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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2016 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el 31 de març 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), 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), Juan Miguel López González (C’s), 
Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i 
Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-
AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), 
Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), 
Ramon Riera Macia (PP), Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA), Maria Rovira i 
Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), 
Josep Salom i Ges (CiU), Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA), Lluís Tomás i 
Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso  
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer, 
senyor Josep Abella i Albiñana.  
 
Excusa la seva absència la diputada senyora  Maria de los Angeles Gallardo i Borrega 
(ENTESA). 
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, es procedirà a la presa de 
possessió del nou diputat. 
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Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Juan Miguel 
López González, del partit polític Ciutadans – Partido de la Ciudadania, en 
substitució de la Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia 
del Ple ordinari, es procedirà a la presa de possessió del diputat senyor Juan Miguel 
López González candidat electe del Partit Ciutadans – Partido de la Ciudadania per la 
Junta Electoral de Zona de Barcelona, segons la credencial emesa per la respectiva 
Junta Electoral de Zona, i després d’haver donat compliment als requisits legalment i 
reglamentàriament establerts. Tot seguit la Presidència demana al senyor López 
González que s’acosti a la Mesa Presidencial a l’objecte de prendre’l jurament o 
promesa del seu càrrec, conforme a la fórmula reglamentària establerta en el Reial 
Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
A continuació, el senyor López González s’aixeca i lliura la seva credencial a la 
secretària general, senyora Mahillo, qui manifesta que és conforme. Seguidament, 
s’acosta a la Mesa Presidencial i la presidenta procedeix a la lectura de la fórmula de 
jurament o promesa establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril dient: 
 
Senyor López González: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir 
amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, 
així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. El senyor López González contesta: 
“Si, prometo”. 
 
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de febrer de 

2016. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment l’apartat vuitè de la part 

dispositiva de l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió 
ordinària de 30.10.2014 i parcialment modificat per acord del Ple, adoptat en 
sessió ordinària de 20.11.2014, referent a la classificació en grups dels ens i 
entitats que constitueixen el sector públic d’aquesta corporació, la fixació del 
nombre màxim dels membres dels seus òrgans de govern i administració, i la 
fixació de les retribucions del personal d’alta direcció d’aquest, en el sentit de 
modificar la plantilla del personal amb contracte de personal laboral subjecte al 
règim especial d’alta direcció del CCCB, la XAL, SL, i l’OA Institut del Teatre, així 
com fixar el règim de retribucions brutes anuals i la seva distribució; tot això en 
compliment del que disposa la disposició addicional 12a de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la 
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Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local. 

 
3. Dictamen pel qual es proposa la revocació de l’acord del Ple, adoptat en sessió 

ordinària de 29.11.2012, en referència a la supressió de la paga extraordinària, 
corresponent al mes de desembre de 2012, dels membres electes d’aquesta 
corporació que en aquell moment exercien el seu càrrec amb caràcter de 
dedicació exclusiva; tot això de conformitat amb l’article 105.1 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre. 

 
4. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la 

composició dels grups polítics del PP, de CiU i de C’s de la Diputació de 
Barcelona, així com de la Junta de Portaveus, d’acord amb els seus escrits 
respectius. 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
5. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni de 

col·laboració signat en data 27 de febrer de 2013, entre el Consorci LOCALRET i 
la Diputació de Barcelona, en relació amb la contractació centralitzada de serveis 
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la pròpia corporació, els seus 
organismes i els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de 
Barcelona que ho desitgin, en el sentit de prorrogar la vigència del conveni fins a 
la finalització de la contractació centralitzada abans esmentada.  

 
6. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni de 

col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, entre el Consell Comarcal 
de l’Anoia i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la pròpia Diputació, els 
seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, en el sentit de prorrogar la 
vigència del conveni fins a la finalització de la contractació centralitzada abans 
esmentada.  

 
7. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació d’una addenda del conveni de 

col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, entre el Consell Comarcal 
del Bages i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la pròpia Diputació, els 
seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, en el sentit de prorrogar la 
vigència del conveni fins a la finalització de la contractació centralitzada abans 
esmentada.  

 
8. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni de 

col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, entre el Consell Comarcal 
del Berguedà i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la pròpia Diputació, els 
seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, en el sentit de prorrogar la 
vigència del conveni fins a la finalització de la contractació centralitzada abans 
esmentada.  
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9. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació d’una addenda del conveni de 
col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, entre el Consell Comarcal 
d’Osona i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis 
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la pròpia Diputació, els seus 
organismes i tots els ens locals que ho desitgin, en el sentit de prorrogar la 
vigència del conveni fins a la finalització de la contractació centralitzada abans 
esmentada.  

 
10. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni de 

col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, entre el Consell Comarcal 
del Vallés Occidental i la Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la pròpia 
Diputació, els seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, en el sentit 
de prorrogar la vigència del conveni fins a la finalització de la contractació 
centralitzada abans esmentada.  

 
11. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni de 

col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, entre el Consell Comarcal 
del Vallés Oriental i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada 
de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la pròpia Diputació, els 
seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, en el sentit de prorrogar la 
vigència del conveni fins a la finalització de la contractació centralitzada abans 
esmentada.  

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

General de Negociació de matèries comunes, en data 11 de febrer de 2016, 
sobre modificació de l’article 16 bis) de l’Acord sobre condicions de treball dels 
funcionaris i funcionàries de la Diputació de Barcelona i de l’article 19 bis) del 
Conveni Col·lectiu, en relació amb les mesures addicionals a la flexibilitat horària 
en la franja d’obligada permanència.  

 
13. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord adoptat en la Mesa General de 

Negociació de matèries comunes, en data 11 de febrer de 2016, sobre 
l’establiment d’un permís retribuït per a les empleades en procés de gestació, a 
l’empara de la previsió recollida a la Disposició addicional 16 del Text Refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel RDL 5/2015, de 30 de 
octubre. 

 
14. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord de la Mesa General de Negociació 

de matèries comunes (MGN) de la Diputació de Barcelona, de data 11 de febrer 
de 2016, pel qual s’introdueix un nou supòsit d’excepció, consistent en la 
complementació fins al 100% de la prestació derivada de baixa per incapacitat 
laboral (IT) d’un dia de durada, a la lletra d) de l’apartat Tercer de l’Acord de la 
MGN, de data 24 d’octubre de 2012, relatiu a les millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal (IT), acord ratificat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona en la sessió ordinària de 29 de novembre de 2012. 
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Servei de Programació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2016 

al Pressupost General de la corporació per a l'exercici 2016 i l'actualització del 
Pla estratègic de subvencions 2016 i del Pla d'inversions 2016, així com donar-
se per assabentat de l’informe de la Intervenció en relació amb l'avaluació del 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària; tot això de conformitat amb 
allò que disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, i d'acord 
amb el Pla econòmic i financer de la Diputació de Barcelona. 

 
Intervenció General 
 
16. Donar compte del Decret de la Presidència, de data 29 de febrer de 2016 (núm. 

Registre 1569/2016) que resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, així com donar compte de l’estat 
d’execució de les inversions financerament sostenibles a 31.12.2015, i del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 

 
17. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Pla econòmic i financer 

elaborat amb l’objecte d’assolir el compliment de totes les regles fiscals dintre del 
present exercici pressupostari, de conformitat amb el procediment establert en 
l’article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
18. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic 
municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 

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

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

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, 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. 

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos 
de dret públic municipals. 
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22. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, 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 
 
23. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de 

l’Ajuntament de Begues, del tram de la carretera BV-2411 entre els punts 
quilomètrics 10,370 i 12,000, de titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
24. Dictamen pel qual es proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 

Declaració de Sant Sadurní d’Anoia aprovada, en data 4 de febrer de 2016, per 
l’Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
25. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació per part de la Diputació de Barcelona   

de l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 
Catalunya en l’àmbit de la disciplina de mercat, i l’aprovació de la pròrroga per a 
2016 del conveni d’encàrrec de gestió, formalitzat en data 13 d’abril de 2015, 
mitjançant l’aprovació d’una addenda al dit conveni.  

 
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, 

reivindicant la tasca municipalista de la Diputació de Barcelona. 
 
2. Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, de 

rebuig a qualsevol forma de repressió sindical als ajuntaments de la demarcació 
de Barcelona. 

