque no es menos cierto que en Cataluña
existen 50.000 alumnos que están en aulas por encima de las ratios establecidas, y
eso lo podemos solucionar. Por tanto, iniciemos ahora ese camino de la recuperación
y destinemos más recursos en lo mejor que se puede destinar en una comunidad, en
un país, que es en la atención de nuestros hijos. Es cierto también que la Generalitat
de Catalunya en las últimas semanas ha reculado y ha desistido de cerrar algunas
líneas educativas en nuestro territorio, pero vemos con preocupación, por ejemplo, el
informe que presenta el Sindicato de Comisiones Obreras sobre los problemas de
escolarización en Cataluña, donde se calcula que el próximo curso se tendrán que
cerrar 59 líneas de P3, de las cuales 19 en el Baix Llobregat, en el Maresme y en el
Vallés Occidental, 12, y 10 en el Vallés Oriental. Lo vemos con muchísima
preocupación. Por lo tanto, lo que reivindicamos hoy también es un marco estable
donde se prohíban esos recortes a priori de manera indiscriminada, que se atienda a
las peticiones de los municipios y que se trabaje en función de la demanda que hacen
las familias.
Intervé a continuació la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Sabater, qui diu: Necessito respirar a fons per contestar amb tranquil·litat això. Una
moció recull voluntats i accions polítiques que es poden defensar de manera creïble si
les acompanya una acció real quan toca fer-la. És a dir, m’explico, el Govern del PP de
Badalona va firmar any rere any acords de tancament de grups de P3 a Badalona
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mentre va governar, per tant, per a nosaltres aquesta moció és absolutament mancada
de credibilitat, malgrat en podem compartir el rerefons. Per altra banda, si s’haguessin
acceptat les esmenes del Grup d’Entesa ens haguéssim pogut plantejar l’abstenció,
però en ser, a més a més, també incompleta i en no parlar de tot el que ha de parlar,
per nosaltres el vot és absolutament en contra.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyor
Tovar, qui diu: “A nosotros nos hubiera gustado, o creemos que hubiera sido
adecuado, que esta moción se hubiera fusionado con la otra moción que se va a
discutir hoy sobre la defensa de la enseñanza pública. Entendemos que si alguna vez
las fuerzas políticas somos capaces de sustraer el debate de la educación de la pugna
política, podríamos haberlas articulado conjuntamente. Efectivamente, tal como se
refleja en la parte expositiva de la moción, numerosos ayuntamientos y actores de la
comunidad educativa han reclamado al Govern de la Generalitat que no se produzcan
cierres de grupos de P3 de cara al próximo curso. En este sentido han habido
movilizaciones en el Baix Llobregat, por ejemplo, donde nosotros también hemos
participado. Asimismo, se ha solicitado la reducción de la actual ratio de alumnos por
unidad escolar, de los 25 en los que actualmente está situado, al amparo del Real
Decreto 132/2010. Los propios datos del Ministerio hablan de una ratio aproximada en
P3 por personal docente de entre 12 y 13 niños. Entendemos, en sintonía con la
comunidad educativa, que el descenso demográfico no puede justificar la reducción
del número de aulas, ni mucho menos el aumento de ratios, sino que debe propiciar
una mejora en las condiciones de los centros y un aumento en la calidad de la
enseñanza con la progresiva reducción de la ratio de alumnos. Por otra parte también
entendemos que debe realizarse una planificación adecuada en Primaria y Secundaria
para evitar los incrementos de ratio, incremento de barracones como soluciones a la
falta de espacios escolares, o derivaciones forzosas de alumnos entre centros.
Consideramos que es necesaria la recuperación del mapa escolar como herramienta
imprescindible de planificación donde, evidentemente, han de participar municipios y
comunidad educativa. En opinión de nuestro Grupo, debe existir un compromiso firme
y calendarizado, de actuaciones por parte del titular de la competencia, es decir, de la
Generalitat, en relación a la construcción y mejora de los centros educativos, dotando
a los centros de las instalaciones adecuadas y eliminando del paisaje educativo la
imagen del barracón, que por desgracia era tan usual en nuestro territorio hace 30
años. Aprovechamos, por tanto, para volver a requerir a la Generalitat que se liquiden
las deudas contraídas con los ayuntamientos en relación a obras de mantenimiento de
centros escolares y en relación a las guarderías.
En base a lo expuesto y compartiendo de manera sustancial los acuerdos de la parte
dispositiva de la moción, nuestro voto será favorable.”
A continuació pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
En tot cas faré una primera explicació de la nostra posició en relació amb la moció i,
evidentment, una petita explicació de per què hem presentat unes esmenes que no
han estat acceptades. Em permetran que faci un minut de visió personal. Quan vaig
rebre aquesta moció, hem de reconèixer que està ben documentada i que fa un cert
relat del que realment està passant al conjunt del país, especialment a l’Àrea
Metropolitana, en relació amb el tancament de línies de P3, em va embargar una certa
tristor, com ex-treballador de l’Ajuntament de Badalona, del Departament d’Educació,
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que precisament sigui el PP del senyor Riera i del senyor García Albiol qui ens
presenti aquesta moció, quan el Departament d’Educació de Badalona el van
destrossar, directament i, permetin-me que us ho digui, això vostè fa un any i mig, no
sé si ho hagués defensat. Per tant, totalment d’acord amb les paraules de la portaveu
de la CUP, que em sembla molt incoherent que un ajuntament com el seu que lidera
aquest Grup polític a la Diputació faci aquesta moció. Per altre costat, evidentment
com a pare afectat d’una escola pública de Cornellà, que per cert no l’han posat en el
relat, jo entenc que és molt complicat fer el relat de tothom, però en una escola pública
de Cornellà on ens tancarà una línia, per tant, com a pare afectat, reconec que és
important que ens posicionem i que defensem les escoles públiques. Ara, nosaltres
creiem que hem d’anar una mica més enllà. Probablement, fins i tot, el debat que
hauríem de tenir ara aquí és donar suport als ajuntaments que s’han posicionat en
relació al no tancament de les escoles i reivindicar com a Diputació de Barcelona que
allò que està escrit al Pacte d’Educació i a la Llei d’Educació es compleixi. I per a
nosaltres què és el que està escrit i s’ha de complir? Que la Generalitat ha de
planificar amb els ajuntaments i que la planificació educativa per tenir una educació
pública de major qualitat s’ha de pactar entre ajuntaments i Generalitat, comunitat
educativa, ajuntaments i Departament d’Ensenyament, ara mateix. No casa massa
amb les intervencions que jo vaig sentir al Parlament de Catalunya en la
compareixença de la nova consellera d’Ensenyament, que en teoria deia que hi hauria
aquest espai de diàleg. La primera al front. No hi ha aquest espai de diàleg. Hi ha un
ordeno y mando d’uns serveis territorials que estan en la lògica economicista de dir:
“Una aula menys, un mestre menys, un recurs menys, un assessor menys, un XXX...
tots els temes que pengen al final d’un servei educatiu. La veritat, creiem que des de la
Diputació de Barcelona, hauríem d’estar reclamant a la Generalitat de Catalunya de
parlar amb els ajuntaments, sobretot si tenim una oportunitat de millorar la qualitat de
l’educació, que al final és la reducció dels ràtios, no tanquin línies a P3, si el que pot
fer és reduir les ràtios i fer que les mestres, perquè la majoria de professionals són
dones, puguin treballar en millors condicions, perquè al final estem parlant de que al
meu fill l’ha d’aguantar amb 24 més unes quantes hores al dia, i com que jo sé com és
el meu fill i suposo que tothom sap com és el seu fill, si pogués enlloc d’aguantar-lo
amb 25 l’aguantés amb 21 o 22, segurament la capacitat d’educar d’aquella
professional seria molt millor. Per tant, crec que el que hauríem d’estar reclamant és el
que estan reclamant els ajuntaments del Baix Llobregat, bàsicament, que es baixin les
ràtios i intentin millorar la qualitat educativa. En aquest sentit, nosaltres hem fet dues
esmenes que el que vénen a dir és: primer, que la LOMCE està darrera de part del
que en aquesta moció s’està criticant. La LOMCE que fa el Partit Popular està darrera
d’aquesta visió economicista de números de l’educació, de l’increment de ràtios, de la
reducció de mestres, de la privatització en molts casos, de la compatibilitat escolar...
La LOMCE està al darrere de tot això. Per tant, em sembla molt bé tota l’argumentació
que fa el Partit Popular, però llavors han de reconèixer que en la seva Llei s’han
equivocat, perquè la pròpia LOMCE està al darrere de moltes de les mesures que el
propi Partit Popular critica en la moció. I, segon, la LRSAL, que ens deixa als
ajuntament amb molt poca capacitat per intervenir en temes educatius. Per tant, està
molt bé que reclamem a la Generalitat el que ha de fer, però siguem conscients que
l’Estat està al darrere de dues lleis que vulneren la capacitat dels ajuntaments i de
l’administració educativa d’oferir millors serveis. En definitiva, nosaltres estem d’acord
amb les reivindicacions que es recullen en la moció, perquè no deixen de ser les
reivindicacions que tots estem recollint al territori, que no deixa de ser la mateixa
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moció que nosaltres hem votat en tots els nostres ajuntaments, però no podem votar a
favor en la mesura que no han tingut, com a mínim, el gest d’acceptar allò que els
proposàvem. Estàvem disposats a que si ens acceptaven l’esmena, votar-la a favor.
En aquest cas, com que no han acceptat l’esmena, no els podem votar a favor, anirem
a la manifestació d’aquesta tarda amb els nostres ajuntaments, amb la cara ben alta
defensant que no els hem donat suport. No es preocupin, ens abstindrem, però
anirem amb els nostres ajuntaments a defensar l’educació pública i de qualitat i amb la
reducció de ràtio.
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, qui diu: Farem una intervenció una mica més llarga a la
següent moció que també tracta del tema educatiu, del fet educatiu, però volíem
precisar alguna cosa en aquesta. El primer de tot és que quan, efectivament, llegeixes
la moció, és una moció molt llarga, està treballada, està ben documentada i moltes de
les coses que diu i que recull nosaltres les compartim. Les compartim fins i tot, i
recollint el fil del que comentava ara mateix el portaveu del Grup d’Entesa, és
imprescindible el diàleg entre la Generalitat i el territori. Nosaltres és el que defensem i
penso, a més, que també la Diputació és el que ha de defensar, aquest diàleg amb el
territori, amb els ajuntaments, amb els alcaldes i les alcaldesses. I és per aquest motiu
que nosaltres no entenem com a l’actualitat es produeixen situacions en les quals
quan un regidor o regidora d’educació demana una trobada, una reunió amb el
Departament, passen els dies i passen les setmanes i no tenen aquesta trobada o
quan, per exemple, alguna alcaldessa de la comarca del Vallès Occidental s’assabenta
que li tanquen una línia de P3 en un centre, precisament pel centre, però no pels
serveis territorials. Aquests són fets que s’estan produint i a nosaltres ens preocupen i
en certa manera també ens indignen. Per tant, el que és imprescindible és que la
Comissió Mixta es reuneixi. La Comissió Mixta, Generalitat també amb entitats
municipalistes, i puguin parlar del tema. Perquè és imprescindible davant els fets que
també s’estan produint, i que nosaltres els podem reconèixer, com és la baixa de la
natalitat, és imprescindible que hi hagi aquest diàleg, torno a dir, entre el món
municipal i la Generalitat. De tota manera, la baixa de natalitat no és una excusa per
únicament tancar línies de P3 públiques. I d’això segurament tornarem a parlar a la
següent i ara no voldria allargar-me. Com deia, és una moció, efectivament, molt
documentada, molt treballada, recull una feina exhaustiva, però també és cert i s’ha dit
per part d’alguns que ens falta una part de coherència per part del Grup que la
presenta. Nosaltres també ens havíem plantejat la possibilitat de votar-la a favor si les
esmenes del Grup d’Entesa eren aprovades, perquè llavors sí que era una moció
completa del tot, amb tota aquesta feina que s’ha fet i afegint, a més a més, aquestes
esmenes que es referien a la LOMCE i a la LRSAL. No és el cas i, per tant, nosaltres
ara mateix, malauradament, no ens queda més remei que abstenir-nos, tenint en
compte un altre element, i és que a continuació substanciarem una moció que parla i
que defensa l’escola pública i que, per tant, en el mateix Ple era important poder fer la
suma de les dues mocions i poder aprovar únicament una moció en defensa de
l’escola pública. És per aquests dos motius, per la manca de coherència del Grup que
la presenta i perquè ja tenim una altra moció, i a més conjunta de quatre Grups, que
veurem a continuació, que nosaltres ens abstenim.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres no veiem que sigui una moció –
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llarga ho és, perquè és llarguíssima- ben treballada, en tenim els nostres dubtes. Els
dubtes de que realment estigui ben treballada vénen perquè en la part expositiva ens
parla de creixement econòmic, com si l’Estat espanyol i Catalunya ja no vivim en
situació de crisi econòmica. Els ciutadans estem tan contents que fem manifestacions
a favor de com de bé va el país. Aquesta no és la realitat. Com tampoc és la realitat
que es barregen també pomes amb peres: la moció fa referència al tancament de
línies de P3 i a la part expositiva, per exemple, surt un paràgraf que diu “no olvidamos
que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid las ratios oficiales de las escuelas
infantiles son de 8 niños por aula de 0 a 1 años”. P3, que forma part de l’educació
Primària, no té res a veure amb les llars d’infants en les quals, per cert, el Partit
Popular no hi creu. Entre altres coses, ha tirat endavant una LRSAL que fa que la
majoria d’ajuntaments ja hauríem d’haver tancat les nostres llars d’infants municipals.
Per tant, de moment només el municipalisme creu en l’etapa educativa dels 0 a 3
anys. Per cert, els faig una correcció, la Comunitat de Madrid no ens la posin com a
exemple, entre altres coses com a model de gestió respecte les ràtios a les llars
d’infants de 0 a 3 anys, perquè a Catalunya tenim exactament la mateixa proporció
que vostès diuen que no tenim. De 0 a 1 anys tenim fins a 8 alumnes, d’1 a 2 anys
tenim a Catalunya fins a 13 alumnes i de 2 a 3 anys fins a 20 alumnes. Dit això a la
part expositiva, en la qual jo crec que hi ha errors que haurien de esmenar d’aquesta
moció, també dir-los que a la part d’acords hi ha tot d’aspectes amb que no podem
estar d’acord. Primera: Vostès a vegades ens acusen a alguns que els mals de tots els
mals és el Govern de l’Estat espanyol. La seva moció sembla que els mals de tots els
mals siguin culpa del Govern de la Generalitat de Catalunya. Si l’educació no va bé al
nostre país, sembla que vostès expliciten que és culpa del Govern de Catalunya. Qui
ha tirat endavant una LOMCE no és el Govern de la Generalitat de Catalunya. En tot
cas és el Govern del Partit Popular. Qui ha marcat unes ràtios superiors a les que la
mateixa moció que vostès defensen que haurien de ser inferiors, és la LOMCE, que
permet que hi hagi unes ràtios més altes d’alumnat a les nostres aules. Les següents
qüestions que ens podríem plantejar és que potser no és la Diputació el lloc adequat
per dir si hem d’assessorar el món local respecte les aules de P3, si hem de donar
suport, si hem de potenciar, si hem de fer-hi tot un treball. Potser correspon més al
Parlament de Catalunya tenir aquest debat que estem fent avui aquí, més que no pas
a nosaltres en aquesta sessió plenària de la Diputació. També tinc dubtes de com es
planteja el finançament per part de les propostes que vostès formalitzen en aquests
acords amplis de la seva pròpia moció. I, finalment, hi ha una forma fàcil: reduïm el
Ministeri de Defensa i el que està gastant en aquests moments l’Estat espanyol en
defensa, reduïm les partides de compra d’armament que aquest any vostès preveuen
en els pressupostos de l’Estat a l’entorn de 2.000.000.000 d’euros, podem tancar
alguns ministeris que, pel què fan, no serveixen per res, i podríem dotar d’una cosa
que es diu finançament cap a un model que nosaltres ja no hi creiem, que és el model
autonòmic, que repetidament ho podem anar dient a cada sessió plenària. Dic tot això
perquè segur que si hagués hagut un millor sistema de finançament nosaltres també
seríem capaços, com a país, d’allò que tots desitgem i crec que no hi ha cap grup
polític, ni cap diputat, ni cap alcalde aquí present que tingui ganes que les seves
escoles de Primària, les llars d’infants o les de Secundària tinguin les mínimes
conseqüències de limitació amb professionals, amb recursos, amb equipaments. Per
tant, la nostra posició serà en contra.
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A continuació pren la paraula el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor
Garcia Cañizares, qui diu: Avui estem discutint una moció, després en discutirem una
altra i aquestes dues mocions han provocat que s’intentés arribar a una declaració
institucional al voltant d’aquestes dues propostes. Finalment no ha estat així. El nostre
Grup el que ha pretès des del primer moment és arribar a un consens, perquè
entenem que el que estem parlant en aquest plenari és de consensuar les qüestions
que envolten l’educació en el nostre país, l’educació de cadascun dels alumnes i de
les alumnes que van a les nostres escoles. No ha estat possible i sembla, fins i tot,
paradoxal que estiguem aquí parlant de consens i no arribem a un consens nosaltres
mateixos, els Grups. Ara tenim una primera moció, després en tindrem una altra.
Aquesta primera moció jo hauria de recordar-li al senyor Reyes el que li vaig dir al
darrer Ple, quan li vaig parlar de Sant Tomàs. Li ho recordo: aquesta moció és
estètica, però no és ètica. Torno a repetir el mateix. I parlar de consens i de
consensuar amb la comunitat educativa i amb els municipis des d’un Grup que el
Govern de l’Estat va fonamentar l’educació amb una llei que és la LOMCE, una llei
Wert sense pactar-la amb ningú. Un Grup que ha aprovat una llei que és la LRSAL,
que el que està fent és manllevar competències als ajuntaments en les àrees
educatives que els ajuntaments tenen. És complicat entendre que ens portin al plenari
una proposta de moció i que parlin de consens. Per tant, nosaltres els tornem a
recordar el mateix. Molt important, volem consens però no ens posem d’acord els
Grups de la Diputació. Això és una paradoxa i és greu. Segona, i en aquesta moció,
estrictament, es pretén parlar de consens des d’un Grup que ha imposat la Llei contra
diversos territoris i contra la comunitat educativa d’una manera molt evident i es pretén
en aquest plenari que parlem d’aquest diàleg. Per tant, amb coherència amb la nostra
voluntat de consens i en coherència amb la nostra manera de pensar, que és creure
que l’educació és una qüestió de consens i que s’ha de posar al damunt de la taula,
també en aquesta administració, el nostre vot en aquesta moció primera serà
desfavorable.
Intervé a continuació el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Presidenta, ha habido varios Grupos que han hecho referencia al Ayuntamiento de
Badalona y al exalcalde de Badalona. Yo no he sido ni concejal ni alcalde de
Badalona, pero sí he sido 25 años vecino de Badalona y le puedo garantizar que
cuando he estado en el sistema educativo he visto muchísima precariedad. Por lo
tanto, decir que el Partido Popular ha empeorado la situación en Badalona yo creo que
es engañar a los ciudadanos, es totalmente falso. Sí le puedo decir que ha hecho el
Gobierno del Partido Popular en Castelldefels por la educación. Y mientras en muchos
municipios había obras de escoles bressol que se pararon en la legislatura pasada el
año 2011, 2012, el Ayuntamiento de Castelldefels el año 2012 puso en marcha una
nueva escola bressol. Puso más recursos, contrató personal, en plena crisis
económica, y se abrió una cuarta escola bressol en Castelldefels. Pero no quedó sólo
ahí, sino que nos opusimos siempre al recorte indiscriminado de líneas de P3 y al
recorte y al cierre de colegios en nuestros municipios como nos pedía la ex consellera
Rigau. Es más, en el Ayuntamiento de Castelldefels, el Gobierno del Partido Popular,
puso 2.000.000 de euros del presupuesto municipal para suplir lo que no hacía la
Generalitat de Catalunya, es decir, la construcción de un instituto, competencia total de
la Generalitat de Catalunya, que no cumplía sus compromisos y que quería condenar
a los vecinos de Castelldefels a que sus hijos estudiasen en barracones. Eso lo hizo
también el Gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, nosotros sí que creemos en la
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educación de 0 a 3 años, hemos puesto más recursos, creemos en la importancia de
la calidad educativa y no busquen pretextos o excusas. La Diputación está al servicio
de los municipios. Esta moción sí tiene sentido que esté aquí y si quieren también en
el Parlament de Catalunya, pero aquí, en la Diputación de Barcelona, porque el señor
de Esquerra Republicana dice que quizá este no era el foro adecuado. Es el foro
adecuado, entonces, para hablar de mociones sobre el Delta del Ebro, que no está en
la provincia de Barcelona?. Pues yo creo que este es el foro adecuado porque la
Diputación de Barcelona tiene que estar al servicio de los municipios de nuestra
provincia y esto es defender el municipalismo en Cataluña. Por eso, no busquen
excusas ahora en leyes del Estado, sino que defendamos los intereses de nuestros
ayuntamientos. Ustedes son concejales, son alcaldes en muchos municipios y
defiendan lo que les está exigiendo sus comunidades educativas.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), abans de passar a la votació, dóna la paraula al
portaveu del Grup Partit Entesa, senyor Funes, qui diu: Per intentar tornar a
defensar el que nosaltres... Sort que li hem dit que ens abstindríem, que no votarem en
contra, si li arribem a dir que votem en contra... Només li recordo que està molt bé tota
l’explicació que fa, però que per defensar el municipalisme no val només qüestionar la
Generalitat, hem de qüestionar la LOMCE i hem de qüestionar la LRSAL. No ens
enganyem tots, estem parlant del que estem parlant. Hi ha una llei estatal que dificulta
que els ajuntaments puguem entrar. Hi ha una llei estatal que dificulta que l’educació
pública pugui ser de qualitat. Com que vostès tenen capacitat de canviar les coses
també al Congrés dels Diputats, facin el possible perquè al Congrés del Diputats, en
coherència amb aquesta moció, es canviï la LOMCE i es canviï la LRSAL.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels
grups polítics Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2), el vot en
contra de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11) ) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i Entesa (7), sent el resultat definitiu de 4 vots
a favor 28 vots en contra i 17 abstencions.
3.- Moció que presenten els Grups CUP-PA, Entesa, PSC-CP i ERC-AM de la
Diputació de Barcelona, en defensa de l’Escola Pública.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), indica que hi ha una esmena del Grup
Convergència i Unió, no acceptada per tots els Grups proponents. Tot seguit es dóna
lectura al text proposat pels quatre Grups.
“Atès que els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a
Catalunya.
Atès que també s’han posat en evidència mancances de manteniment i d’adequació
d’espais i una falta greu d’inversions en centres per substituir barracons i espais poc
dignes per a l’educació pública a l’Europa del segle XXI.
Atès que aquestes inversions en centres i equipaments públics han de ser una prioritat
del departament d’Ensenyament de la Generalitat, com a administració competent en
la matèria.
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Atès que el pressupost en educació pública a Catalunya es manté retallat en xifres per
sota de les de l’any 2010.
Atès que a aquests fets els hem de sumar un altre de no menys importància: el pic
demogràfic de moltes poblacions comportarà la necessitat de creació de noves línies a
secundària.
Atès que l’aplicació de polítiques de retallades realitzades des del departament
d’Ensenyament, justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan contribuint a
empitjorar la situació de l’escola pública ja que gairebé la totalitat d’aquestes mesures
afecten els centres públics.
Atès que hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat
educativa: el nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat cap a centres
privats sostinguts amb fons públics.
Atès que l’increment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30
alumnes a primària, per exemple) comporta la massificació de moltes aules, amb
conseqüències molt negatives per la tasca educativa, alhora que dificulta el
manteniment de línies per no arribar un nombre mínim d’alumnes massa elevat.
Atès que les decisions del Departament que plantegen reduir grups només a l’Escola
Pública comporten desigualtat i manca d’equitat.
Atès que la defensa de l’Educació Pública precisa del suport de tota la comunitat
educativa, dels moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments, que ha
aconseguit frenar a algunes poblacions la pèrdua de línies públiques previstes pel
Departament.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Departament
d’Ensenyament i els diferents Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a:
-

Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els governs
locals en la planificació educativa. La llei atorga competències a aquests en
matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb necessitats
educatives especials o l’establiment de ràtios, a més d’altres polítiques
educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat.

-

Mantenir totes les línies a la preinscripció.

-

Reduir les ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la
qualitat educativa.
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-

Elaborar un pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels
centres educatius públics de la província.

-

Elaborar un pla calendaritzat, d’acord amb els ajuntaments, de construcció de
centres públics que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot
l’alumnat amb especial atenció a la formació professional i contínua.

-

Suprimir els concerts a les escoles d’elit que segreguen per sexe.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat
educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal fruit d’un
gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu a Catalunya, adaptat a la
nova realitat política i a l’actual context econòmic, social i demogràfic.
Tercer. Fer arribar una còpia dels presents acords al Govern de la Generalitat, al
Departament d’Ensenyament, al Serveis Territorials d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i als 311 municipis de la demarcació de
Barcelona.”
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Salom (CiU)
La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Dues mocions sobre educació. A nosaltres també
ens hagués agradat que hi hagués una de sola i que el Partit Popular s’hagués sumat,
perquè, és clar, ens sobta una mica que ens parli de diàleg quan habitualment no ho fa
o que defensi determinades postures sindicals que freguen més la hipocresia i el
cinisme que cap altra cosa. Dit això, algun portaveu anteriorment s’ha referit a la
necessitat de que el món de l’educació no entri dintre d’aquesta pugna política i, en
aquest sentit, el primer que volem fer en aquesta intervenció és valorar la tasca feta
pels quatre partits que subscriuen aquesta moció perquè no es tracta de que la CUP –
Poble Actiu presenta una a la Diputació i la resta de formacions polítiques sumen, sinó
que ha estat fruit d’un consens treballat amb els Grups d’Entesa, vull agrair al senyor
Rodríguez, també al Partit Socialista amb la senyora del Frago i al senyor Rafa Homet
per part d’Esquerra Republicana de Catalunya. El portaveu de Convergència i Unió
feia referència anteriorment a la recerca o a la búsqueda del consens i nosaltres els
diem que sí, que estem per la recerca i la trobada del consens, però el que no podem
fer és en cada bogada perdre un llençol dels posicionaments polítics que nosaltres
defensem, perquè, evidentment, quan es fa una esmena que parla de faltes
d’inversions en nous centres, no podem estar d’acord, perquè la falta d’inversió no és
únicament en nous centres, sinó també en els centres existents. O quan es parla de la
supressió de les línies d’inversió en les línies de P3 de forma proporcional entre
l’escola concertada i la pública. No. De les 425 o 475 línies de P3 que s’han tancat a
Catalunya en la província de Barcelona des de 2010, el 90% han estat a l’escola
pública. Per tant, recerca del consens sí, però des de la defensa dels posicionaments
polítics de cadascú. Creiem que aquesta moció en defensa de l’escola pública ha
comportat un esforç per part de totes les forces polítiques que ho subscriuen per,
dintre de les seves diferències polítiques lògiques, arribar a un acord, a un consens.
D’entrada, l’enhorabona als Grups i creiem que és una forma de treballar que hauríem
d’instaurar aquí, a la Diputació. Dit això, la moció diu “moció en defensa de l’escola
pública”, aquesta defensa de l’escola pública és una lluita que ve de lluny. Abans el
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portaveu d’Entesa feia referència a que era un pare afectat. Doncs sí, jo també sóc un
pare afectat. Abans la portaveu del Partit Socialista feia referència al fet que una
alcaldessa s’ha assabentat que tallen un P3 al centre per part de la direcció. Doncs
resulta que aquella escola és l’escola on van els meus fills, vull dir que, en aquest
sentit, podem dir que som doblement afectats, per una part a nivell de centre i per
l’altra part també a nivell municipal en aquesta disfunció de que tu vas a reunir-te,
quan hi ha la Coordinadora d’Ensenyament Públic del Vallès Occidental, vas a la
delegació i diu “sí, la concertació i la coresponsabilitat educativa, no farem cap passa
que no estigui consensuada amb els diferents ajuntaments”. I després resulta que
prima la política de fets consumats d’una forma clara i unilateral. Per tant, el nostre
rebuig a aquesta manera de procedir del Govern de la Generalitat. Dit això, no podem
parlar d’equitat o no podem parlar de qualitat en la política educativa a l’escola pública
quan tenim barracons. No es pot parlar de qualitat a l’escola pública si hi ha barracons.
No podem parlar de qualitat i equitat a l’escola pública quan no hi ha manteniment dels
centres, ni quan augmenten de forma significativa el nombre d’hores que treballen els
professors, quan s’incrementen de forma significativa les ràtios de forma sistemàtica.
La moció recull barracons no, el manteniment dels edificis, reforça també el tancament
de les línies de P3. Aquí s’ha parlat moltíssim anteriorment que el que s’està fent és
aprofitar aquest pic demogràfic per parlar de qualitat educativa, de la LOMCE, però
aquí hi ha un criteri economicista: “m’estalvio mig professor més per aquí” i s’ha
acabat, no hi ha cap altre criteri, és a dir, ens omplim la boca tots plegats d’educació,
educació, educació, a tot Europa s’incrementen i tenim els nostres infants com el major
tresor que una societat pot tenir i, en canvi, ningú no fa un esforç, almenys a
Catalunya, per incrementar de forma sostinguda el pressupost en educació. I quan
vénen maldades, allà ho hem dit sobre el món de la cultura, però sobretot, encara
més, en el món de l’educació, quan vénen maldades, on no podem fallar, on no podem
retallar, on hem de posar tots els esforços és, principalment, en l’educació. Què ens
estem trobant? Que hi ha una dualitat entre el món públic i el món privat i nosaltres
entenem des de CUP-Poble Actiu, sé que cadascú exposarà el seu posicionament,
doncs que hi ha una privatització encoberta del sistema. No és el que diu la moció,
però nosaltres també volem manifestar el nostre posicionament. Es parla de que no
podem parlar de qualitat educativa ni d’equitat en l’escola pública quan s’estan
destinant milions d’euros a les escoles d’elit. No podem parlar d’equitat i qualitat
educativa quan estem destinant milions d’euros a escoles que segreguen per sexe.
Per tant, enlloc d’aprofitar aquest pic demogràfic per rebaixar les ràtios, el que fem és
mantenir ràtios, tant és si estàs en una zona socioeducativa o en un entorn
sociocultural desfavorable, retallo perquè em quadrin els números. Ens ho hauríem de
fer mirar tots plegats. Evidentment, com ja s’ha assenyalat aquí, no és el mateix tenir
27, que tenir-ne 22. No és el mateix tenir-ne 22 que tenir-ne 17. I, evidentment, si a
més a més, tens persones amb necessitats educatives especials, amb entorns
socioeconòmics desfavorables, encara millor. De què parla la moció? D’aquesta
coresponsabilitat que no s’està donant, és a dir, s’està improvisant de forma clara i,
evidentment, nosaltres volem conèixer les regles del joc, és a dir, a què juguem? Quin
és el calendari per noves inversions en els centres existents? Quin és el calendari per
noves inversions en els centres que s’han de construir, que són necessaris? És a dir,
es retalla l’índex de P3, però el segon problema que tindrem demà passat és que
necessitarem nous centres de Secundària perquè, evidentment, aquest pic demogràfic
es mou en el temps. Què és el que demanem en aquesta moció? Evidentment que
s’han de mantenir les línies a la preinscripció. Si tu no mantens les línies a la
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preinscripció, el que estàs fent és coartar la llibertat dels pares a l’hora de triar una
escola o a l’hora de triar-ne una altra. Si tu quan fas la preinscripció i arrel d’aquella
preinscripció i d’acord amb la coresponsabilitat amb l’ajuntament, tu podràs decidir què
fem, com ho fem, augmentem aquí, reduïm allà, ho readaptem d’aquesta manera o
d’aquella altra. Però res de tot això s’està donant. Aquesta moció parteix del Vallès
Occidental on hi ha la Coordinadora d’Ensenyament Públic del Vallès Occidental i,
d’alguna manera, amb aquest esforç que hem fet aquestes quatre forces polítiques,
d’alguna manera inspira les demandes que es donen dintre del marc unificat de la
comunitat educativa que, com tots i totes sabeu, es concentrarà aquest diumenge
vinent, el 28 de febrer a les 11.30 a la Plaça de Sant Jaume i, evidentment, a part de la
incidència que pugui tenir en els nostres ajuntaments, on incentivem a que es
presentin mocions similars, el que volem incentivar és la lluita de pares i mares i als
ajuntaments per a la defensa de l’escola pública. I deixi’m una llicència per acabar, i
des del posicionament de la CUP-Poble Actiu que segurament no subscriuran tots els
Grups, però nosaltres entenem que els diners públics han d’anar a l’escola pública.
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Marin (PSC-CP).
Intervé a continuació el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“A nosotros nos hubiese gustado que la moción tuviese un título diferente porque
“moción sobre la defensa de la escuela pública”, a mí lo que me gustaría es que la
moción se llamara “moción en defensa de la educación de calidad”. Porque que
tengamos escuelas públicas que sean barracones o con ratios excedidos, realmente
yo creo que no es lo que más le preocupa al ciudadano. Lo que realmente le preocupa
es que sus hijos tengan una educación adecuada, de calidad, que le ofrezca
oportunidades en el futuro profesional y si la nómina la paga una entidad pública o la
paga una entidad privada, qué más da. Lo importante es la calidad de la enseñanza,
de la educación de nuestros hijos. A nosotros, en aras del consenso, nos hubiese
gustado que las enmiendas que presentaba el Grupo de Convergencia i Unió hubiesen
sido aceptadas por el Grupo que ha propuesto esta moción, porque hubiésemos
conseguido llegar a un consenso, porque el Partido Popular hubiese dado soporte a la
moción con la enmienda de Convergencia i Unió. Pero al no aceptar esa enmienda no
vamos a poder dar soporte, a pesar de que compartimos algunas de las partes que
postulan, especialmente todo lo hablado anteriormente en la moción en el ámbito de
P3, pero no compartimos el que se quiera negar el artículo 27 de la Constitución
española. No estamos a favor que se niegue la libertad como ustedes entienden, en
clave más separatista, el derecho a decidir de las familias, digámoslo de esa manera.
Las familias tienen el derecho a decidir si quieren la educación en castellano, si la
quieren en catalán, si quieren estar en una escuela pública o si la quieren privada. El
derecho a decidir, como le gusta a alguno, pero también de las familias. Por lo tanto el
Partido Popular se abstendrá en esta moción.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyor Tovar, qui diu: “Iniciaré mi intervención
felicitándome por el interés de los firmantes de la moción por el estado de la
enseñanza pública en Cataluña. Lo dice un diputado que ha estudiado en centros
públicos y que como el diputado Funes y el diputado Duran es padre de alumnos de la
enseñanza pública catalana. Me felicito especialmente porque hay diputados que
conocen la escuela pública a través de terceros o por medios de comunicación, ya que
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han desarrollado su carrera académica en centros privados y de élite. Nosotros
entendemos que la formación ha de ser la principal herramienta de desarrollo personal
y del progreso social de los ciudadanos y ciudadanas y por eso apostamos por una
enseñanza pública y gratuita, de gestión pública o concertada, que garantice la
adquisición por parte del alumnado de aquellas competencias necesarias para su
inserción en el mercado laboral, dotando de capacidad crítica a los ciudadanos.
Defendemos y creemos necesario un gran pacto nacional, como hemos dicho antes,
que sustraiga del debate político la educación y que, desde el consenso, establezca un
sistema educativo para una generación sin las constantes mutaciones normativas que
hemos vivido des de la transición. Y, evidentemente, apostamos por la suficiencia
financiera en la enseñanza pública y en la pública concertada. La actual situación de la
enseñanza pública en Cataluña consideramos que es manifiestamente mejorable.
Muchos son los factores que han propiciado su actual situación y, por citar algunos,
podríamos hablar de la legislación estatal inadecuada, a la que antes ha hecho
referencia el portavoz de Entesa, a la situación financiera de la Generalitat, que viene
desde época de los tripartitos y que no se ha corregido, la apuesta de las élites
políticas por la enseñanza privada o prioridades del gasto o de la inversión pública en
los últimos gobiernos de la Generalitat que suponen constantes recortes en
enseñanza. Estos factores, a nuestro juicio, han propiciado que en pleno siglo XXI
sigamos teniendo estudiantes en módulos o centros de enseñanza sin las
instalaciones adecuadas, incidiendo, sin ninguna duda, en los pobres resultados
académicos y en las tasas de abandono escolar que sufrimos en Cataluña. La
Generalitat vuelve a faltar al ejercicio de sus competencias una vez más, perjudicando
a la administración local y a los ciudadanos. Sin ir más lejos, el pasado lunes en La
Vanguardia se publicaba que la deuda de la Generalitat sólo en relación con los
municipios gobernados por el PSC se calcula que está en torno a los 400.000.000 de
euros. Este Grupo siempre secundará aquellas reivindicaciones, independientemente
de quien las presente en este Pleno, dirigidas a defender los intereses de la
ciudadanía y por ello rogamos, tanto a los diputados de la CUP como a los diputados
de Esquerra Republicana, que trasladen la necesidad de defender la enseñanza
pública a sus Grupos parlamentarios cuando respalden los presupuestos de la
Generalitat. De lo contrario tendremos que entender que esta moción es simple
postureo político. Por todo ello, y considerando que la presente moción defiende los
intereses de los ciudadanos de Cataluña, nuestro voto será favorable.”
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui
diu: Aquesta moció és el resultat de vàries coses que des del Grup d’Entesa volem
posar en valor, perquè creiem que en tenen. En primer lloc, és el resultat de les
reivindicacions de la comunitat educativa, escoles AMPAS, sindicats i moviments
socials de base, que són els que dia a dia, al nostre entendre, fan escola pública i
defensen l’escola pública. En segon, lloc també és producte, com ha dit el portaveu de
les CUP, del manifest de la Coordinadora en Defensa de l’Ensenyament Públic del
Vallès Occidental. Una Coordinadora a la qual ja s’han sumat centenars de persones
vinculades a l’educació i els ajuntaments, de moment, de Vacarisses, de Santa
Perpètua, Polinyà, Montcada, Cerdanyola, Barberà i Badia també, i en els propers dies
ho faran molts altres del Vallès Occidental. I, per últim, també posar en valor l’esforç
de negociació i d’entesa, que ja s’ha dit també i treball conjunt dels quatre partits
d’esquerres d’aquesta corporació, que crec que ha estat molt positiu. Ens hem posat
d’acord en la defensa d’un model concret de sistema educatiu que no és un altre que
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un sistema públic català de qualitat, dignitat i a l’abast de tothom. Engloba l’intent de
consensuar una declaració institucional sobre la programació i l’oferta educativa a la
nostra província amb el recolzament de totes les forces d’aquesta corporació. També,
fins i tot avui, hi ha hagut una sèrie d’esmenes del Grup de Convergència i Unió que el
que pretenien és arribar a un cert consens pel que fa a la defensa de l’escola pública a
aquesta corporació. Però permeti’m que els expliqui perquè, almenys des del Grup
d’Entesa, sí que podem posar-nos d’acord amb el PSC, Esquerra i les CUP i és fàcil
fer-ho i, per què no, i és més difícil fer-ho amb Convergència i Unió i el PP. En primer
lloc perquè les nostres sanes diferències ideològiques, avui han sortit altres temes que
també les remarquen, ens porten a defensar models educatius diferents i, en alguns
casos, antagònics. I en segon lloc, perquè aquestes diferències ideològiques ens
porten a fer polítiques educatives diferents. I m’explico. Des de la nostra postura, o es
defensa l’escola pública o es defensa la privada i concertada. Si per la via dels fets es
retallen línies, s’augmenten ràtios, es tanquen centres i es mantenen barracons, que
és el que ha fet el Departament d’Ensenyament aquests darrers cursos a la pública. O,
d’altra banda, el Partit Popular fa lleis i polítiques que el que promouen és la
competència entre escoles al reduir els alumnes subjectes que han d’adquirir uns
determinats coneixements, a reduir-ho tot a un compte de pèrdues i guanys; aquests
fets són difícils de casar amb una defensa sobre el paper de l’escola pública en una
institució com la nostra. No creiem que sigui coherent fer-ho i, de fet, ho considerem
difícil de casar. Tal i com expressem a la moció, els pressupostos de la Generalitat per
a l’educació pública actualment estan per sota dels de l’any 2010. Han passat 6 anys.
Uns pressupostos que no deixen de ser una balança de recursos públics que quan
baixen d’un lloc, pugen a l’altre. I per on pugen, si més no, segur que no baixen.
Doncs, efectivament, a l’escola concertada i a la privada. A aquest mateix Ple ja vam
posar de manifest mesos enrere la situació dels concerts amb les escoles d’elit.
Aquesta qüestió no sortia o s’obviava o es deixava fora a les esmenes de
Convergència i Unió. És una qüestió de la que tampoc parla el Partit Popular. De fet, el
seu portaveu l’acaba de defensar. Una qüestió que tornem a posar de relleu amb
aquesta moció i el que considerem que és un escàndol, que és que mentre es retalla
la pública, es dediquin 30.000.000 d’euros a les escoles d’elit que segreguen per sexe
a Catalunya. 19.000.000 d’euros de diners públics que aquest curs 2015-2016 aniran a
10 escoles de la província de Barcelona de famílies que no ho necessiten.
I aquest tema i aquestes xifres les repetirem i les posarem de manifest una i una altra
vegada perquè són un autèntic escàndol. I ja per acabar, com ha dit el nostre portaveu
anteriorment, aquesta moció és un crit en defensa dels governs locals i del seu paper
en la planificació educativa dels nostres pobles i ciutats. No pot ser, com també s’ha dit
prèviament, que els diferents serveis territorials d’ensenyament dispersos al territori
imposin els seus criteris a les institucions que més properes són a la ciutadania, com
en aquest cas els ajuntaments. Cal reivindicar els governs locals, també són govern, i
cada vegada al nostre entendre tenen i tindran més a dir en matèria educativa.
Pren la paraula a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres també
celebrem l’acord. Un acord de diversos Grups amb representació aquí a la Diputació i,
de fet, sobre l’intent de fer una declaració institucional nosaltres emplacem el Grup de
Convergència i, fins i tot, ens podríem emplaçar a fer-la en el futur. Nosaltres no
descartem aquesta possibilitat de continuar treballant si és necessari i acabar fent una
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declaració institucional, com deia. També és cert que les esmenes han arribat amb un
temps molt just sobre un tema d’un calat importantíssim i, per tant, no hem tingut
temps tampoc de treballar-les a fons, tenint en compte que algunes d’elles no les
compartíem. Per tant, poder arribar a un consens amb aquest marge de temps era
molt complicat. Però, torno a dir, nosaltres us emplacem i ens emplacem i si és
possible poder arribar a aquesta declaració en el futur seria una gran notícia per a
l’educació i pel país. Dit això, és cert, i s’ha dit per part d’alguns que m’han precedir en
l’ús de la paraula, que l’educació és un tema tan cabdal que ha d’estar per sobre dels
partidismes. Hem de pensar que, definitivament, hem de decidir com hem de treballar
el nostre model educatiu, com volem la nostra escola i decidir-la per un període de
temps prou ampli com perquè sigui estable i la comunitat educativa tingui prou temps
per treballar també de manera sòlida. Dit això nosaltres ara el que tenim és aquesta