 
3. Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, a 

favor de la reforma horària. 
 
4. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre el 

pagament dels contractes-programa de serveis socials i el suport als equips 
professionals dels serveis socials municipals. 
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5. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a 
l’elaboració d’un programa complementari per a la cohesió social i urbana en el 
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 
6. Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, en relació 

amb el preacord subscrit pels caps d’Estat i el Govern de la UE amb Turquia. 
 
7. Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, pel 

seguiment i verificació municipal de les mesures acordades al Ple sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la 
necessitat d’una resposta institucional (Resolució 17/XI del Parlament de 
Catalunya). 

 
8. 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. 

 
9. Precs 
 
10. Preguntes 
 

I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ  
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de febrer de 
2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 25 de 
febrer 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 
 
2.- Dictamen de data 4 de març de 2016, pel qual es proposa modificar 
parcialment l’apartat vuitè de la part dispositiva de l’acord del Ple de la Diputació 
de Barcelona, adoptat en sessió ordinària de 30.10.2014 i parcialment modificat 
per acord del Ple, adoptat en sessió ordinària de 20.11.2014, referent a la 
classificació en grups dels ens i entitats que constitueixen el sector públic 
d’aquesta corporació, la fixació del nombre màxim dels membres dels seus 
òrgans de govern i administració, i la fixació de les retribucions del personal 
d’alta direcció d’aquest, en el sentit de modificar la plantilla del personal amb 
contracte de personal laboral subjecte al règim especial d’alta direcció del 
CCCB, la XAL, SL, i l’OA Institut del Teatre, així com fixar el règim de 
retribucions brutes anuals i la seva distribució; tot això en compliment del que 
disposa la disposició addicional 12a de la Llei 7/85, 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. 
 
“Atès que la disposició addicional dotzena de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (LRBRL), en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, obliga el Ple 
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de les corporacions locals: d’una banda, a classificar les entitats vinculades o 
dependents d’aquelles que integren el sector públic local en tres grups, atenent les 
característiques següents: volum o xifra de negoci, nombre de treballadors, necessitat 
o no de finançament públic, volum d’inversió i característiques del sector en què 
desenvolupa dites activitats; i d’altra banda, a fixar les retribucions del personal laboral 
subjecte al règim especial d’alta direcció i al vinculat amb contracte mercantil.  
 
Atès que l’apartat primer de la disposició addicional dotzena de la LRBRL, estableix 
que les retribucions del personal amb contracte mercantil o d’alta direcció dels ens, 
consorcis, societats i fundacions que conformen el sector públic local es classifiquen, 
exclusivament, en bàsiques i complementàries; assenyalant que les bàsiques ho seran 
en funció de les característiques de l’entitat i que inclouen una retribució mínima 
obligatòria assignada a cada màxim responsable, directiu o personal contractat i que 
les retribucions complementàries comprenen un complement del lloc de treball i un 
complement variable, amb el benentès que el complement de lloc retribuirà les 
característiques específiques de les seves funcions o llocs directius, i el complement 
variable retribuirà la consecució d’uns objectius prèviament establerts, i establint que 
en el cas de rebre retribucions en espècie, aquestes computaran als efectes de 
complir els límits màxims de la quantia de la retribució total, quantia que no podrà 
superar els límits fixats anualment en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. Així 
mateix, s’exigeix que dites retribucions es recullin anualment en la memòria d’activitats 
de la corresponent entitat. 
 
Atès que la disposició addicional dotzena, paràgraf 2, de la Llei 7/85, de 2 d’abril, en la 
seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, atribueix al Ple la 
classificació de dites entitats en tres grups que determinaran el nivell en què cada 
entitat se situï a efectes: d’una banda, del nombre màxim de membres del consell 
d’administració i dels òrgans superiors i de govern de cada entitat; i d’altra banda, 
l’estructura organitzativa, amb la fixació del nombre màxim i mínim de directius, així 
com la quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim 
del complement de lloc i del complement variable, amb el benentès que l’adaptació 
dels contractes vigents no podrà suposar cap tipus d’increment econòmic, en relació 
amb la quantia fixada el 31 de desembre de 2013. 
 
Atès que la disposició addicional dotzena, paràgraf 4, de la mateixa Llei estableix el 
nombre màxim dels membres del consell d’administració i òrgans superiors de govern 
o administració de les entitats vinculades o dependents de la Diputació de Barcelona, 
que constitueixin el seu sector públic local i que, d’acord amb els tres grups de 
classificació a què fa referència el paràgraf 2 de la mateixa disposició addicional, no 
podrà excedir del nombre màxim següent: 
 
a) Grup 1: 15 membres 
b) Grup 2: 12 membres 
c) Grup 3: 9 membres 
 
Atès que la disposició addicional 12.2 de la LRBRL estableix que la classificació 
determinarà, d’acord amb el nivell atribuït, el nombre màxim de membres del Consell 
d’Administració i dels òrgans superiors de govern o administració, en el seu cas.  
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Atès que quan fa referència al Consell d’Administració no fa cap esment a la Junta 
General de les Societats, tota vegada que aquest òrgan és el propi Ple de la 
Corporació local; per la qual cosa, s’hauria d’entendre per analogia que tampoc 
inclouria els òrgans representatius i de decisió dels consorcis, ja que han d’estar 
integrats per tots els membres consorciats, i tot això en compliment del que disposa 
l'article 110.4 del RDLEG 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, i tampoc s’haurien d’incloure les 
fundacions, ja que es regulen pel Llibre III del Codi civil català referent a les persones 
jurídiques. 
 
Atès que la pròpia disposició addicional dotzena, en el seu paràgraf 2, atribueix la 
competència per adoptar aquests acords al Ple de la Corporació. 
 
Atès que l'article 47 de la LRBRL no exigeix un quòrum especial per a l’adopció 
d’aquest acord, s’aplica la regla general de la majoria simple establerta en l'article 46 
del mateix text legal. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 d’octubre de 
2014, per unanimitat, va aprovar l’acord de la classificació en grups, la fixació del 
nombre màxim de membres dels òrgans de govern i administració, així com la fixació 
de les retribucions del personal d’alta direcció del sector públic local de la Diputació de 
Barcelona, en compliment del que disposa la disposició addicional 12a de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, introduïda per l’article primer, 
apartat trenta-cinc, de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 20 de novembre 
de 2014, per unanimitat, va acordar modificar parcialment l’acord del 30 d’octubre de 
2014, al qual s’ha fet referència en l’apartat anterior, en el sentit de: d’una banda, 
afegir un apartat quart.bis a la part resolutòria, que feia referència a acordar que en la 
Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona, el Patronat és l’òrgan de govern i 
administració i que es regula per la Llei catalana 4/2008, de 24 d’abril, parcialment 
modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol, del Llibre tercer del Codi civil català, 
relatiu a les persones jurídiques, mantenint el nombre total de membres que es fixen 
en els seus estatuts reguladors; i d’altra banda, modificar l’apartat novè de la part 
resolutòria, en el sentit de rectificar un error material, quedant redactat de la manera 
següent: “Modificar els contractes laborals del règim especial d’alta direcció dels llocs 
de treball i, en el seu cas, del contracte mercantil del conseller delegat de la XAL, SL, a 
què fa referència l’apartat 3 de la part dispositiva de l’esmentat acord, pel que fa al 
règim retributiu,  mantenint la resta de les condicions laborals en aquells regulades, 
llevat que els òrgans competents dels ens associats o vinculats, anteriorment 
assenyalats, acordin modificar qualsevol altra clàusula”; així com la modificació de 
l’apartat onzè de la part resolutòria de l’esmentat acord plenari, en el sentit que la 
modificació entraria en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, pel que fa als contractes 
laborals del règim especial d’alta direcció i, en el seu cas, del contracte mercantil del 
conseller delegat de la XAL, SL; així mateix, també es va rectificar un error material, 
d’acord amb el que disposa l’article 105.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, en el 
sentit que en l’acord onzè de la part dispositiva, on diu apartat tercer, volia dir apartat 
vuitè. 
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Atès que, amb posterioritat a l’adopció dels acords plenaris anteriorment assenyalats, 
el Consell General del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en 
sessió de 25 de gener de 2016, va acordar modificar el personal d’alta direcció, 
assenyalant que seran els llocs de treball següents: subdirector gerent; cap de l’Àrea 
d’Exposició i Activitats Culturals i cap de l’Àrea de Debats. Així com traslladar aquest 
acord al Ple de la Diputació de Barcelona perquè pugui ordenar les actuacions 
necessàries per a l’adequació de l’acord vuitè de la part dispositiva de l’acord del Ple 
adoptat en sessió de 30 d’octubre de 2014, i condicionar l’aplicació de les 
modificacions de la relació del lloc de treball de personal d’alta direcció a la modificació 
del referit acord plenari de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona i de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre núm. 1275/2015, de 3 de desembre, va 
acordar convalidar l’autorització per a la formalització d’un contracte laboral d’alta 
direcció, a l’empara del que disposa el RD 1382/85, d’1 d’agost, pel qual es regula la 
relació laboral del personal d’alta direcció en favor de la senyora Magdalena Puyo 
Bové per exercir les funcions pròpies de directora general de l’Institut del Teatre, 
després d’un procés selectiu celebrat d’acord amb el que disposen els articles 56 i 
següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’EBEP, establint-se que la retribució bruta 
anual de la mateixa es fixa en 87.000,00 € bruts anuals, dels quals 14.677,32 € són 
retribucions bàsiques i 72.322,68 € complementàries, i dins d’aquestes es fixa un 
import de 4.350,00 € que cobrarà en funció del compliment dels objectius fixats i 
relacionat directament amb les seves funcions. 
 