moció que, efectivament, és en defensa de l’escola pública i sense contestar el que en
aquest cas deia el diputat Reyes, que ha tingut temps també per presentar esmenes, i
per canviar el nom, que segurament nosaltres ho haguéssim pogut contemplar. El que
ara ens pertoca és, a banda de parlar de qualitat que és imprescindible i té tota la raó
del món quan veiem els barracons, per cert, parlem de 1000 barracons a 90 centres a
tot el país, en el cas de l’escola pública necessita la defensa pel què ara explicarem.
Estem en un moment en què hi ha un indicador que, efectivament, s’ha de tenir en
compte a l’hora de fer la planificació, que és l’indicador de la demografia, de la natalitat
i el que no podem negar és que, efectivament, estem en un moment i en una situació
en la qual aquesta demografia baixa d’una determinada manera. Però això mai no pot
ser l’excusa per intentar implantar un model ideològic, que és el que nosaltres pensem
en el nostre Grup. Perquè en el moment que baixa aquesta demografia, és un
indicador més i és un moment per repensar el model educatiu, per repensar les
nostres escoles, per decidir si ens convé mantenir la ràtio o potser baixar-la, cosa que
milloraria el fet educatiu, però sobretot per mirar que en cas de reducció, què és
exactament el que hem de reduir. El que hem vist en els nostres territoris és que
l’eliminació de línies de P3 sempre, sempre, sempre s’ha produït en l’escola pública,
d’això parla, precisament, aquesta moció en defensa de l’escola pública. Hem de venir
aquí a defensar l’escola pública i això ens ho hem trobat en el meu municipi, en la
meva comarca i en les comarques a què representem els que avui som aquí. I aquest
és un tema que, efectivament, no té a veure amb un indicador com és la demografia,
sinó que té a veure amb la imposició, com deia, d’un model ideològic. Hi ha un tema
que és cabdal i també s’hi ha referit el Grup de l’Entesa i és la supressió dels concerts
a les escoles d’elit. No pot ser que parlem d’aquests 1000 barracons a 90 centres,
quan hi ha entre 25 i 30 milions d’euros per a exclusivament 16 escoles d’elit al país
que, a més a més, segreguen per sexe. Per tant, parlem de coresponsabilitat amb el
territori, m’hi he referit a la moció d’abans, parlem també de supressió de concerts a
escoles d’elit que segreguen per sexe i, per tant, aquí tenim una quantitat de diners
que ens pot ajudar a millorar aquesta qualitat de l’escola pública. I també parlem d’una
cosa important, veig que se m’esgota el temps o m’estic allargant, però que voldria fer
referència perquè penso que és molt important i és el manteniment de totes les línies a
la preinscripció. Si no fem això, el que fem és condicionar la preinscripció, ni més ni
menys. És a dir, quan una família decideix anar a l’escola del barri, però veu que en
comptes de dues línies només té una i que resulta que hi ha 20 germans que estan
esperant, malauradament, a vegades acaba optant per una altra escola pública o per
una concertada que té a la vora. Per tant, reduir en preinscripció suposa condicionar
aquesta preinscripció i nosaltres el que defensem és mantenir-les totes i, un cop feta la
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preinscripció, després el territori també amb l’Administració competent seran prou
responsables per decidir què és el que convé. En qualsevol cas, contenta d’aquest
acord i nosaltres, evidentment, votarem favorablement.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres,
Esquerra, vam subscriure o hem subscrit inicialment la moció, a posteriori vam creure
que hi hauria altres Grups que es podrien sumar a la moció fent esmenes, fent el que
calgués. Per això nosaltres vam intentar a darrera hora ahir de fer una declaració
institucional, que finalment no ha sigut possible. De fet, el fet que nosaltres haguem
subscrit aquesta moció és que, òbviament, també estem en defensa de l’escola
pública i de qualitat. Estem d’acord que tant de bo el nostre país i el nostre Govern
pogués destinar molts més recursos a l’escola pública, perquè volem que sigui
capdavanter el model educatiu del nostre país a nivell internacional. Però nosaltres
també volem el màxim de consens possible a nivell social. De fet, nosaltres hem
expressat que estem d’acord amb el Grup de Convergència i Unió, amb les esmenes
que han presentat, i que no han estat acceptades per la resta de Grups. Per part
d’Esquerra les esmenes que presenta el Grup de Convergència i Unió no només
creiem que són idònies perquè ajuden a buscar el consens entre tots plegats, sinó que
poden ser absolutament acceptades per la resta de Grups cosignants d’aquesta
moció. Pot haver-hi algun aspecte, com heu recalcat aquí els diversos portaveus,
aspectes com el de les escoles privades o les escoles d’elit. Evidentment, són
aspectes en què podríem intentar també buscar-hi una acord i, per tant, buscar una
moció. Nosaltres, que ahir vam intentar fer una declaració que no ha prosperat i
intentem també, com a cosignants, estem d’acord amb que les esmenes que ha
presentat Convergència i s’hi incorporin, però des de secretaria se’ns ha dit clarament
que això no és possible si no hi ha el suport de tota la resta d’opcions polítiques
cosignants. Per tant, demanaríem que hi ha una possibilitat si hi ha voluntat política,
deixem-ho sobre la taula, busquem aquest acord de consens, parlem-ne i a posteriori
tornem-ho a presentar al pròxim Ple de la Diputació d’aquí a un mes. Això seria una
fórmula. L’altra és que si això no és així, nosaltres, tot i ser cosignants, en tant que sí
que veiem bé les esmenes de Convergència i Unió, nosaltres si aquestes esmenes de
Convergència i Unió no s’accepten, la nostra posició seria d’abstenció.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que demana que quedi sobre la
taula. Com hem de procedir, secretària?.
La secretària general, senyora Mahillo diu: “Pues se tendría que votar, por parte del
Pleno, si queda o no sobre la mesa. Sí, sí. El tema comienza con que la Junta de
Portavoces acordó, en su última sesión, que las mociones solamente tendrían que ser
aceptadas si se hubiesen aceptado por el Grupo proponente. Lógicamente, esto no
está regulado en nuestro Reglamento Orgánico porque es muy viejo pese a que yo
estoy insistiendo, por todo lo habido y por haber, en que haya un nuevo Reglamento
Orgánico. Y aprovecho para decirlo aquí.
Las enmiendas in voce se podrían presentar en cualquier momento, por escrito o in
voce. Se sometería a votación la enmienda y, en el caso que fuese aprobada, ya
quedaría incorporada en el texto original pero como la Junta de Portavoces, me han
dicho que acordó en la última sesión, que solamente en el caso de ser aceptada por el
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Grupo o los Grupos proponentes y hoy, aquí, dos Grupos me han dicho que no la
aceptaban y nadie ha dicho absolutamente nada más, entiendo que ya no estaba
aceptada. Por lo tanto, es eso. Habría que proceder a la votación por partes para
dejarla o no sobre la mesa.”
Intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Jo no m’hi
posaré en les qüestions legals en absolut, però si obrim aquest meló, els Plens enlloc
de durar 5 hores, duraran 10 hores. Perquè si a cadascuna de les mocions o
propostes d’acord hi ha un Grup que diu “si fas això ho votem, si m’ho acceptes...” a
aquest mercadeig nosaltres no hi entrarem. Busquem el consens, evidentment, sí,
nosaltres volem que aquesta moció es voti, ja hem manifestat els nostres
posicionaments sobre les esmenes i, al mateix temps, ens sembla inaudit el
posicionament erràtic del partit d’Esquerra Republicana de Catalunya.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Hem entès l’apreciació. I, tot seguit, dóna
la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura
de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres tampoc, faltaria més. Aquí realment qui
entén dels aspectes jurídics és la secretària i no ho posarem en dubte. Però des del
punt de vista més polític, si a nosaltres se’ns hagués donat aquesta possibilitat ahir,
l’haguéssim contemplat. És que, a més a més, hem fets tots el posicionament. És que
arriba un moment, que clama al cel, si és que alguna cosa pot clamar al cel. El que
demanaríem és que això no es pot produir. I després, simplement, fer una pregunta.
Nosaltres voldríem preguntar una cosa: si aquesta moció en comptes de signar-la
quatre Grups l’hagués signat el PSC, algun altre Grup podria demanar que quedi sobre
la taula i s’ha de votar?
La secretària general, senyora Mahillo, diu: “Cualquier Grupo puede pedir que se deje
un tema sobre la mesa pero en este caso quien lo propone es uno de los Grupos
proponentes. Es incongruente. Lo siento mucho pero es la verdad. En principio, si el
Grupo proponente dice que no, ha de ser que no, pero quien lo propone es un Grupo
proponente.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Demano disculpes i agraeixo l’aclariment
que fa la secretària perquè quan tens una petició que un tema quedi sobre la taula,
com saben, s’ha de motivar, evidentment, i és una decisió delicada perquè és un tema
que està dins l’ordre del dia i, per tant, s’ha de sotmetre a votació. Jo agraeixo
l’aclariment i, en tot cas, demanaria al senyor Fàbrega si pot replantejar la proposta.
El portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal,
senyor Fàbrega, diu: En tot cas, ho proposàvem com una solució per buscar el
consens. Si aquest ha de ser motiu per no haver-hi consens, evidentment, no
l’imposarem en contra de l’opinió de la majoria dels Grups aquí presents en aquest
hemicicle i, per tant, procedim a la votació. L’única cosa que plantejàvem des
d’Esquerra és, hi ha unes esmenes de Convergència que nosaltres, com a Grup
coproposant, sí que hi estem d’acord, com vostès en altres mocions accepten altres
esmenes. La resta de Grups no esteu d’acord amb les esmenes presentades per
Convergència i Unió i, per tant, ens semblava donar-nos un temps prudencial per
poder buscar els màxims acords perquè, en el fons, en el tema educatiu no volem
partidisme i entenem que és un tema prou important com perquè si fóssim capaços de
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trobar el consens, ho féssim. Per tant, presidenta, no tenim cap problema, només era
una proposta de possible solució.
El portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García Cañizares, diu: Si
finalment es deixa damunt la taula i es vota, absolutament d’acord. Si no és així,
nosaltres el que vam proposar són unes esmenes que estaven al voltant, una, de que
sí que és important la corba demogràfica del país en quant a com s’estructuren els
espais d’escoles de Primària i Secundària, perquè és evident que a la Primària la
corba demogràfica ens diu que no hi ha alumnes de P3, el que ha baixat radicalment,
i, en canvi, hem vist com allò que va ser un creixement molt important en Primària, ara
està a l’edat, aquests alumnes estan a l’edat de Secundària, per tant caldria prioritzar
el que és la Secundària i deixar aquesta qüestió de Primària.
I altra, també en el sentit que el tancament de P3 fos proporcional a l’escola pública i a
la concertada, però incloent també a la concertada com una opció. Es deia abans que
el dret a escollir l’educació dels alumnes del país també ha de ser una eina que
tinguem a l’abast en una ciutat com la nostra.
I, finalment, enteníem que era imprescindible aquest acord. Les nostres esmenes el
que estaven fent era suavitzar, de vegades, el llenguatge, ja que és la forma en què es
diu el que provoca el rebuig o la malentesa i, en canvi, estaríem bastant d’acord amb
una part molt importat del fons d’aquestes esmenes que comentàvem que ja hem fet. I,
a més, per altra banda parla del fet de la rebaixa econòmica que posa els
pressupostos de la Generalitat des del 2.010 i es pot constatar que en números
generals o en xifres absolutes ha baixat, però si veiem el percentatge de diners que es
dediquen del pressupost de la Generalitat, veurem com sí que ha crescut. Per tant, tot
depèn de la visió que es tingui i de la situació econòmico-financera també del país,
però tinguem en compte els percentatges del pressupost que són més importants que
els números absoluts.
Per tant, preteníem aquesta incorporació de les esmenes. Ho he dit a la intervenció
anterior, que creiem que el que fa referència a l’educació hauria de ser qüestió de
consens, hauria de ser-ho en aquest plenari, hauria de ser al país i hauria de ser a
Europa, fins i tot. És important, no tant els espais o els recursos que utilitzen, sinó el
resultat final dels alumnes. El que ens convé al país és que les persones que entren al
món laboral surtin ben formades i que la seva educació sigui adient a les necessitats
del país i, al final, aquest és l’inici de les reivindicacions i de les demandes i al final és
quins factors aconseguim perquè això sigui possible. Preteníem això. I ho deia a l’altra
intervenció, important és el resultat final, el camí el podem consensuar perfectament i
aquesta era la voluntat. I, evidentment, que tenim diferent visions, de fet la societat
catalana està formada per molta gent que té diferents visions i, per tant, és evident que
quan intentem arribar a un consens tots perdem algun llençol en el camí i, per tant
estàvem disposats a perdre llençols, però enteníem que també era necessari que
altres Grups que ideològicament pensen d’una altra manera o tenen altres idees
poguessin encaixar i engranar aquest acord entre Convergència i Unió i els Grups
proposants. Aquesta era la voluntat, si està així damunt la taula perfecte i si no el
nostre vot serà desfavorable perquè no entenem com no es poden aprovar les
esmenes que proposem que no varien gaire el fons, sinó que varien les formes i
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algunes qüestions que sí que són ideològiques i que passen pel voltant de la corba
demogràfica i de l’escola concertada.
Intervé de nou el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui diu: Sí,
en primer lloc quant a les esmenes de Convergència i Unió. Des del nostre Grup sí
que estem d’acord en què suavitzen el llenguatge, però també, i és l’element
fonamental i pel qual nosaltres no hi estem d’acord, és que pretenen eliminar el tema
del concert a les escoles d’elit, és aquest el principal escull. I és un escull ideològic i és
un escull que aquí no ens posarem d’acord perquè són qüestions que pensem i en les
quals tenim posicionaments totalment diferents. Repeteixo són 10 escoles de la
província que se’n porten 19 milions d’euros i són escoles de l’Opus Dei. I, en segon
lloc, no entenem el posicionament d’Esquerra; ells són cosignants d’aquesta moció,
l’han treballat amb tots nosaltres i ara, per una sèrie de contradiccions que hauran de
dilucidar, s’abstenen en una moció que han proposat ells i han treballat amb nosaltres
conjuntament. Per tant no ho entenem i nosaltres el que volem és que es voti aquesta
moció i no deixarem per cap tipus de raó aquesta moció sobre la taula.
Demana la paraula el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:
Coincidir plenament amb les paraules del senyor Rodríguez, és a dir, nosaltres a la
nostra intervenció inicial ja hem fet esment que nosaltres no estem disposats a perdre
un llençol a cada bogada i, evidentment, no estem disposats a que en aquestes
esmenes es parli de falta d’inversió en nous centres quan hi ha molta falta d’inversió
en centres existents, no estem d’acord en què es digui que la supressió de línies de P3
ha de recaure proporcionalment sobre l’escola concertada i sobre l’escola pública quan
no estem d’acord amb la supressió d’aquestes línies de P3 i quan les més de 400
línies retallades han estat en un 90% a l’escola pública i, evidentment, quan parlen de
les escoles d’elit i que segreguen per sexe. En aquest sentit no furgarem en la ferida,
però abans parlàvem d’actitud erràtica i hauran d’aclarir-se els senyors d’Esquerra
Republicana, perquè això sembla la pel·lícula de los Hermanos Marx que enlloc de
parlar de la moció estamos hablando de la esmena proponente de la primera parte, no
sé si me explico, sí, la parte contratante de la primera parte però en el que fa
referència a esmenes. Nosaltres volem que la moció es voti tal i com ha estat
cosignada pels quatre Grups i, a partir d’aquí, cadascú que faci la consideració que
tingui a bé. Evidentment, senyors del Grup d’Esquerra Republicana, perquè ja m’hauré
de dirigir a vostès també, si volen treballar en endavant per l’escola pública nosaltres
hi serem en aquella taula, i, evidentment, senyors de Convergència i Unió si realment
volen arribar a un consens i volen treballar realment per l’escola pública en aquest país
i en aquesta província, nosaltres hi serem en aquella taula.
A continuació demana la paraula el portaveu del Grup Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Molt breument. Nosaltres
estem d’acord amb la moció, no hem dit el contrari, però encara estem més d’acord a
buscar consens i, per tant, posem una premissa per sobre que és la voluntat de
consens ampli, majoritari i, per tant, per això pensem en les esmenes amb voluntat de
tots plegats, per això també plantejàvem deixar-ho sobre la taula que no és impossible
si hagués voluntat de tots plegats, però l’important és l’escola pública i de qualitat del
nostre país. Senyor Rodríguez i senyor Duran, per a nosaltres aquesta és la prioritat. I,
per tant, en aquest sentit és bo que també el Grup de Convergència i Unió, per anar
bé, s’hagués pogut afegir i les esmenes anaven dirigides en aquest camí. Això no és
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possible, per això prenem aquesta posició, però també per ser conseqüents amb el
que hem treballat aquests darrers dies per intentar una declaració que, per cert, molts
Grups ni tan sols en han donat resposta; intentar buscar el consens mitjançant unes
esmenes que, per nosaltres i amb voluntat de tots plegats hagués estat possible trobar
un acord, també segurament parlant amb ells, sobre l’escola privada del nostre país.
I el Ple n’acorda l’aprovació, amb els vots favorables dels diputats assistents dels
grups polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
Entesa (7), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en
contra de Convergència i Unió (13) i l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (11) i Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 21 vots a favor,
13 vots en contra i 13 abstencions.
4.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, en suport a
la llibertat d’expressió i l’autonomia local en la programació d’activitats culturals
als municipis.
La presidenta, senyora Conesa (CiU) indica que hi ha una esmena presentada pel
Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i demana al Grup
d’Entesa, proponent de la moció si l’accepten.
El diputat del Grup Entesa, senyor Asens, diu: Sí, acceptem l’esmena. És una
esmena de matís que no altera l’essència de la proposta i, per tant, l’acceptem.
La secretaria general procedeix a llegir el text de la moció, una vegada
incorporada l’esmena presentada pel Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, ja que serà aquest el text que es sotmeti a votació.
“El passat 16 de febrer, el Jutjat Central d’Instrucció nº2 de l’Audiència Nacional va
decretar presó provisional incomunicada i incondicional per a dos titellaires als quals
se’ls imputa un delicte d’enaltiment del terrorisme (art.578.1 CP) i un altre delicte de
provocació a la discriminació, a l’odi o la violència contra grups o associacions (art.
510 CP), el que suposa que un acte festiu de Carnaval, una representació de titelles
del grup Titeres desde Abajo, programada per l’Ajuntament de Madrid, va acabar amb
dues persones empresonades durant tres dies. Finalment, la Fiscalía va canviar el
criteri i va demanar la llibertat provisional i diverses mesures cautelars, tot i que manté
l’acusació pels dos delictes, el que podria suposar una condemna de fins a 3 anys de
presó.
Més enllà de l’error de programació que suposa la representació de l'obra "La bruja i
Don Cristóbal" per a un públic infantil, es tracta d'una obra teatral que realitza una
crítica social des de la sàtira: durant la representació s’observa com una bruixa és
víctima, mentre està inconscient, del muntatge que organitza un altre personatge, un
policia, que col·loca una pancarta amb el text "Gora Alka-ETA" perquè sembli que la
bruixa defensa el terrorisme.
Tal i com recull l’associació Jueces para la Democracia en un comunicat, la
interpretació que el fet d’exhibir una pancarta en el mig d’una obra de titelles es pugui
considerar delicte d’enaltiment del terrorisme podria suposar que totes les pel·lícules,
reportatges, documentals, obres de teatre, cine o televisió on apareguin pancartes
d’aquest tipus també poguessin ser considerades constitutives d’enaltiment del

Àrea de Presidència
Secretaria General

terrorisme, independentment del seu contingut, el que seria un qüestionant profund a
la llibertat creativa i d’expressió, i podria ratllar en l’absurd.
En el cas de l’obra de Titeres desde Abajo, en cap cas es feien proclames o crits en
favor d’ETA, sinó que denunciava precisament la utilització que s’ha fet en alguns
moments de la història del terrorisme i les seves víctimes amb el propòsit d’atacar la
diversitat política i criminalitzar determinats moviments socials. La companyia, a més,
ja havia representat algunes de les seves obres en altres ciutats com Granada i fins i
tot a Madrid, durant el mandat del Partit Popular amb Ana Botella d’alcaldessa, sense
generar cap mena de controvèrsia.
D’altra banda, el fet que l’obra fos poc adequada per un públic infantil és clarament un
error de programació i gestió cultural, que va ser assumit i pel qual es van prendre
mesures immediates per part de la regidoria de cultura de l’ajuntament de Madrid,
reconeixent responsabilitats tècniques en la programació de les activitats culturals del
Carnaval.
Estem convençuts que en una societat democràtica no s’han de criminalitzar les obres
de ficció, ja siguin teatrals, literàries o cinematogràfiques. Només haurien de ser
jutjades des d'un punt de vista estètic, cultural, moral, ideològic o polític, però mai
penal. Només en les dictadures, com havia passat en aquest país durant el
franquisme, s’empresona la gent per fer determinades representacions artístiques. La
ficció és un territori de reflexió i sublimat en el qual el què passa no és la realitat sinó
una representació imaginada de la mateixa, per més realista que sigui la peça.
Entenem que la intervenció del jutge suposa un atac contra la llibertat d'expressió i que
la mesura de presó sense fiança ha estat absolutament desproporcionada.
A més a més, creiem que aquest fet atenta contra l’autonomia dels ens locals per
definir la seva política cultural i programar els actes que consideri més adients. La
judicialització a l’Audiència Nacional d’un probable error de programació d’una
regidoria genera un precedent molt perillós d’intervencionisme i censura prèvia a les
polítiques cultural municipals per part d’altres instàncies de l’Estat. No és propi d’una
societat democràtica perseguir penalment la sàtira, la crítica, la denúncia o la
irreverència, per molestes que puguin resultar.
Per tot això, El grup d’Entesa proposa al ple de la Diputació de Barcelona l’adopció
dels següents ACORDS:
1.

Expressar la preocupació per la presó provisional sense fiança adoptada, i així
mateix per les posteriors mesures cautelars restrictives de la llibertat, per
considerar-les ambdues innecessàries i desproporcionades en aquest cas.

2.

Expressar la nostra preocupació per la presa de posició de la fiscalia de
l’Audiència Nacional en un assumpte de clar rerefons polític.

3.

Reclamar als poders públics que garanteixin els drets fonamentals com la llibertat
d’expressió i creació artística, garantia per una societat justa i democràtica.
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4.

Expressar la nostra inquietud perquè es consolidi en un sector de la judicatura una
doctrina expansiva de la limitació de la llibertat i pel caràcter creixentment
indeterminat dels delictes vinculats a la justificació del terrorisme, que provoca
inseguretat jurídica i possibilita tota mena d'interpretacions que poden ser lesives
per a la llibertat d'expressió.

5.

Defensar i reafirmar l’autonomia dels ens locals per definir la seva política cultural i
programar els actes que consideri més adients, així com per donar resposta
tècnica, política i administrativa als errors que se’n puguin derivar, sense ser
necessària la intervenció d’altres instàncies de l’Estat, i preservant el dret a la
llibertat d’expressió i la creativitat cultural.

6.

Reiterar l’aposta per les garanties de les persones investigades, per la defensa
dels drets fonamentals i pel reforçament dels valors essencials de l'Estat de Dret.”