Atès que el gerent de l’Institut del Teatre ha presentat un escrit a la presidenta en el 
qual sol·licita que elevi al Ple la modificació de l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014, 
en el sentit d’incloure dins dels llocs de treball de personal d’alta direcció de l’OA 
Institut del Teatre, el lloc de treball de Direcció General de l’Institut del Teatre, fixant a 
tals efectes la seva retribució bruta anual i la seva distribució, d’acord amb el que 
assenyala la disposició addicional 12a de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
Atès que el conseller delegat de la XAL, SL, en data 16 de febrer de 2016, ha tramés 
un escrit a la presidenta en què comunica que s’han produït una sèrie de modificacions 
en el personal d’alta direcció de l’esmentada societat de capital íntegrament de la 
Diputació de Barcelona, com a conseqüència de diferents canvis organitzatius; i 
assenyala que les modificacions adoptades són:  
 

 la creació del lloc de treball de responsable d’Assumptes Digital Media de la 
XAL, SL 

 la modificació de l’estructura retributiva del lloc de treball del director/a de l’Àrea 
d’Estratègia de la XAL, SL 

 l’amortització del lloc de treball de director/a comercial de la XAL, SL. 
 
En el mateix escrit se sol·licita a la Diputació de Barcelona que modifiqui l’acord plenari 
de 30 d’octubre de 2014, parcialment modificat per l’acord plenari de 20 de novembre 
de 2014, en el sentit de: d’una banda, ajustar la nova estructura del personal d’alta 
direcció de la XAL, SL; i d’altra banda, fixar les retribucions brutes anuals màximes i la 
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seva distribució dels llocs de treball del responsable d’Assumptes Digital Media i del 
director/a de l’Àrea d’Estratègia. 
 
Vistos els escrits anteriorment assenyalats, és necessari procedir a la modificació 
parcial de l’apartat vuitè de la part resolutòria de l’acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 30 d’octubre de 2014, parcialment modificat per l’acord del Ple de 20 de 
novembre de 2014. 
 
Vist el Decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, de data 26 de març de 2013 (Reg. 2101/2013), que aprova la relació 
d’ens que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona, així com dels criteris 
interpretatius dels paràgrafs a) i b) de l’apartat 4 de la referida disposició addicional 
dotzena de la LRBRL. 
 
Vistos els apartats quart.I.2) i cinquè del Decret de la Presidència 8749/2015, de 8 
d’octubre, referent al nomenament de presidències delegades d’àrees; de comissions 
informatives i de seguiment; de la Comissió Especial de Comptes; del diputat delegat 
de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona; del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació; dels 
diputats i diputades delegades; dels diputats i diputades adjuntes; així com la 
delegació de l’exercici de la competència de la Presidència en favor d’aquells. 
  
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos 
Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR parcialment l’apartat vuitè de l’acord del Ple adoptat en sessió 
ordinària de 30/10/2014 i parcialment modificat per acord del Ple de 20/11/2014, amb 
la finalitat d’incorporar-hi les modificacions del personal d’alta direcció del CCCB, 
aprovades pel Consell General d’aquest, en sessió de 25/1/2016; la fixació de les 
seves retribucions brutes anuals i la seva distribució del lloc de treball de la Direcció de 
l’Institut del Teatre; així com la modificació dels llocs de treball d’alta direcció de la 
XAL, SL i la fixació de les seves retribucions brutes anuals i la seva distribució, tot això 
en compliment del que disposa la disposició addicional 12a de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 
Segon. ACORDAR que l’apartat vuitè de l’acord del Ple de 30 d’octubre de 2014, un 
cop introduïdes les modificacions assenyalades en el paràgraf anterior, queda redactat 
de la manera següent: 
 
“PROCEDIR a l’adaptació dels vigents contractes del personal laboral subjecte al 
règim especial d’alta direcció i contracte mercantil, en el sentit següent: 
 

a) Les retribucions brutes anuals del director/a general del CCCB, es fixen en 
86.334 €, incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució 
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bruta es divideix en: retribució bàsica, que es fixa en 71.184  €, i la retribució 
complementària en 15.150 €, dels quals 10.100 € corresponen al lloc de 
treball i la resta quedarà fixada basant-se en els objectius que es fixen en els 
estatuts reguladors del Consorci. Dita retribució bruta es divideix en 14 
mensualitats de quantia igual, llevat dels 5.050 € corresponents a la retribució 
complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb la nòmina 
de desembre de cada any. 

 
b) Les retribucions brutes anuals del subdirector/a gerent del CCCB, es fixen en 

69.594 €, incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució 
bruta es divideix en: retribució bàsica, que es fixa en 58.897,48 €, i la 
retribució complementària en 10.696,52 €, dels quals 8.373,52 € corresponen 
al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els objectius que es 
fixen en els estatuts reguladors del Consorci. Dita retribució bruta es divideix en 
14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 2.323,00 € corresponents a la 
retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb 
la nòmina de desembre de cada any. 

 
c) Les retribucions brutes anuals del cap de l’Àrea d’exposicions i Activitats 

Culturals del CCCB, es fixen en 65.650,00 €, incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, 
que es fixa en 58.897,48 €, i la retribució complementària en 6.752,52 €, dels 
quals 4.564,18 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada 
basant-se en els objectius que es fixen en els estatuts reguladors del Consorci. 
Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 
2.188,34 € corresponents a la retribució complementària per objectiu que se 
li abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 

 
d) Les retribucions brutes anuals del cap de l’Àrea de Debats del CCCB, es 

fixen en 65.650,00 €, incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita 
retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que es fixa en 58.897,48 €, i 
la retribució complementària en 6.752,52 €, dels quals 4.564,18 € 
corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els 
objectius que es fixen en els estatuts reguladors del Consorci. Dita retribució 
bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 2.188,34 € 
corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li abonarà, 
en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 

 
e) Les retribucions brutes anuals del gerent/a de l’Organisme Autònom 

Patronat d’Apostes, es fixen en 77.313,66 €, incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, 
que es fixa en 62.313,66 €, i la retribució complementària en 15.000 €, dels 
quals 10.000 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se 
en els objectius que es fixen en els estatuts reguladors del Patronat. Dita 
retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 
5.000 € corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li 
abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. Aquest lloc 
de treball, en el moment de l’adopció del present acord, està vacant. 
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f) Les retribucions brutes anuals del director/a de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, es fixen en 87.000,00 €, incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, 
que es fixa en 14.677,32 €, i la retribució complementària en 72.322,68 €, dels 
quals 67.972,68 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada 
basant-se en els objectius que es fixen en els estatuts reguladors del Patronat. 
Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 
4.350,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li 
abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 
 

g) Les retribucions brutes anuals del gerent de la Fundació Privada 
Democràcia i Govern Local, es fixen en 70.000 €, incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, 
que es fixa en 55.000 €, i la retribució complementària en 15.000 €, dels quals 
10.000 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en 
els objectius que es fixen en els estatuts reguladors de la Fundació. Dita 
retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 
5.000 € corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li 
abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 

 
h) Les retribucions brutes anuals del director/a de la Fundació Privada 

Democràcia i Govern Local, es fixen en 51.160 €, incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, 
que es fixa en 41.160 €, i la retribució complementària en 10.000 €, dels quals 
7.000 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els 
objectius que es fixen en els estatuts reguladors de la Fundació. Dita retribució 
bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 3.000 € 
corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en 
el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 
 

i) Les retribucions brutes anuals del director/a de la Fundació Privada Palau, 
es fixen en 51.860 €, incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita 
retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que es fixa en 41.860 €, i la 
retribució complementària en 10.000 €, dels quals 7.000 € corresponen al lloc 
de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els objectius que es fixen en 
els estatuts reguladors de la Fundació. Dita retribució bruta es divideix en 14 
mensualitats de quantia igual, llevat dels 3.000 € corresponents a la retribució 
complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb la nòmina 
de desembre de cada any. 

 
j) Les retribucions brutes anuals del conseller/a delegat de la Xarxa 

Audiovisual  Local, SL, es fixen en 87.000 € incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, 
que es fixa en 70.000 €, i la retribució complementària en 17.000 €, dels quals 
10.000 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en 
els objectius que es fixen en 7.000 €.  Dita retribució bruta es divideix en 14 
mensualitats de quantia igual, llevat dels 7.000 € corresponents a la retribució 
complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb la nòmina 
de desembre de cada any. 
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k) Les retribucions brutes anuals del gerent de la Xarxa Audiovisual  Local, SL, 
es fixen en 84.500 € incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita 
retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que es fixa en 70.500 €, i la 
retribució complementària en 14.000 €, dels quals 10.000 € corresponen al lloc 
de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els objectius que es fixen en 
4.000 €.  Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, 
llevat dels 4.000 € corresponents a la retribució complementària per objectiu 
que se li abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 
 

l) Les retribucions brutes anuals del responsable d’Assumptes Digital Media 
de la Xarxa Audiovisual  Local, SL, es fixen en 72.446,76 € incloent en el seu 
cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució 
bàsica, que es fixa en 54.446,76 €, i la retribució complementària en 18.000€, 
dels quals 3.000 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada 
basant-se en els objectius que es fixen en 15.000 €. Dita retribució bruta es 
divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 15.000 € corresponents 
a la retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, 
amb caràcter trimestral en funció del seu assoliment, extrem que es verificarà 
d’acord amb el que resulti de les corresponents avaluacions trimestrals. 
 

m) Les retribucions brutes anuals de la Direcció de l’Àrea d’Estratègia de la 
Xarxa Audiovisual  Local, SL, es fixen en 64.000 € incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, 
que es fixa en 47.000 €, i la retribució complementària en 17.000 €, dels quals 
2.000 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en 
els objectius que es fixen en 15.000 €.  Dita retribució bruta es divideix en 14 
mensualitats de quantia igual, llevat dels 15.000 € corresponents a la retribució 
complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb caràcter 
mensual. Aquest lloc de treball, en el moment de l’adopció del present acord, 
està vacant. 
 

n) Les retribucions brutes anuals del cap de l’Àrea de Continguts de la Xarxa 
Audiovisual  Local, SL, es fixen en 72.446,76 € incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, 
que es fixa en 54.446,76 €, i la retribució complementària en 18.000 €, dels 
quals 3.000 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se 
en els objectius que es fixen en 15.000 €. Dita retribució bruta es divideix en 14 
mensualitats de quantia igual, llevat dels 15.000 € corresponents a la retribució 
complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb caràcter 
trimestral, en funció del seu assoliment, extrem que es verificarà amb el que 
resulti de les corresponents avaluacions trimestrals. 
 

o) Les retribucions brutes anuals de la Direcció de l’Àrea de Comunicació i 
Relacions amb les Entitats Adherides a la Xarxa Audiovisual  Local, SL, es 
fixen en 67.533,00 € incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita 
retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que es fixa en 49.533,00 €, i 
la retribució complementària en 18.000 €, dels quals 3.000 € corresponen al 
lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els objectius que es fixen 
en 15.000 €. Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia 
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igual, llevat dels 15.000 € corresponents a la retribució complementària per 
objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb caràcter trimestral, en funció del 
seu assoliment, extrem que es verificarà amb el que resulti de les 
corresponents avaluacions trimestrals. Aquest lloc de treball, en el moment de 
l’adopció del present acord, està vacant. 
 

Tercer. RATIFICAR els apartats primer, segon, tercer, quart, quart bis, cinquè, sisè, 
setè, novè i desè de l’acord del Ple de 30 d’octubre de 2014, incorporant les 
modificacions aprovades pel Ple de la Diba de 20 de novembre de 2014. 
 
Quart. ACORDAR que les quantitats econòmiques brutes anuals dels llocs de treball 
als quals fa referència l’apartat segon d’aquest acord es fixen sense perjudici de 
l’increment de l’1% al qual, en el seu cas, puguin tenir dret, d’acord amb l’article 19.dos 
de  la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016, 
que va entrar en vigor l’1 de gener de 2016. 
 
Cinquè. PUBLICAR els anteriors acords en el BOPB, en la web de la Diputació de 
Barcelona i en la seu electrònica, així com la composició definitiva dels òrgans de 
govern de les entitats referenciades, i les dades bàsiques, especialment les 
retribucions màximes del personal subjecte a contracte d’alta direcció a què es 
refereixen els apartats primer i segon d’aquest acord. 
 
Sisè. ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona la classificació de qualsevol altra 
entitat dependent o vinculada, en el cas que per part del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques s’adscrigui a aquesta Corporació local, o altra entitat 
diferent a les previstes en aquest acord i als efectes de donar compliment al que 
preveu la disposició addicional dotzena de la LRBRL. 
 