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula, per defensar la moció, al
diputat del Grup Entesa, senyor Asens, qui diu: I passant a defensar la moció,
explicar quina és la motivació. Bàsicament i té que veure amb el debat que hem tingut
abans, és un compromís en defensa de la llibertat d’expressió. Aquí el que està
amenaçat no és només la llibertat cultural dels artistes, sinó els propis fonaments de la
democràcia i de la cultura. Contràriament al que s’estava discutint abans, creiem que
la llibertat religiosa ara mateix no està amenaçada i recordar el que es deia abans, el
Consell d’Europa, recuperant una part del que es deia abans, permet l’escarni i la burla
pel fet religiós. És lamentable quan hi ha gent que s’ofèn, i em sap greu que
s’ofenguin, preferiríem que no s’ofenguessin, però tothom és lliure d’ofendre’s.
Nosaltres ens ofenem per al·lusions que fa el Partit Popular molt sovint en relació amb
l’homosexualitat, l’avortament o les dones, o sigui que tothom té la pell més fina en
alguns aspectes o en altres. El problema és quan s’intenta judicialitzar perquè aquí
estem travessant una barrera perillosa. La sàtira és una forma d’expressió, d’art, que
normalment exagera, deforma la realitat, per provocar, per excitar les consciències,
per ridiculitzar i sí, a vegades, senyor Mulleras, quan vostè feia referència a per què no
ho fan amb l’Islam? Normalment els artistes utilitzen el material que tenen més a mà,
més al seu entorn. És com si vostè critiqués al “Polònia” per no ficar-se amb Putin, per
què no s’atreveixen amb Putin en comptes d’amb els senyors Rajoy o Puigdemont?
És normal que el “Polònia” intenti ridiculitzar els personatges polítics de la seva
realitat, i el mateix, la religió oficial en l’Estat Espanyol és la religió catòlica i l’església
té un poder immens i conforma les nostres identitats culturals i és normal que els
artistes agafin precisament allò que els determina en la seva identitat. En tot cas, el
perill és quan s’intenta imposar aquest clima de caça de bruixes, que porta a
criminalitzar i a judicialitzar aquestes expressions i a confondre la representació amb la
realitat. Aquest és el problema. Realment les opinions dels personatges d’una obra de
ficció són atribuïbles als autors de l’obra? Shakespeare incita a l’odi i a la violència
perquè els seus personatges legitimen el crim i la violència? És Dostoievski un
apologista de l’assassinat perquè Raskolnikov legitima el crim en la seva novel·la
“Crim i càstig”?. Hem de prohibir Shakespeare i Dostoievski?, Chaplin dóna veu al
feixisme en les seves pel·lícules? Hem de prohibir Woody Allen pels acudits
antisemites dels seus personatges?. Hem de prohibir els títeres de Lorca o Benavente
que realment representen escenes de gran violència? Aquest és el debat de fons. En
el cas concret dels titellaires, que és el moment en què s’ha anat més lluny en aquesta
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criminalització, allò era una representació que pretenia fer una crítica a la
criminalització de la dissidència. Hi havia una figura, un títere que era un policia
corrupte que incrimina una altra figura, que era una bruixa, posant-li una pancarta, una
pancarta que en veritat era un paper tamany post-it, i que aquesta pancarta era un
recurs narratiu precisament per denunciar aquesta criminalització, aquesta acusació
falsa del policia a la bruixa. I això que denunciava l’obra de teatre és el que finalment
succeeix amb els que l’estaven representant. A vegades la realitat supera la ficció i, en
aquest cas, lamentablement, ha sigut així i es confirma que la ficció de l’obra de teatre
es corresponia amb la realitat i per això és lamentable. Hi ha un comunicat de Jueces
para la Democracia, que pocs cops fan comunicats criticant les decisions dels seus
companys, i si ho fan, en aquest cas, és perquè entenen que és un fet molt greu.
Diuen que és evident que en l’obra no es volia fer publicitat d’actes terroristes, no es
volia, diguem, crear simpatia en aquest cas en el nens per ETA o Al-Qaeda, era obvi
que això no era la intenció, sinó que la intenció era denunciar una determinada
situació. Sí que és veritat que aquí va haver un error de programació. En el web
d’aquests titellaires posa clarament que és una obra per a adults i es va representar
davant la presència d’infants, però és una obra que s’ha representat a molts llocs,
també a Madrid, a Barcelona... i mai ha succeït res. Per tant, diuen Jueces para la
Democracia que és molt greu que hagin acabat a la presó aquest dos titellaires i es fa
ressò, també, de la preocupació, que ha sortit, ahir precisament, un informe de
Amnistía Internacional sobre l’ús del tipus penal d’enaltiment del terrorisme pel seu
contingut indeterminat i expansiu, perquè permet aquest tipus de situacions i en la línia
del que va dir el relator de Nacions Unides quan va ja advertir l’Estat Espanyol de
l’amenaça d’aquest tipus penal. És obvi, per tant, que allà no hi havia una justificació o
enaltiment de cap acte terrorista, sinó que hi havia una crítica a qui amb aquest tipus
de delictes pretenen criminalitzar la dissidència. Més enllà del bon gust o no d’aquesta
obra, creiem que aquí els jutges i els policies no han d’intervenir i aquesta obra, igual
que les altres obres, s’han de jutjat des del punt de vista estètic, moral, polític o
cultural, però no des del punt de vista penal, perquè si no ens apropem a les
dictadures. A les dictadures es decideix quines obres de teatre es poden representar,
quines pel·lícules es poden filmar o quins poemes es poden recitar i els símbols dels
poder, ja siguin religiosos o ja siguin polítics, des de la Revolució Francesa fins els
nostres dies, sempre han sigut objecte de sàtira i de crítica, aquí i arreu del món. I, per
tant, forma part, precisament, del que és el desenvolupament cultural d’una societat i
per això nosaltres, amb aquesta intenció, per expressar aquesta preocupació, vam
presentar aquesta moció que, en aquest cas, com els hi deia, es demostra allò que
deia Amos Oz que a vegades els fets amenacen la veritat.
Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: Bé, nosaltres des del nostre Grup, com ja hem defensat abans, defensem
fermament la llibertat d’expressió i per això també vam mostrar i continuem mostrant el
nostre suport als dos titellaires que van ser empresonats a Madrid. Ens mostrem
totalment en contra de les actuacions de l’Estat Espanyol pel fet d’haver empresonat
aquests dos titellaires, tanmateix també volem recordar que no ens sorprèn ja que hi
ha hagut actuacions anteriors que han atemptat directament a la llibertat d’expressió
de les persones, de la mateixa manera que a la llibertat de premsa, com és el cas del
diari Gara, o les investigacions obertes a ajuntaments per aprovar mocions en suport
al Parlament, o judicis contra els activistes a l’hora de cremar fotos.
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Nosaltres entenem també, com deia el Jaume Asens, que l’humor i la sàtira són
elements fonamentals en qualsevol democràcia i, per tant, els defensarem fermament
amb les urpes i amb les dents als carrers i on calgui. D’aquesta manera també volem
criticar les actuacions del Govern de Madrid, en aquest sentit de Ahora Madrid, ja que
no va sortir en la ferma defensa de la llibertat d’expressió com entenem que hauria de
fer un partit d’esquerres.
I, finalment, a nosaltres ens agradaria donar veu a aquells als qui els hi van prendre i,
per tant, hem trobat just poder també perquè tothom pugui conèixer quin és el
posicionament dels dos titellaires que van ser empresonats: “Comunicado de Raúl y
Alfonso: En primer lugar, queremos agradecer inmensamente todo el apoyo que
hemos recibido, tanto de nuestros familiares y amigos, como de toda la gente que se
ha organizado para ayudarnos de una u otra manera, tanto en la calle como en los
medios de comunicación, de manera individual y de manera colectiva. Nos llena de
emoción y es lo que nos hace mantenernos fuertes, de verdad, gracias. Queremos
decir que estos días han supuesto una experiencia difícil, hemos sido detenidos y
posteriormente encarcelados por realizar nuestro oficio, por representar la obra que
con tanta ilusión y trabajo habíamos creado. Hemos sido difamados por algunos
medios de comunicación mientras permanecíamos en prisión y ahora estamos
sintiendo las heridas que han abierto en nuestros seres queridos. Con nuestra obra no
pretendíamos aleccionar a nadie y mucho menos a los niños y niñas, si no tan solo
contar una historia de ficción que, por desgracia, tiene muchas similitudes con la
realidad que nos ha tocado vivir estos días. Nosotros no somos todo lo que cada títere
pueda decir o le pueda ocurrir en casa escena. Es importante subrayar que la obra de
títeres que representamos el pasado viernes era una sátira, con ella pretendíamos
reflexionar sobre algunas situaciones, a nuestro juicio injustas e inmorales, que se dan
hoy en día en nuestra sociedad y lo queríamos hacer, además, recuperando a Don
Cristóbal, ese oscuro personaje tradicional que rondó los teatrillos populares de este
país hasta que llegó la Guerra Civil, esa que acabó con muchas cosas, como con el
propio Don Cristóbal o con la libertad de expresión. Esa libertad de expresión que
creíamos que era un derecho fundamental, la misma que permite decir las cosas que
al de al lado no le gustan, o no le apetece oír, o incluso le horroriza escuchar, porque
la libertad de expresión no es el derecho de decir sólo lo que uno quiere escuchar,
quien la entienda así, en realidad, no cree en ella. No pretendíamos ofender a nadie
con nuestro espectáculo y por eso advertimos al público, antes de comenzar, que los
personajes realizaban actos atroces y violentos. A las personas que decidieron
quedarse y se sintieron ofendidas, les pedimos disculpas, pues esta nunca fue nuestra
intención, como tampoco lo fue enaltecer el terrorismo, ni incitar a la violencia o al
odio. Tan sólo nos queda destacar la preocupación que sentimos ahora, que sentimos
nosotros, Alfonso y Raúl, pero también todos y todas las que inventamos historias, las
que les damos forma y las que las interpretamos. La preocupación de que un día
llegue Don Cristóbal con su cachiporra y nos golpee, como hizo el otro día, porque no
le gustó la función”.
Per tot això, des del nostre Grup, demanem la retirada immediata dels càrrecs pels
dos titellaires.
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras,
qui diu: Bé, és curiós, no?. És curiós que aquells que abans han criticat perquè es
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tractava en aquesta Diputació, en aquest plenari, d’uns fets ocorreguts a Barcelona,
ara parlen d’uns fets ocorreguts a Madrid. És curiós. És curiosa la coherència d’aquells
que criticaven uns fets de Barcelona, però ara volen debatre sobre Madrid. Inclús és
curiós l’independentisme d’aquells que no volen parlar mai de Madrid i no volen parlar
de Barcelona, però sí volen parlar de Madrid en aquest consell plenari de la Diputació.
És curiosa també la superioritat moral de l’esquerra, aquesta falsa superioritat moral
de l’esquerra, que sempre es posicionen com els únics defensors de determinades
qüestions: la violència masclista, la violència contra col·lectius com les dones... mirin
senyors, senyors d’aquesta esquerra que es creu superior moralment als demés, tots,
com a mínim jo crec que tots els que estem aquí, ens ofenem quan hi ha un atac a una
dona, o hi ha un maltractament a una dona, o qualsevol altre tipus de violència cap a
algun sector social, tots. En canvi, hi ha uns altres que no es posicionen en contra
d’altres violències contra d’altres col·lectius. De dictadures nosaltres no en sabem
gaire, però hi ha altres que sí, hi ha altres que saben molt de dictadures perquè
financen a companys de viatge, companys de viatge polític d’alguns. I de prohibicions
també saben altres, perquè no hem estat nosaltres, sinó el Govern d’Ada Colau,
precisament, qui ha prohibit un cartell de la Fira de Zaragoza a Barcelona ara fa uns
mesos.
Mirin, des del Grup Popular afirmem que la llibertat d’expressió artística en democràcia
no ha de tenir límits i que mai s’han de sancionar aquestes creacions per la via penal.
Vostès, en canvi, han donat suport a la sanció penal de qualsevol manifestació,
artística o no, de xenofòbia, de racisme, de negació de l’extermini jueu i jo els hi diré
que nosaltres també estem d’acord amb això, estem d’acord. En canvi, quan els
afectats defensen postures radicals que es troben en el seu costat de l’arc ideològic,
en canvi, vostès ja no opinen el mateix. Nosaltres creiem que amb el terrorisme d’ETA,
i abans els hi hem dit, no s’ha de fer cap ni una de broma, cap ni una de broma, entre
d’altres coses perquè d’aquestes gairebé 1000 persones que han estat assassinades
per ETA en aquest país, ara no poden dir res perquè ja no hi són, no poden escriure
cartes perquè ja no hi són. I, per tant, poques bromes amb aquest tema.
Amb l’episodi dels titellaires, que al final és l’objecte d’aquesta moció tal com s’ha
demostrat en les anteriors intervencions, això pot ser un delicte d’enaltiment del
terrorisme, però sobretot el que és, és un acte d’irresponsabilitat. Un acte
d’irresponsabilitat social perquè es va fer davant nens, era un espectacle que estava
programat en horari infantil i com espectacle infantil, i una irresponsabilitat política
perquè es va finançar amb diners públics i es va fer dintre dels actes municipals
d’aquest ajuntament. Per tot això, evidentment, nosaltres votarem en contra.
Intervé, a continuació, el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: “Para este Grupo político encuadrar lo sucedido en la
representación infantil que origina la moción dentro de los tipos delictivos del artículo
578 y 510 del Código Penal nos resulta, cuanto menos, dificultoso. No consideramos
que puedan encuadrarse dentro del tipo penal. Por esta razón, seguiremos el proceso
y estudiaremos y analizaremos los razonamientos jurídicos que puedan hacer las
acusaciones o la sentencia, si algún día llega a dictarse. Por otra parte y en relación a
la prisión provisional de los titiriteros, este Grupo, desde el respeto a las resoluciones
judiciales, considera que no concurría en este caso ninguno de los supuestos que
justifican la prisión provisional, incluso consideramos que el auto de ingreso en prisión
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no está lo suficientemente motivado para adoptar una medida de naturaleza tan
excepcional como es la prisión provisional. Sin embargo, desde el punto de vista
político, consideramos que los hechos ocurridos, recordemos que en un espectáculo
dirigido a niños, sí que pueden ser considerados una ofensa o un agravio por las
propias víctimas del terrorismo y, en nuestra opinión, son motivo suficiente no
únicamente para depurar responsabilidades técnicas en el área de cultura del
Ayuntamiento de Madrid, sino incluso para exigir responsabilidades políticas a la titular
del área.
Con estas primeras consideraciones y en relación a la parte dispositiva de la moción,
ya hemos manifestado nuestro desacuerdo con las medidas procesales adoptadas,
pero no podemos votar favorablemente una moción que acusa de unas actuaciones de
la fiscalía y de la propia Audiencia Nacional con trasfondo político, cuando la obra que
origina el asunto es una obra con trasfondo político y, además, cuando lo ocurrido se
está utilizando políticamente por las fuerzas que están defendiendo o que han
presentado esta moción.
Asimismo, consideramos innecesario reclamar a los poderes públicos que garanticen
los derechos fundamentales como se hace en la parte dispositiva, pues entendemos
que lo hacen por mandato imperativo y si alguno de ustedes, de los que presentan la
moción, considera que no es así, que un poder público no garantiza el libre ejercicio de
derechos fundamentales de los ciudadanos o incluso que los vulnera, les invito a que
lo pongan inmediatamente en conocimiento de los órganos competentes para que se
restituya el libre ejercicio de esos derechos.
En relación a la jurisprudencia, que también se habla en la parte dispositiva, nuestro
posicionamiento no puede ser otro que respaldar aquellas acciones judiciales que
respeten el contenido y el espíritu de las normas y persiga tanto las acciones
terroristas como las posibles justificaciones políticas que se puedan realizar sobre el
terrorismo.
Por otra parte tampoco entendemos lo solicitado en el acuerdo quinto, ya que
consideramos que nadie ha cuestionado la autonomía de los entes locales para definir
su política cultural, aun considerándola, en muchos casos, de un gusto dudoso. Y
tampoco pueden pretender que actos programados por un ayuntamiento queden
excluidos de la esfera del poder judicial, de la acción del poder judicial, si el caso está
justificado.
Por último y en relación al acuerdo sexto, entendemos que ya existen las garantías
necesarias en nuestro ordenamiento jurídico, tanto para los derechos de las personas
que ya han sido procesadas en este asunto, como para el libre ejercicio de los
derechos fundamentales. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestro voto será de
abstención.”
Abandonen la sala de sessions la vicepresidenta senyora Budó (CiU) i el diputat
senyor Ruiz Novella (PSC-CP).
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: No
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voldria allargar-me molt perquè nosaltres subscrivim l’explicació que ha fet el Grup
proposant, el senyor Asens, però voldríem, d’una banda, agrair l’acceptació de les
nostres esmenes, que efectivament eren menors, que eren molt puntuals i,
simplement, el que pretenien era, potser encara, puntualitzar o guanyar una miqueta
més en rigor en alguna cosa i, especialment, en una d’elles, la de supressió, el que
preteníem era circumscriure exclusivament el tema dels titellaires al que nosaltres
podíem discutir aquí a la Diputació, sense entrar en altres valoracions més polítiques i
sobre l’encert o no encert de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Madrid.
Efectivament, aquest no és un tema que es tracta de parlar de Barcelona o de Madrid,
com ens deia, en aquest cas, el senyor Mulleras. En el cas de Barcelona, simplement,
es valoraven uns fets que podien semblar, també, encertats, desencertats, de major
gust, de menor gust, però aquí estem parlant d’una presó provisional sense fiança i
sembla una senseraó, sembla una paradoxa que en aquest país puguem tenir en
llibertat un presumpte agressor sexual de menors i, en canvi, per una representació
més o menys desafortunada, dues persones que el que pretenen és fer cultura, torno a
dir, amb més o menys desencert, ens pot agradar, ens pot semblar de major o menor
gust, acabin a la presó. A mi no m’agrada que em donin lliçons de moral, no les dono
mai, no m’atreveixo a donar-les mai, però tampoc no m’agrada que me les donin,
perquè jo tinc la meva pròpia moral que me l’aplico a mi i a ningú més, i respecto la
moral de la resta. Per tant, no m’agrada quan m’inclouen en un sac per parlar de la
superioritat moral de l’esquerra. Quan nosaltres defensem, no l’esquerra, espero que
la societat de manera conjunta i col·lectiva, quan defensem aquelles dones en mans
de les seves parelles o ex-parelles per motius de violència masclista, defensem també
a dones que algunes acaben mortes. Defensem, de la mateixa manera, aquelles
persones que, efectivament, aquelles persones que ara no poden parlar perquè
malauradament van ser assassinades també per una banda terrorista, amb la mateixa
força que defensem aquelles dones que ara tampoc, malauradament, no poden parlar
perquè van ser mortes en mans dels seus agressors, parelles o ex-parelles, per
violència masclista. Per tant, moral cadascú s’aplica la seva i jo m’aplico la meva a mi
mateixa i a ningú més, però pensem, tornant a la moció, que aquesta moció, amb molt
d’encert, ha estat presentada aquí i és veritat que parlem d’un afer que no ens afecta
ni als 311 municipis de la nostra demarcació ni al país, però que clama, aquest sí que
clama al cel i és el que dues persones, ens preocupa que dues persones hagin de
patir aquesta presó provisional sense fiança durant tres dies pel simple fet que la seva
obra sigui encertada o desencertada, o per aquest error de programació que,
efectivament, nosaltres compartim que no era una obra pròpia per a un públic infantil,
però això mai pot ser motiu per acabar a la presó. Per tant, nosaltres votarem
favorablement.
Intervé a continuació el portaveu del Grup esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres votarem favorablement la
moció, en solidaritat també amb els dos titellaires i també perquè entenem que, abans
estàvem parlant de llibertat d’expressió i estàvem parlant de llibertat d’expressió des
de tots els àmbits. Parlàvem de valor preuat, parlem també que la llibertat d’expressió
dins d’una societat es pot expressar de moltes maneres i que és obvi que aquí va
directament relacionat amb una actuació desproporcionada, desmesurada per part del
sistema judicial espanyol. I sembla allò que les estructures de poder de l’Estat intenten
actuar contra tot allò que no s’alinea adequadament a les premisses i a les maneres
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de fer del propi Estat Espanyol. Veiem com es judicialitza la política per part d’alguns,
o que s’intenta, no només amb activitat cultural legítima de llibertat d’expressió, sinó
també amb l’actuació política veient com tenim imputats càrrecs públics nostres o excàrrecs públics bàsicament per motius ideològics i de tirar endavant unes idees. Ho dic
també perquè parlem també injustament del cas de Gara judicialitzat, o del cas d’un
Otegi que és un pres polític. L’Estat Espanyol no reconeix l’existència de presos
polítics, però és evident que hi ha presos polítics a l’Estat Espanyol i que aquests
presos polítics han estat, injustament en moltes ocasions, sense que se’ls puguin
vincular amb cap tipus de delicte de sang, han estat anys a les presons. Per tant,
potser aquesta democràcia que és la democràcia de l’Estat Espanyol, és una
democràcia que encara té molt a desitjar i que, per tant, és encertada la moció
d’Entesa perquè el cas dels dos titellaires demostra clarament que hi ha unes
mancances evidents per part del sistema judicial espanyol. No només és desmesurat,
sinó que és inconcebible. No podem entendre com es pot haver arribat a aquesta
situació, per tant, agraïm a Entesa que hagueu presentat aquesta moció i nosaltres hi
donem recolzament.
Pren la paraula el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Molt breument perquè penso que estarem d’acord amb moltes de
les coses que s’han dit fins ara. Nosaltres estarem i votarem favorablement la moció
perquè entenem que ha estat desafortunat i desproporcionat l’empresonament dels
dos titellaires, tenint en compte que entenem que en l’àmbit de la creació artística
intel·lectual, sovint s’utilitzen elements de transgressió amb la voluntat de sacsejar la
societat. Jo entenc que la pretensió d’aquest grup era això, era sacsejar la societat, fer
d’aquest element transgressiu una eina per millorar o per canviar algunes coses i, en
tot cas, l’errada que es va tenir és programar-ho a un horari que no era l’adequat o
programar-ho davant un públic que no era el més adient. Per tant, en defensa de la
llibertat d’expressió, de la creació artística que es pugui produir arreu del país, en
defensa de la llibertat en general entenem que hem d’estar d’acord, perquè la
proporcionalitat vers l’actuació és absolutament desmesurada. D’acord, entenem que
s’hauria d’haver fet alguna amonestació per l’errada, fins i tot de qui programava, no
tant dels actors, sinó de qui havia programat i s’hauria d’haver fet o s’ha de fer i s’han
de prendre decisions polítiques en aquest sentit, però entenem que la mesura que s’ha
pres és absolutament il·lògica en una societat democràtica i social com la nostra.
Demana la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: Simplemente comentarle al Sr. Fàbrega que flaco favor le hace
usted a los titiriteros si los sitúa en el mismo plano que el Sr. Otegi.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que no entrarem en polèmica. I,
tot seguit, dóna la paraula al diputat del Grup Entesa, senyor Asens, qui diu:
Només un matís aclaratori. La moció es presentava vinculada a la defensa de
l’autonomia local, però també perquè enteníem que la presó no era només una
amenaça pels dos titellaires, sinó que és una amenaça a la resta, una mica amb aquell
poema que atribueixen al Brecht que primer venen, bé, atribueixen, és del Niemöller,
primer venen a per uns i després venen pels altres. I després volia fer un petit
comentari perquè el senyor Mulleras ha fet referència, perquè no quedi aquí una cosa
que no és certa, a una prohibició d’un cartell referit als toros. Recordar, simplement,
que a la ciutat de Barcelona els toros estan prohibits, com a la resta del país, i, per
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tant, aquella acció concreta a que ha fet referència, feia referència a això, que no es
pot promocionar amb diners públics ni baralles de galls, ni toros perquè estan
simplement prohibits, igual que no es podria promocionar actes de tortura, per tant, no
té res a veure amb l’obra artística en concret, sinó precisament amb la promoció. Sí
que hi havia criteris de paisatge urbà, però també criteris vinculats amb aquesta
prohibició, que al senyor Mulleras segurament no li agrada, però que és una prohibició
que ha estat votada en el Parlament de Catalunya i també a l’Ajuntament de Barcelona
amb àmplies majories.
El portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, respon: Simplement
per aclarir, era un anunci de la Fira de Saragossa, simplement això, la Fira de
Saragossa.
I el Ple n’acorda l’aprovació de la Moció, a la qual s’havien incorporat les esmenes
presentades pel Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés,
per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents dels grups
polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (8),
Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra de Partit Popular (2) i l’abstenció de
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2), sent el resultat definitiu de 41 vots a favor, 2
vots en contra i 2 abstencions.
5. 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 àrees següents: Àrea de Presidència, compresos entre
els números 63 al 711, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
compresos entre els números 163 al 671, ambdós inclosos, Àrea de Cultura, Educació
i Esports, compresos entre els números 95 al 697, ambdós inclosos, Àrea de Territori i
Sostenibilitat, compresos entre els números 61 al 691, ambdós inclosos i Àrea
d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 74 al 716, ambdós inclosos
totes ells de l’any 2016, i dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponent
a la sessió ordinàries de data 28 de gener de 2016.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: El nostre agraïment als serveis de secretaria i
també al Govern de la Diputació per tenir en consideració el prec que vam formular en
el seu moment perquè els decrets de presidència i les resolucions de les presidències
delegades de les quals es dónes compte en aquest Ple fossin les que arribaven fins a
les Comissions Informatives i de Seguiment i que, a partir d’aquell moment, els decrets
que hi hagués a l’interval, anessin el mes que ve. Dit això, nosaltres no formularem
cap consulta sobre resolucions de Presidència.
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Monràs (PSC-CP).
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En
aquesta part, nosaltres volem fer un breu comentari de dos decrets, de fet fem el
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comentari conjunt, és del 36 i del 41, perquè consti en acta, que són dos decrets que
tenen a veure amb actuacions financeres. Perquè ens entenguem, un d’ells fa
referència a l’obertura de comptes corrents a la Caixa d’Enginyers i Triodos, i un altre a
la col·locació dels excedents de Tresoreria.
1. Per un costat ens alegrem de que, per fi, s’hagi fet aquesta contractació
d’aquests comptes, però precisament a la nostra moció, que plantejàvem tots
els temes de treball amb la banca ètica, especialment un tipus d’actuacions que
creiem que podria entrar a la banca ètica és el treball amb els excedents de
tresoreria. Al final anem a col·locar 50 milions perquè ens donin 5.000€, crec
que és en el Banco Popular. Potser era un tipus d’actuació que de cara al
futur... Ja entenem que és un concurs i que, per tant, qui guanya el concurs ho
fa... ja ho entenem. Era només una reflexió. Creiem que és el tipus d’operació
on creiem que sí que la banca ètica hauria de poder entrar, més enllà del que
vam parlar en el Ple passat dels temes de les caixes de crèdit. De cara al
proper any creiem que podria ser una operació. Només és a tall de reflexió
perquè entenem que són dos decrets, que un és una bona notícia, l’altra és
menys bona, però que puguem fer la reflexió i que de cara al futur es tingui en
compte.
6. Precs.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyor Ibáñez, qui diu: En relació al trasllat al
següent Ple dels decrets que es produeixen entre el plaç que hi ha des de la darrera
Comissió Informativa i la convocatòria del Ple, nosaltres el que voldríem plantejar és
que si realment el motiu pel qual s’ha sol·licitat és perquè no dóna temps de mirar-ho i
de poder fer la feina en condicions, el que pregaríem és que, en general, el Grup que
no pogués arribar a fer-ho, que mirés d’utilitzar les eines que la Diputació posa al seu
servei, com són, per exemple, els assessors, que és una de les seves funcions, i, per
tant, creiem que això permetria que tots tinguéssim sense endarrerir 30 dies el
coneixement d’aquells decrets i la possibilitat de parlar-los en aquest Ple. I, en tot cas,
si hi ha algun Grup que ja té tots els assessors demanats, sempre es pot adreçar a la
Presidència i demanar que, amb la nova normativa que permet ampliar-ho, que se li
permeti, però creiem que hi ha una qüestió temporal, la informació creiem que la tenim
que tindre en el moment més aviat que pugui ser per analitzar-la i això és el que
voldríem sotmetre a consideració.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, queda un prec aquí dit i entenc
que hauran de tractar aquesta qüestió també en la Junta de Portaveus. Tot seguit
dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu:
Si, nosaltres tenim dos precs. D’una banda, continuem demanant la dimissió de la
vicepresidenta cinquena, sense atribucions, precisament perquè no té atribucions i, per
tant, no entenem encara, malgrat algunes explicacions que se’ns han donat, no ens
convencen perquè no les trobem lògiques, doncs continuem demanant aquesta
dimissió.
I, en segon lloc, també demanem que una administració pública com és la Diputació
de Barcelona no inverteixi dos milions d’euros al Circuit de Montmeló, entenent que