Setè. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vuitè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència de la Diputació de Barcelona, als 
presidents dels grups polítics, al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, als interessats, al coordinador general, al gerent, 
a la Secretaria, a la Intervenció i a la Tresoreria, així com als màxims responsables 
dels consorcis, fundacions, organismes autònoms i demés ens públics als quals fa 
referència l’acord primer de la part dispositiva, als efectes legals oportuns.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Des de CUP-Poble Actiu veient dictàmens com 
aquest, un es pregunta on és la crisi? Perquè el que es proposa modificar és el sou, 
quinze 15 sous que van d’entre els 64.000 fins els 87.000 euros. Nosaltres el que li 
demanaríem al Govern de la Diputació és que la mateixa rapidesa que té per resoldre 
aquests salaris, l’apliqui per resoldre els problemes d’equiparació dels treballadors i 
treballadores de l’ORGT, que fa mesos i mesos que reclamem i que no veiem una 
sortida clara. Des de CUP- Poble Actiu entenem que la Diputació de Barcelona ha de 
ressituar salaris d’acord amb la realitat d’aquells a qui dóna servei i no deu vegades 
més. Entenem, i així ho hem manifestat en diverses ocasions, que cal una reflexió 
profunda sobre el paper que ha de tenir la Diputació de Barcelona a diferents 
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organismes i, al mateix temps, i en coherència amb el què CUP-Poble Actiu va votar al 
Ple on s’aprovaven els sous dels electes, nosaltres ens pronunciarem 
contràriament.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres 
volem fer una reflexió que, de fet, val per aquest punt i per alguns posteriors. Nosaltres 
sempre hem considerat que tant la LRSAL com la modificació de les retribucions als 
funcionaris de la Diputació, als senyors treballadors de la Diputació, com la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària, vulneren l’autonomia local i, evidentment, hem donat 
suport a aquest tipus d’acords en la mesura que hi havia un cert imperatiu legal per 
aprovar-los, per tant, en aquest sentit entenem que hi ha un cert imperatiu i que per 
tant s’ha d’ajustar al que diu la LRSAL, tot i que nosaltres no estem d’acord amb la 
LRSAL, com tampoc estem d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària, com 
tampoc estàvem d’acord amb les reduccions de les pagues extres o dels sous dels 
treballadors d’aquesta casa via Ministeri d’Hisenda. Entenem que aquí hi ha una 
vulneració de l’autonomia local i creiem que en aquesta corporació hauríem de fer tots 
els esforços per defensar-ho i, almenys, nosaltres, el nostre Grup, creiem que és un 
element important, que cal defensar i que, tant de bo, el Congrés dels Diputats canviï 
d’actitud i deixi de vulnerar la nostra autonomia. Tot i això, en aquest punt, nosaltres sí 
que volem fer una reflexió, i és que, més enllà de les retribucions, és una reflexió que 
la presidenta coneix, perquè l’hem fet en altres moments i diferents membres 
d’aquesta corporació ja saben la nostra idea de què caldria fer una certa organització 
de com es tria aquest personal. Per dir-ho ràpid, nosaltres entem que aquí s’ha 
d’aclarir quin és el sistema de designació: si és un procediment de lliure concurrència, 
si estem parlant d’altres procediments de designació. De fet hem trobat la 
documentació de la ponència de Rafael Jiménez Asensio que, fins i tot, ens planteja 
buscar un procediment alternatiu per a la pròpia Diputació o aclarir quin és el 
procediment de designació de la pròpia Diputació i entenem que en aquests moments,  
tots aquests càrrecs als quals avui se’ls hi ajusta el sou, no s’han triat de la mateixa 
manera; per tant, la nostra reflexió és que intentem anar a trobar quin és aquest 
procediment de selecció. No és el mateix procediment el què s’aplica al conseller 
delegat de la XAL que al director o directora de l’Institut del Teatre, per tant entenem 
que sí s’hauria de buscar un procediment més o menys homogeni. El propi Jiménez 
Asensio ens parla d’aquest procediment de designació; per tant, entenem que hauríem 
d’intentar anar cap a, tendir cap a això, a un procediment que, sobretot, quedés molt, 
molt, molt, molt clar i que fos l’argument final pel qual es designa una persona directiva 
en aquesta casa, que sigui sempre les seves competències professionals, la seva 
capacitat professional, la seva capacitat directiva. La nostra reflexió va en aquest sentit 
i creiem que el govern, en aquest mandat, hauria d’intentar que això es resolgui. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (11), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11) i Entesa (6), l’abstenció del Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 
28 vots a favor, 16 abstencions i 3 vots en contra. 
 
En aquest moment s’incorporen a la sessió els diputats i diputada (CiU) senyor Jesús 
Calderer, senyora Sonia Recasens i senyor Josep Salom. 
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3.- Dictamen de data 4 de març de 2016, pel qual es proposa la revocació de 
l’acord del Ple, adoptat en sessió ordinària de 29.11.2012, en referència a la 
supressió de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, 
dels membres electes d’aquesta corporació que en aquell moment exercien el 
seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva; tot això de conformitat amb 
l’article 105.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre. 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, 
el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments 
efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en 
favor dels diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes 
electorals de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que l’article 75.1 i 75.2 de la llei de 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, estableix que el Ple de la corporació determinarà el nombre dels membres 
de la mateixa que perceben retribucions econòmiques en concepte de sou, quan 
desenvolupin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial. 
 
Atès que l’article 75.bis de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, introduït per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, va regular el règim retributiu dels membres de 
les administracions locals, i el límit màxim total que poden percebre els membres de 
les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els 
triennis a què, en el seu cas, tinguin dret els funcionaris de carrera que es trobin en 
situació de serveis especials. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària del 29 de juliol 
de 2015, va acordar fixar en 32 el nombre de membres que exerciran el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva, i en 15 els membres que exerciran el seu càrrec amb 
dedicació parcial. 
 
Atès que, en el mandat corporatiu anterior 2011-2015, el Ple de la corporació, en 
sessió extraordinària celebrada el 26 de juliol de 2011, va acordar fixar les retribucions 
brutes anuals dividides en 14 pagues iguals, a percebre pels membres electes que 
exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva, i que la distribució de la retribució 
bruta anual comprèn 12 pagues iguals i 2 de la mateixa quantia a percebre en els 
mesos de juny i desembre. 
 
Atès que el RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, va establir una sèrie de mesures de 
reordenació i reorganització de les administracions públiques, entre les quals es va 
trobar la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 per a tot el 
personal del sector públic i de la paga addicional i del complement específic o pagues 
equivalents al citat mes. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària celebrada el 29 de 
novembre de 2012, va acordar, per unanimitat, la supressió de la paga extraordinària 
que corresponia percebre en el mes de desembre de 2012, als membres electes de la 
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corporació que exercien, en aquell moment, el seu càrrec en règim de dedicació 
exclusiva; així com publicar dit acord en el BOPB i en la pàgina web de la Diputació de 
Barcelona, en base a la voluntat de la corporació d’assimilar els membres electes 
d’aquesta corporació al que va disposar el RDL 20/2012, de 13 de juliol. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 19 de 
desembre de 2013, i en base a l’informe previ i preceptiu emès per la Secretaria 
General en data 29 de novembre de 2013 i en base a l’informe previ i preceptiu de la 
Intervenció General, de data 28 de novembre de 2013 i el seu annex de data 2 de 
novembre de 2013, va aprovar l’acord de la mesa de negociació de matèries comunes 
de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2013, en el qual: d’una 
banda, reconeix el dret del personal al servei de la corporació a percebre la part 
proporcional de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012, 
corresponent als serveis prestats durant el període previ a l’entrada en vigor del RDL 
20/2012, de 13 de juliol, concretament el dret a percebre la part proporcional de dita 
paga extraordinària del període comprés entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012; i 
d’altra banda, iniciar els tràmits jurídics i econòmics pressupostaris que siguin 
necessaris per poder fer efectiu aquest dret, així com aplicar aquest acord als diferents 
ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, 
respecte al personal funcionari que la corporació tingui adscrit, així com el personal 
laboral dels diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la 
Diputació de Barcelona, sempre que els mateixos estiguin adherits al conveni col·lectiu 
de personal laboral d’aquesta corporació. 
 
Atès que la meritada part proporcional de la paga extraordinària corresponent a 
desembre de 2012, a què fa referència l’apartat anterior, va ser abonada al personal al 
servei de la Diputació de Barcelona i a la resta del personal al qual es va aplicar 
l’acord del Ple de 19 de desembre de 2013, en març de 2014. 
 
Atès que, amb posterioritat, el RDL 10/2015, 11 de setembre, publicat en el BOE 12 de 
setembre de 2015, sobre concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en 
el pressupost de l’Estat i l’adopció de determinades mesures en matèria d’ocupació 
pública i d’estímul a l’economia, va preveure, en l’article 1, la recuperació de part de la 
paga extraordinària i addicional corresponent a desembre de 2012, del personal del 
sector públic, concretament la part equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports 
deixats de percebre, quantitat que va ser abonada al personal al servei de la Diputació 
de Barcelona, en novembre de 2015. 
 
Atès que, en compliment del disposat en el RDL 10/2015, d’11 de setembre, mitjançant 
decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, de data 12 de novembre de 2015, es va acordar ratificar, de conformitat 
amb l’informe de viabilitat econòmica, emès per la Intervenció General, l’acord  de la 
Mesa General de Negociació per a matèries comunes, de 30 de setembre de 2015, 
referent a l’abonament d’ofici al personal al servei de la corporació, en una única 
assignació, l’import corresponent a una retribució de caràcter extraordinari, equivalent 
a 48 dies o el 26,23% dels imports deixats de percebre, com a conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012, i abonada a la nòmina del 
mes de novembre de 2015. 
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Atès que mitjançant decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, de data 25 de gener de 2016, inscrit en el 
registre de resolucions sota el número 172/2016, es va acordar, en aplicació de la 
disposició addicional dotzena de la llei 48/2015, de 28 d’octubre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2016, l’abonament d’ofici al personal al servei de la 
Diputació de Barcelona, en una única assignació, i en la nòmina del mes de gener de 
2016, l’import corresponent a una retribució de caràcter extraordinari, equivalent al 
49,73% dels imports deixats de percebre pel personal amb dret a la percepció, com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de 
desembre de 2012. 
 
Atès que el personal al servei de la Diputació de Barcelona, i la resta de personal a 
què es va aplicar l’acord del Ple adoptat en sessió ordinària de 19 de desembre de 
2013, han recuperat el 100% de la paga extraordinària corresponent a desembre de 
2012, suprimida pel RDL 20/2012, de 23 de juliol. 
 
Vist l’article 105.1 de la llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú que, expressament, 
preveu la possibilitat que les administracions públiques podran revocar en qualsevol 
moment els actes de gravamen o desfavorables, sempre que la revocació no 
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, o ser contrari als principis 
d’igualtat, interès públic o a l’ordenament públic. 
 
Atès que l’acord adoptat pel Ple, en sessió ordinària de 29 de novembre de 2012, pel 
qual es va acordar la supressió de la paga extraordinària, corresponent a desembre de 
2012, als membres electes d’aquesta corporació que exercien el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva, amb la finalitat d’assimilar-se al personal al servei de la mateixa, 
és un acte desfavorable pels membres electes, tota vegada que va suposar un 
prejudici econòmic dels mateixos, no previst ni exigit legalment. 
 
Atès que la revocació del citat acord no vulnera cap legislació vigent, perquè la 
supressió es va fonamentar en la voluntat corporativa d’assimilar la situació retributiva 
dels membres electes amb dedicació exclusiva amb la del personal al servei de la 
corporació. 
 
Atès que les raons per les quals el personal electe d’aquesta corporació que exercia el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva, va acordar aprovar la supressió de la paga 
extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012, actualment ha desaparegut, 
tota vegada que tot el personal de la Diputació de Barcelona ha percebut el 100% de 
les retribucions corresponents a la paga extraordinària de desembre de 2012, 
suprimida pel RDL 20/2012, d’acord amb la legislació anteriorment senyalada. 
 
En ús de les facultat que em confereix l’article 34 en relació amb l’article 75 de la llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els article 36 i 37 del vigent 
reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, proposo al Ple, previ dictamen 
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favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER- REVOCAR, de conformitat amb el disposat en l’article 105.1 de la llei 30/92, 
de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’acord del Ple corporatiu, adoptat, per unanimitat, en 
sessió ordinària de 29 de novembre de 2012, referent a la supressió de la paga 
extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012 que haurien d’haver 
percebut els membres electes d’aquesta corporació, que en aquell moment exercien el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva. 
 
SEGON- ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, l’abonament de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012, suprimida per acord plenari de 29 de 
novembre de 2012, a tots els membres electes que exercien el càrrec de diputat amb 
caràcter de dedicació exclusiva en aquell moment, i en la quantia meritada en cada 
cas per cadascun d’ells. 
 
TERCER- FACULTAR  el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, per a dictar quants actes administratius, de tràmit o 
definitius, siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
QUART- PUBLICAR aquest acord en el BOPB, en el tauler d’anuncis i en la pàgina 
web de la DIBA, als efectes de coneixement general, i en base al principi de 
“contrarius actus”. 
 
CINQUENA- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als interessats, als portaveus 
dels grups polítics, al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la 
Tresoreria, a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Nosaltres ens abstindrem en aquest punt 
perquè amb l’argumentari una mica que ha fet abans el Quim, dient que no estem 
d’acord i també coherents amb allò que vam votar respecte als sous d’aquesta 
Diputació i la menjadora que això ha suposat pel conjunt de partits polítics fins ara, 
entenem que no és necessari recuperar aquella paga, amb els sous que hi havia en 
aquell moment. Tanmateix ens abstindrem perquè sí que creiem que per a les 
treballadores de la casa sí que és necessari recuperar aquesta paga extraordinària. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (6) i Partit Popular (3) i l’abstenció de Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 6 
abstencions. 
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4.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la modificació de la composició dels grups polítics del PP, de CiU 
i de C’s de la Diputació de Barcelona, així com de la Junta de Portaveus, d’acord 
amb els seus escrits respectius. 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, 
el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments 
efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en 
favor dels diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes 
electorals de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària 
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació 
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el 
procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la 
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la 
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, 
honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que la federació de Convergència i Unió (CiU) ha presentat un escrit, en data 15 
de juliol de 2015, signat pels 14 membres que la componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit Grup i en designen el president i el portaveu. 
 
Atès que la coalició electoral d’Esquerra Republicana per Catalunya – Acord Municipal 
“ERC-AM” ha presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, signat pels 11 
membres que la componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup 
i en designen el president, el portaveu i el portaveu adjunt. 
 
Atès que el Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés “PSC-CP”, 
ha presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, signat pels 10 membres que el 
componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen la 
presidenta, la portaveu i la portaveu adjunta. 
 
Atès que la coalició electoral Entesa "ENTESA" ha presentat un escrit, en data 15 de 
juliol de 2015, signat pels 7 membres que la componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit Grup i en designen la presidenta, el portaveu i  el 
portaveu adjunt. 
 
Atès que el Partit Popular "PP" ha presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, 
signat pels 3 membres que el componen, en el qual manifesten expressament 
pertànyer a dit Grup i en designen el president, portaveu i portaveu adjunt. 
 
Atès que el partit Ciutadans – Partido de la Ciudadanía "C’s" ha presentat un escrit, en 
data 15 de juliol de 2015, signat pels 3 membres que el componen, en el qual 
manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen el president, la portaveu i 
el portaveu adjunt. 
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Atès que la coalició electoral Candidatura d'Unitat Popular – Poble Actiu "CUP-PA" ha 
presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, signat pels 3 membres que la 
componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen la 
presidenta, la portaveu i el portaveu adjunt. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària de 26 de novembre de 2015, va 
donar-se per assabentat de la modificació de la composició del Grup polític PP, 
d’acord amb el seu escrit de 5 de novembre de 2015 i presentat en el Registre General 
de la Diputació el 6 de novembre de 2015, en el qual manifesten que: amb efectes del 
dia 5 de novembre es va acordar, per unanimitat i en el si del Grup, nomenar president 
del Grup l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López; portaveu del Grup, l’Il·lm. Sr. Ramon Riera 
Macia; i portaveu adjunt l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol. Així com de la modificació de 
la composició del Grup polític CUP-PA, d’acord amb el seu escrit de 6 de novembre de 
2015 i presentat en el Registre General de la Diputació el 9 de novembre de 2015, en 
el qual manifesten que l’actual presidenta del Grup, na Laia Sabater i Díaz, passa a 
ser portaveu adjunta del Grup i que l’actual portaveu adjunt, en Joaquim Jesús Duran i 
Redondo passa a ser el nou president. 
 
Atès que el Ple de la corporació de 23 de desembre de 2015 va acordar donar-se per 
assabentat de la renúncia al càrrec de diputat de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, del 
Grup polític del PP, i de la renúncia al càrrec de diputat de l’Il·lm. Sr. Ramon Riera i 
Bruch, del Grup polític de CiU. Així com sol·licitar a les JEZ de Barcelona i de 
Vilafranca del Penedès, respectivament, que procedissin a lliurar les credencials dels 
candidats següents de les llistes. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària del 25 de febrer de 2016, va 
donar-se per assabentat de la pèrdua de la condició de diputada provincial de la Il·lma. 
Sra. Sonia Sierra Infante, com a conseqüència de la seva renúncia a la seva condició 
de regidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb efectes del dia 29 de gener de 2016, 
data del Ple corporatiu en què es va donar per assabentat de la renúncia, d’acord amb 
el certificat emès pel Secretari de l’Ajuntament de Barcelona, en data 2 de febrer de 
2016, així com sol·licitar a la JEZ de Barcelona perquè procedeixi al nomenament i a 
lliurar la credencial del Sr. Juan Miguel López González, del partit de Ciutadans 
corresponent a la JEZ de Barcelona. 
 
Atès que la JEZ de Barcelona, en data 22 de febrer de 2016, ha lliurat la credencial de 
la condició de diputat del Sr. Juan Miguel López González, del partit Ciutadans 
corresponent a dita JEZ. Credencial que s’ha presentat a la Secretaria General de la 
corporació. 
 