Àrea de Presidència
Secretaria General

s’inverteixen a un negoci privat, que el retorn després, més enllà de la contaminació
que pot generar, ens genera força dubtes i, per tant, també que si ho lliguem amb el
Pla de Mandat que se’ns ha presentat, amb el ferm compromís de la Diputació de
defensar un país o una demarcació de Barcelona sostenible i amb la ferma defensa
d’aturar el canvi climàtic existent, entenem que no és coherent, que es contraposen i
que, en tot cas, en ser un esdeveniment privat que tingui el finançament privat i que
se’l busqui com tal, com un esdeveniment privat, però que l’administració pública no hi
ha de participar activament
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui
diu: En primer lloc un prec que hem avançat per escrit i, en tot cas el diem in voce
perquè consti en acta.
La Marxa Europea per a les Persones Refugiades convoca el proper dissabte 27 de
febrer a les 12h davant la seu de la Comissió Europea (Passeig de Gràcia, 90) una
concentració unitària per exigir VIES SEGURES i legals d’accés al continent per a
les milers de persones que cada dia han de travessar el Mediterrani i d’altres
fronteres jugant-se la vida. En aquesta marxa es vol reivindicar el dret d’aquestes
persones a un Passatge Segur, #SafePassage.
La resposta de la Unió Europea està centrada en la seguretat i la contenció, però no
en la protecció dels drets de les persones refugiades.
La Diputació de Barcelona va aprovar una moció l’1 d’octubre de 2015, en la qual es
comprometia en el seu punt 3 a:
Comprometre la Diputació de Barcelona en:
-

-

-

Donar suport i col·laborar amb els ajuntaments de la demarcació de Barcelona
en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Facilitar l’elaboració, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar els plans
d’acollida municipals (o comarcals) per incorporar-hi l’asil. ,
Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir la Diputació de Barcelona
per acollir les persones sol·licitants d’asil.
Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
Donar suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en el
desenvolupament de les seves accions respecte d’aquesta iniciativa i en la
creació d’una Xarxa Catalana de ciutats refugi.
Convidar el Fons Català de Cooperació al desenvolupament a coordinar
aquesta xarxa i a desenvolupar el projecte d’acolliment a totes les persones
desplaçades per la guerra.
Aprofitar els recursos i treballar de manera coordinada amb el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament per a que, en col·laboració amb les entitats
que treballen la problemàtica, pugui desenvolupar la seva feina d’acollir les
famílies desplaçades i garantir la seva correcta atenció amb els professionals
adients.
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Des del Grup Entesa es formulen els següents PRECS:
1. Que la Diputació de Barcelona s’adhereixi al Manifest #VIES SEGURES #27F
2. Que la Diputació de Barcelona se sumi a la campanya de suport a les persones
refugiades i que faci una crida a participar a la marxa europea, que tindrà lloc a
Barcelona, el proper dissabte 27 de febrer. S’iniciarà a les 12 h, davant la seu de la
Comissió Europea.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, recollim aquests precs i
de seguida tindran interlocució amb l’àrea de cooperació internacional per implicar-nos
també des de la corporació en aquesta qüestió. Tot seguit dóna la paraula a la
portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés,
senyora Díaz, qui diu: Molt breument, simplement per sumar-nos també a aquest prec
que ha entrat per escrit del Grup Entesa i, per tant, ja no explicaria res més, ens
sumaríem, també faríem el prec al Govern de la Diputació.
7.

Preguntes

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: En primer lloc una pregunta que ja vam formular
a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, sense resposta, sobre quin és el
pressupost de seguretat a les oficines de l’ORGT que té la Diputació i quines són les
mesures que pensa prendre el Govern per garantir la seguretat dels treballadors i
treballadores de les oficines de l’ORGT.
I, finalment, una altra pregunta, també relacionada amb el mateix ens, que ja hem
formulat en altres ocasions i que és sobre l’equiparació del personal de l’Organisme de
Gestió Tributària. Nosaltres, evidentment com no pot ser d’altra manera, respectem els
àmbits de negociació i creiem que aquesta negociació s’ha d’accelerar. Ja sabem que
en el Ple del mes passat se’ns va fer saber que hi havia un nou director de recursos
humans i que en properes setmanes la cosa estaria encarrilada, però no ens costa que
aquesta situació s’hagi produït.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Li contestarem en temps i forma des de
l’àrea corresponent. Tot seguit dóna la paraula al portaveu adjunt del Grup Partit
Popular, senyor Mulleras, qui diu: Arran del trasllat de les instal·lacions de la UNED
del recinte de les antigues cuines de la Maternitat de Barcelona, ara tenim un edifici
que està en gran part en desús. He rebut notícies de que per part de la Diputació
s’estan fent projectes per poder omplir aquest edifici per donar-li un ús, i també hem
rebut notícies de que hi ha una possible ampliació de l’Institut d’Estudis Secundaris de
la Maternitat amb una nova línia que podria també utilitzar aquest edifici.
D’altra banda, des del Grup Popular ens fem ressò de la reivindicació de l’Associació
de veïns de Les Corts que demana i que vol aprofitar que aquest edifici també serveixi
per incloure una escola bressol d’infants de la qual en facin ús tots els veïns de Les
Corts que, en aquest cas, estan absolutament infradotats d’aquest equipament.
Nosaltres volem saber, volem que ens informi el Govern de la Diputació sobre quines
són les previsions per aquest edifici, per l’antiga cuina de la Maternitat i que s’incorpori,

Àrea de Presidència
Secretaria General

i també fem nostre aquest prec de l’Associació de veïns de Les Corts, que s’incorpori
en el projecte d’aquest edifici l’escola bressol que demanden els veïns de Les Corts.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Puntualment el diputat de relacions amb
la ciutat de Barcelona els convocarà per informar-los i, evidentment, aquesta és una
qüestió que s’està tractant amb el Govern de la ciutat i entenc que els donarem la
informació de la que puguem disposar.
Tot seguit, dóna la paraula a la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu:
És una pregunta que intento fer breu, en tant que hem enviat el text sencer a
secretaria, i demanaria per un tema d’economia de temps que constés en l’acta.
La pregunta diu:
El passat 1 d’octubre de 2015, el Grup CUP-Poble Actiu va presentar una moció per
demanar l’aturada de diversos plans urbanístics impulsats al Parc Natural del
Montseny i de suport a les al·legacions presentades per la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny (CSM). Malauradament aquesta moció va ser rebutjada,
únicament amb els vots favorables dels promotors de la moció (CUP-PA), l’Entesa,
que ja va manifestar que hagués volgut cosignar-la i Ciutadans - Partido de la
Ciudadania, el vot en contra de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de
Catalunya i l’abstenció del PSC i del PP.
A la seva part expositiva la moció, entre d’altres atesos, deia literalment:
“... Atès que es pretén construir una depuradora d’aigües residuals, de tipus
convencional i de gran abast, a la Vall de Santa Fe, a instàncies de la Diputació de
Barcelona, l’objectiu de la qual seria resoldre els problemes d’un equipament públic i
de dos negocis privats i que, a més, involucra la majoria de les masies habitades
existents a la vall.
Atès que, en cas de ser necessària l’esmentada instal·lació, la seva dimensió hauria
de ser ajustada a les necessitats reals.
Atès que la CSM ha presentat una proposta per tal que sigui estudiada la utilització de
tecnologies toves de depuració i, que finalment, es tingui cura i control estrictes dels
diners públics dedicats a aquest projecte i dels seus beneficiaris finals.”
I a la part dispositiva, acordava entre d’altres:
“...Exigir el compliment de la normativa vigent i la urgent construcció d’una depuradora
que doni servei al poble del Montseny.
Revisar el projecte de l’EDAR Santa Fe per a que sigui estudiada la utilització de
tecnologies toves de depuració i que els negocis privats obligats a disposar de
depuradora contribueixin com els correspon a sufragar el projecte o apliquin solucions
específiques a llurs abocaments amb aquestes tecnologies Informació sobre l'EDAR
de Santa Fe...”
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La resposta del Govern en aquell Ple va ser que “com a institució, estaven disposats a
mirar, estudiar i cercar-hi les solucions que es puguin plantejar i respecte l’estació
depuradora “que sí podem fer com a institució és continuar parlant amb l’ACA i
continuar parlant amb el Govern de la Generalitat sobre el fet que, al conjunt del Parc
Natural del Montseny, no hi hagi aigües residuals i brutes que s’aboquin a la llera
pública, compromís en el qual nosaltres, com a institució, hem de fer tot el possible i
més...”
Continuava dient “...que estem disposats absolutament a estudiar les propostes de la
Coordinadora. Perquè si som capaços de trobar-hi una solució més eficient i menys
agressiva al medi, no dubtin que aquesta institució serà la primera a estar al costat de
la ciutadania i del conjunt del territori del Montseny...”
Hem sabut que el passat mes de gener la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny (CSM) va lliurar una proposta de sistema de depuració d'aigües residuals
per la vall de Santa Fe. Una proposta, elaborada sobre la base de la informació de
científics especialistes de la UdG i de la UB, a més de les informacions recollides
sobre projectes similars a França. La proposta va ser presentada als responsables del
Parc Natural del Montseny:
La proposta es decanta per la utilització d'una tècnica tova -basada en processos
biològics- àmpliament experimentada al país veí en condicions climàtiques similars a
les que gaudeix la Vall de Santa Fe. En funció de les disponibilitats d'ubicació, aquesta
proposta -que utilitza el sistema de filtres verticals amb plantació de macròfits- podrà
ser semi-centralitzada o totalment descentralitzada, però sempre respectant els criteris
d'ocasionar el mínim impacte ambiental possible.
L'adopció d'aquesta tecnologia implicaria, a la pràctica, l'eliminació de maquinària i de
consums energètics i la reducció màxima en la producció de fangs i, per tant, la
limitació de les operacions de manteniment. La proposta de la CSM comportaria
qüestionar i substituir el projecte de la Diputació de Barcelona (basada en una
tecnologia convencional, i que preveia, inicialment, la construcció d'una xarxa de
clavegueram que pot suposar suposat un fort impacte a la vall de Santa Fe.
Pregunta:
Quin és el capteniment del Govern, la posición del Govern en relació amb la proposta
d’un sistema de depuració d’aigües residuals a la vall de Santa Fe presentat per la
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM)?
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Consta aquesta pregunta entrada per
escrit, i, també, en temps i forma el diputat de Medi Ambient els donarà la resposta
com correspon.
Tot seguit, la presidenta, senyora Conesa (CiU), demana a la secretaria general que
doni lectura de totes les preguntes que han estat formulades per escrit per diferents
Grups polítics, des de la darrera sessió del ple, i de les respostes que el Govern ha
donat, de conformitat amb l’acord adoptat en el seu dia per la Junta de Portaveus.
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Pregunta formulada, en data 11 de febrer de 2016, pel president del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, que diu:
Des de la CUP-PA, voldríem saber quines subvencions ha rebut l’Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) de Bellaterra per part de la Diputació de Barcelona durant el
passat mandat.
La resposta, signada en data 18 de febrer de 2016 pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor Joan Carles Garcia
Cañizares, diu:
D’acord amb el vostre escrit de data 11 de febrer de 2016, adjunta al present escrit
us fem arribar la informació sol·licitada relativa als ajuts atorgats a l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Bellaterra, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” per part de la Diputació de Barcelona.
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Pregunta formulada en data 28 de gener de 2016 pel president del Grup Partit
Popular, senyor Reyes, que diu:
El diputat que subscriu, president del Grup del Partit Popular (PP), de conformitat amb
l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, presenta, per ser
contestada per escrit i amb lliurament de la documentació corresponent, la següent
pregunta:
Aquest diputat vol conèixer el detall de les transferències corrents, o de capital, o de
qualsevol altre servei o prestació que la Diputació de Barcelona o els seus organismes
hagin compromès o pagat a l’Ajuntament de Canet de Mar en els anys 2014 i 2015,
detallant els diferents conceptes de forma individualitzada.
La resposta, signada en data 23 de febrer de 2016 pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor Joan Carles Garcia
Cañizares, diu:
En resposta a la vostra carta de dia 28 de gener i referent a les preguntes formulades
sobre l’Ajuntament de Canet de Mar, us adrecem la informació sol·licitada en
document annex.
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Pregunta formulada en data 18 de febrer de 2016 pel portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, que diu
Amb data 11 de novembre de 2015, el diputat que subscriu, portaveu del Grup del
Partit Popular a la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament
Orgànic de la Diputació de Barcelona, va presentar per tal de ser contestada per
escrit, amb lliurament de la documentació si s’escau, la següent pregunta:
Relació del personal funcionari o laboral procedent d’altres administracions que, en
aquests moments, presta serveis a la Diputació de Barcelona, amb determinació de
l’administració d’origen, el lloc que ocupaven en aquesta i el lloc que ocupen en la
Diputació de Barcelona.
Atès que a data de 17 de febrer de 2016, encara no ha estat resposta, torno a reiterar
la mateixa pregunta abans esmentada.
La resposta, signada en data 19 de febrer de 2016 pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor Joan Carles Garcia
Cañizares, diu:
En resposta al vostre escrit, en què sol·licitàveu una relació del personal funcionari o
laboral procedent d’altres administracions, us adjunto document amb el llistat del
personal en comissió de serveis tot indicant el lloc que ocupen actualment a la
Diputació. Malauradament no us podem informar del lloc que ocupaven en
l’administració d’origen atès que aquesta dada no la requerim, perquè no és
necessària, en el moment de fer la sol·licitud d’incorporació a la Diputació.
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Pregunta formulada en data 17 de febrer de 2016 pel portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, que diu
El diputat que subscriu, portaveu del Grup del Partit Popular, de conformitat amb
l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, presenta, per ser
contestada per escrit i amb lliurament de la documentació corresponent, la següent
pregunta:
Aquest diputat vol conèixer.
-

El nombre de funcionaris interins que hi ha a la Diputació de Barcelona i els
seus organismes autònoms amb personalitat jurídica o amb participació
majoritària.

-

El nombre de funcionaris interins anterior, classificats per antiguitat.

La resposta, signada en data 24 de febrer de 2016 pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor Joan Carles Garcia
Cañizares, diu:
En resposta a la vostra carta del dia 17 de febrer de 2016, us informo que els
nomenaments interins en plaça vacant a la Diputació de Barcelona i els seus
organismes autònoms són un total de 891 i que classificats per antiguitat suposa la
següent distribució:
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Any
1993
1995
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

Nombre interins
1
1
1
1
1
3
1
2
1
6
9
27
11
49
29
11
11
273
112
314
27
891

L’actual context de crisi econòmica i contenció pressupostària ha determinat que en
els últims anys no hagi estat possible convocar oferta pública d’ocupació i, en
conseqüència, ha impedit la regularització i consolidació del personal que ocupa
interinament places vacants a la corporació.
La Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generales de l’Estat per a l’any
2009 ja va establir importants limitacions en la taxa de reposició d’efectius (30%),
tendència que es va consolidar als pressupostos per a l’any 2010 (15%) i en anys
successius fins arribar a una taxa de reposició 0% determinant de la impossibilitat
de convocar processos selectius corresponents a ofertes públiques d’ocupació.
No és fins l’any 2014 que la tendència comença a invertir-se establint-se a la Llei
22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generales de l’Estat per a l’any 2014
una taxa de reposició del 10%, però restringida a determinats sectors i
administracions. Tot i així, específicament es va establir que no computaven dins
del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius aquelles places
que es convoquessin mitjançant processos de promoció interna. En base a aquesta
possibilitat, la Diputació de Barcelona aprova mitjançant decret de la presidència de
data 23 de desembre de 2014, el Pla d’actuació en matèria d’ocupació de la
Diputació de Barcelona per a l’any 2014, integrat en la seva totalitat per processos
selectius reservats a la promoció interna de funcionaris i que inclou 41 places
ocupades interinament per personal promocionat.
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A l’any 2015 es consolida la tendència i la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
pressupostos generales de l’Estat per a l’any 2015 estableix una taxa de reposició
del 50%, igualment restringida a determinats sectors i administracions, i manté el no
còmput en la taxa de reposició de la promoció interna. D’acord amb l’anterior, la
Diputació de Barcelona aprova el Pla d’actuació en matèria d’ocupació per a l’any
2015, també integrat en la seva totalitat per processos selectius reservats a la
promoció interna de funcionaris de la Diputació de Barcelona.
Per aquest any 2016, la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generales
de l’Estat estableix una taxa de reposició del 100% en relació a determinats sectors
i administracions, i del 50% per a la resta, mantenint, així mateix, la previsió relativa
a la promoció interna de no computar com a taxa de reposició. Per tant, i d’acord
amb l’exposat, s’està treballant en la identificació de places a incloure en el Pla
d’actuació en matèria d’ocupació de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016,
inclusiu de processos selectius reservats a la promoció interna de funcionaris, però
també d’oferta pública d’ocupació lliure.
Pregunta formulada en data 18 de febrer de 2016 pel portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, que diu
El diputat que subscriu, portaveu del Grup del Partit Popular, de conformitat amb
l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, presentà, per ser
contestada per escrit i amb lliurament de la documentació corresponent, la següent
pregunta:
Aquest diputat vol conèixer la relació del personal eventual que té plaça d’aparcament
o pot fer servir els aparcaments dels edificis de la Diputació de Barcelona a la ciutat de
Barcelona, amb detall dels aparcaments als quals tenen accés.

La resposta, signada en data 24 de febrer de 2016 pel diputat delegat de Presidència,
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Jaume Ciurana i
Llevadot, diu:
En resposta a la vostra pregunta de 18 de febrer, sobre la relació de personal
eventual que tenen plaça d’aparcament o poden fer servir els aparcaments de dels
edificis de la Diputació de Barcelona a la ciutat de Barcelona, us informem que:
-

La normativa reguladora sobre accés i ús d’aparcament de vehicles als edificis i
recintes de la Diputació de Barcelona ve determinada pel Decret 2669/12, de 3
d’abril, del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i recursos Interns (VNIS D
11851/08, D 3719/04 i D 5860/03) i que us adjuntem en aquest escrit.

-

L’operativa per sol·licitar l’ús d’una plaça d’estacionament és mitjançant un
formulari que es troba accessible des de la intradiba:
https://formularis.diba.cat/intradiba/sollicitud-serveis-dacces-autoritzacio-accesa-edificis-recintes-corporatius-vehicles.

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

En data d’avui el personal eventual que disposa d’autorització permanent de
forma personal i intransferible, detallats per edificis, són els detallats en full
apart.

-

En cas de necessitat puntual d’accés a un estacionament per personal eventual
no autoritzat permanentment, es complimenta el formulari esmentat en el punt
tercer que adjuntem.
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Pregunta formulada en data 18 de febrer de 2016 pel portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, que diu
El diputat que subscriu, portaveu del Grup del Partit Popular, de conformitat amb
l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, presenta, per ser
contestada per escrit i amb lliurament de la documentació corresponent, la següent
pregunta:
Aquest diputat vol conèixer la relació del personal eventual de govern que percep paga
de productivitat i, si és el cas, per quines raons no cobra la mateixa paga el personal
eventual dels grups polítics, atès que té el mateix horari.
La resposta, signada en data 19 de febrer de 2016 pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor Joan Carles Garcia
Cañizares, diu:
D’acord a la vostra carta del dia 18 de febrer de 2016, en la que demanàveu
informació referent a la paga de productivitat, us informo que el personal eventual de
la Diputació de Barcelona, no té dret a percebre el complement de productivitat.
Actualment cap eventual de la corporació, bé sigui eventual de confiança política o
eventual d’assessorament (tècnic o de grup polític), percep aquest complement.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 14 hores i 50 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

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
des del número 543162 al 543219.
Barcelona, 31 de març de 2016
La secretària general