Atès que el Sr. Juan Miguel López González pren possessió del càrrec de diputat en la 
sessió ordinària del Ple de 31 de març de 2016, d’acord amb la credencial emesa per 
la JEZ de Barcelona i que a partir d’aquest moment adquireix els drets i obligacions 
propis del seu càrrec. 
 
Vist l’escrit del Grup polític del PP, de data 28 de gener de 2016, en què manifesta que 
s’hi adscrigui el senyor Xavier Mulleras Vinzia i es nomeni portaveu adjunt del Grup 
esmentat. 
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Vist l’escrit del Grup polític de CiU en què manifesta que s’hi adscrigui el senyor Pere 
Regull i Riba. 
 
Vist l’escrit del president del Grup polític de Ciutadans, de data 5 de febrer de 2016 
(Registre General d’entrada de 9 de febrer de 2016), en què manifesta que el seu 
Grup ha nomenat com a portaveu el Sr. Salvador Tovar Funes.  
 
Vist l’escrit del Grup polític de Ciutadans, de data 8 de març de 2016, en què 
manifesta que, un cop hagi pres possessió del càrrec de diputat, el Sr. Juan Miguel 
López González quedarà adscrit al Grup polític de Ciutadans i que exercirà el càrrec 
de portaveu adjunt. 
 
Vista la necessitat de modificar la composició dels grups polítics del PP, de CiU i de 
Ciutadans. 
 
Vist que l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 
50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que, als efectes de l’actuació 
corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, 
per la qual cosa, la constitució dels grups polítics és obligatòria i té com a finalitat 
facilitar el dret de participació dels membres electes de les corporacions locals en les 
seves actuacions. 
 
Vist que l'article 50 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
disposa, entre d’altres, que, si no hi ha acord del Ple que ho reguli d’altra manera, per 
cada llista electoral només es podrà constituir un grup. Cada llista electoral que 
obtingui representació en l’entitat local podrà formar un grup polític. Només els 
diputats/des d’una mateixa llista electoral podran constituir un sol grup polític, excepte 
el/la diputat/da electe que no s’integri en el grup polític que constitueixi la formació 
electoral per la qual fou elegit/da o abandoni el seu grup de procedència que tindrà la 
consideració de membre no adscrit, previsió que no serà d’aplicació en el cas de 
candidatures presentades sota la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits 
polítics que l’integren decideixen abandonar-la. El mateix estableix l'article 73.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre. 
 
Vist que l’article 24 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit a la Presidència i signat 
per tots els seus membres, el qual es presentarà en la Secretaria General de la 
corporació en el termini dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació, 
així com que, en aquest escrit, es farà constar la designació del/de la portaveu i, en el 
nostre cas, a més, del president o la presidenta i del/de la portaveu i de l’adjunt/a o 
suplent. 
 
Vist que l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals estableix que de la constitució dels grups polítics i dels seus integrants, 
així com del nomenament dels/de les presidents/tes, portaveus i, si escau, dels/de les 
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portaveus adjunts/tes, la presidència donarà compte al Ple en la primera sessió que se 
celebri.   
 
Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit a la 
Presidència de la corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que 
componen el grup, així com la designació del/de la portaveu i de l’adjunt/a o suplent. 
 
Vist que l’article 14 del vigent  Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona regula 
la composició i funcions de la Junta de Portaveus, i assenyala que estarà integrada 
pel/per la president/a de la Diputació i pels portaveus dels grups polítics que hi estan 
representats. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la presidència 
quan s’hagin d’adoptar decisions de caràcter corporatiu i haurà de ser informada en 
aquells assumptes que, essent competència de la Junta de Govern, facin referència a: 
designació de representants en altres entitats i organismes; aprovació de projectes i 
contractació; i aprovació de convenis de cooperació i col·laboració amb altres entitats i 
organismes. 
 
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 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, 
aquesta presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la creació, en el si de la Diputació de 
Barcelona, dels 7 grups polítics coincidents amb els partits polítics, coalicions i 
federacions de partits que van obtenir representació en aquesta corporació local, de 
conformitat amb els resultats obtinguts en les eleccions locals del 24 de maig de 2015 i 
basant-se en les certificacions emeses per les catorze juntes electorals de zona de la 
província de Barcelona, lliurades a la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la modificació de la composició del Grup 
polític PP, d’acord amb el seu escrit de 28 de gener de 2016 i presentat en el Registre 
General de la Diputació en la mateixa data, en el qual manifesta l’adscripció al Grup 
polític PP de l’Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia i el seu nomenament com a portaveu 
adjunt. 
 
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la modificació de la composició del Grup 
polític CiU, d’acord amb el seu escrit de 28 de gener de 2016 i presentat en el Registre 
General de la Diputació en la mateixa data, en el qual manifesta l’adscripció al Grup 
polític CiU de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba. 
 
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la modificació de la composició del Grup 
polític Ciutadans, d’acord amb els seus escrits de dates 5 de febrer de 2016 i 8 de 
març de 2016, en els quals es manifesta: d’una banda, el nomenament del Sr. 
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Salvador Tovar Funes com a portaveu del Grup; i d’altra banda, l’adscripció al Grup 
polític Ciutadans de l’Il·lm. Sr. Juan Miguel López González, i que aquest exerceixi les 
funcions de portaveu adjunt.  
 
Cinquè. DONAR-SE PER ASSABENTAT, en conseqüència amb els apartats segon i 
tercer, de la composició dels 7 grups polítics de la Diputació de Barcelona. 
 
1. EL GRUP POLÍTIC DE LA FEDERACIÓ “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” (CiU) 
 

a) El Grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU) de la Diputació 
de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, pels 
diputats/diputades següents: 
 

1. Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla 
2. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
3. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa 
4. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot  
5. Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
6. Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà 
7. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
8. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
9. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 
10. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
11. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
12. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
13. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges 
14. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba 

 
b) El PRESIDENT del Grup de la federació “Convergència i Unió” (CiU) de la 

Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JOAQUIM FORN I CHIARIELLO 
 

c) El PORTAVEU del Grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU) 
de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JOAN CARLES GARCIA I 
CAÑIZARES 

 
2. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM)   
 
a) El Grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de 

Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona, queda 
integrat pels diputats/diputades següents: 

 
1. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut 
2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
4. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
5. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero 
6. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
7. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol 
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8. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller  
9. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 
10. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
11. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 

 
b) El PRESIDENT del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra 

Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de 
Barcelona: IL·LM. SR. JOSEP RAMON MUT I BOSQUE 

 
c) El PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra 

Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de 
Barcelona: IL·LM. SR. JORDI FÀBREGA I COLOMER 

 
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra 

Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de 
Barcelona: IL·LM. SR. ISAAC ALBERT I AGUT 

 
3. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “PARTIT DELS 

SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS” (PSC-CP)  
  

a) El Grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona, queda 
integrat pels diputats/diputades següents: 

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

       
b) La PRESIDENTA del Grup polític de la coalició electoral “Partit dels 

Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la 
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. NURIA MARÍN MARTÍNEZ 

 
c) La PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Partit dels 

Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la 
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. PILAR DÍAZ ROMERO 

 
d) La PORTAVEU ADJUNTA del Grup polític de la coalició electoral “Partit 

dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la 
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. ANA MARÍA DEL PUY DEL FRAGO 
BARÉS 
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4. EL GRUP POLÍTIC COALICIÓ ELECTORAL “ENTESA” 
 
a) El Grup polític "Entesa” de la Diputació de Barcelona, queda integrat pels 

diputats/diputades següents: 
 

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

b) La PRESIDENTA del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA” de la 
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. ALEXANDRA SEVILLA OLIVERAS 

 
c) El PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA” de la 

Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. ARNAU FUNES ROMERO 
 

d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA” 
de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. CARLES RODRÍGUEZ HERENCIA 

 
5. El GRUP POLÍTIC  “PARTIT POPULAR” (PP) 

 
a) El Grup polític "Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona, queda 

integrat pels diputats següents: 
 

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López 
2. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia 
3. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

 
b) El PRESIDENT del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de 

Barcelona: IL·LM. SR. MANUEL REYES LÓPEZ, amb efectes del 5 de 
novembre de 2015. 

 
c) El PORTAVEU del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de 

Barcelona: IL·LM. SR. RAMÓN RIERA MACIA 
 

d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la 
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. XAVIER MULLERAS VINZIA, amb efectes 
del 28 de gener de 2016. 

 
6. El GRUP POLÍTIC  “CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” (C’s) 

 
a) El Grup polític "Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” (C’s) de la Diputació 

de Barcelona, queda integrat pels diputats/diputades següents: 
 

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner 
2. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes 
3. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González 
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b) El PRESIDENT del Grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” 
(C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ 
GINER 

 
c) El PORTAVEU del Grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” 

(C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. SALVADOR TOVAR FUNES. 
 

d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític “Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía” (C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JUAN MIGUEL 
LÓPEZ GONZÁLEZ. 

 
7. EL GRUP POLÍTIC COALICIÓ ELECTORAL “CANDIDATURA D'UNITAT 

POPULAR - POBLE ACTIU” (CUP-PA) 
 
a) El Grup polític " Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de 

la Diputació de Barcelona, queda integrat pels diputats/diputades següents: 
 

1. En Joaquim Jesús Duran i Redondo 
2. Na Maria Rovira i Torrens 
3. Na Laia Sabater i Díaz  
 

b) El PRESIDENT del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura 
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: EN 
JOAQUIM JESÚS DURAN I REDONDO 

 
c) La PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura 

d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: NA 
MARIA ROVIRA I TORRENS 

 
d) La PORTAVEU ADJUNTA del Grup polític de la coalició electoral 

“Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de 
Barcelona: NA LAIA SABATER I DÍAZ 
 

Sisè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, de conformitat amb l’article 14 del vigent 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, la JUNTA DE PORTAVEUS de la 
Diputació de Barcelona queda integrada pels membres següents: 
 

a) PRESIDENTA de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excma. 
Sra. Presidenta d’aquesta Diputació, Mercè Conesa i Pagès.  

 
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de 

Barcelona: 
 

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

 
2. El portaveu del Grup polític de la coalició electoral ”Esquerra 

Republicana de Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM): Il·lm. Sr. 
Jordi Fàbrega i Colomer 
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3. La portaveu del Grup polític de la coalició electoral “Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP): 
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero 

 
4. El portaveu del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA”: 

Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero 
 
5. El portaveu del Grup polític “Partit Popular” (PP): Il·lm. Sr. Ramón 

Riera Macia 
 
6. El portaveu del Grup polític “Ciutadans - Partido de la 

Ciudadanía” (C’s): Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes 
 

7. La portaveu del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura 
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA): na Maria Rovira i Torrens 

 

Setè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a les presidències i portaveus dels 
grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria 
General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
5.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa l’aprovació d’una 
addenda al conveni de col·laboració signat en data 27 de febrer de 2013, entre el 
Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, en relació amb la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la pròpia 
corporació, els seus organismes i els municipis, consells comarcals i ens locals 
de la demarcació de Barcelona que ho desitgin, en el sentit de prorrogar la 
vigència del conveni fins a la finalització de la contractació centralitzada abans 
esmentada.  
 
“La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, 
dóna suport i potencia la implantació de les tecnologies de la informació, i el 
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions a tots els municipis de la 
província de Barcelona, i, especialment, a aquells amb una menor capacitat 
econòmica i de gestió. 
 
Des de la constitució del Consorci LOCALRET s’ha produït una estreta col·laboració 
entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis 
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions 
electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als ajuntaments en 
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Aquesta col·laboració 
es va manifestar en la signatura d’un conveni interadministratiu de cooperació entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET que va ser aprovat pel Ple de la 
Diputació en la sessió ordinària de 31 de gener de 2013 (Acord núm. 10/13) i es va 
signar en data 27 de febrer de 2013 pel qual s’acordà la col·laboració entre ambdues 
entitats per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil 
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i dades) de la pròpia Diputació, els seus organismes i tots els ens locals de la 
demarcació que ho desitgin, i la vigència del qual finalitza el 31 de desembre de 2017.  
 
En relació amb l’objecte de l’esmentat conveni de data 27 de febrer de 2013, el 
Consorci LOCALRET va fer l’aprovació i posterior adjudicació del contracte, derivat de 
l’acord marc que té aprovat, anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, 
consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al 
procés de contractació agregada”. El Consorci va adjudicar aquest contracte per un 
període de vigència de dos anys, amb efectes des del dia  23 de juliol de 2014 fins el 
22 de juliol de 2016 per a LOT 1 (adjudicatari VODAFONE España SAU) i del dia 22 
de maig de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFÓNICA móviles España SA i TELEFÓNICA de España SAU, respectivament). 
 
En data 11 de febrer de 2016 va entrar al Registre General de la Diputació de 
Barcelona la notificació del Decret de la Presidència de LOCALRET núm. 2/2016 de 22 
de gener de 2016, en el qual es comunica l’inici dels tràmits administratius per a dur a 
terme la pròrroga del contracte esmentat, per un període de dos anys més, a contar 
des del 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per 
al LOT 1. 
 
Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de data 27 
de febrer de 2013, concretada a la clàusula 3.2, que regula les obligacions de la 
Diputació de Barcelona, i la 4a que regula el cost i el finançament, en el sentit de què 
la contractació es materialitza  a l’empara del conveni i de la seva vigència, la possible 
pròrroga del contracte requereix per tant que el conveni estigui vigent. 
 
El Conveni a la clàusula 7a estableix que “La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des 
de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de desembre de 2017, o fins 
que es produeixi alguna de les causes previstes per a la seva extinció.” així com la 
possibilitat de què per acord exprés entre les parts es pugui procedir a la seva 
pròrroga. 
 
Es per tot això que les parts expressen la voluntat d’aprovar i subscriure la 
corresponent addenda al conveni de 27 de febrer de 2013, en el sentit d’ ampliar la 
seva vigència del mateix fins la finalització del contracte centralitzat de serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades). 
 
Atès que el conveni al qual s’incorpora l’addenda va ser aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 31 de gener de 2013 mitjançant acord núm. 14/13, i que el 
contracte s’ha de prorrogar, correspon al Ple l’adopció d’aquest acord.   
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS  
 

Primer.- APROVAR l’addenda del Conveni de col·laboració, signat en data 27 de 
febrer de 2013, entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la 
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pròpia Diputació, els seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, en el sentit 
de prorrogar la seva vigència fins a la finalització de la contractació centralitzada abans 
esmentada., en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMBDUES ENTITATS 
PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES), DE LA PRÒPIA DIPUTACIÓ, 
ELS SEUS  ORGANISMES I TOTS ELS ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ 
QUE HO DESITGIN”.  
 

INTERVENEN 
 
D'una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació 
de la Diputació de Barcelona, segons el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 
data 8 d’octubre de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, 
de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, 
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació 
de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, assistit del Secretari 
delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de 
la Presidència núm. 10481/15, de data 13 de novembre de 2015, publicat al BOPB 
de 26 de novembre de 2015.  
 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en la seva condició de President del 
Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi 
Cases i Pallarès. 
 

ANTECEDENTS 
 

I. Que en data 27 de febrer de 2013 la Diputació de Barcelona i el Consorci 
LOCALRET varen subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la 
col·laboració   interadministrativa entre ambdues entitats per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).  

 
II. Que en virtut d’ aquest Conveni, el Consorci LOCALRET  va fer l’aprovació i 

posterior adjudicació  de l’expedient de contractació del contracte derivat de 
l’acord marc que te aprovat el Consorci LOCALRET  anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”.  

 
III. Que El Consorci va adjudicar aquest contracte per un període de vigència de 

dos anys, amb efectes des del dia  23 de juliol de 2014 fins el 22 de juliol de 
2016 pel LOT 1 (adjudicatari VODAFONE España SAU) i del dia 22 de maig de 
2014 fins el 21 de maig de 2016 pels LOTS 2 i 3 (adjudicataris TELEFÓNICA 
móviles España SA i TELEFÓNICA de España SAU, respectivament). 
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IV. En data 11 de febrer 2016, número de registre 1600006446 ha entrat l’escrit de 
data 9 de febrer del Consorci LOCALRET, on  notifica el Decret de Presidència 
núm. 2/2016 de 22 de gener, per iniciar els tràmits administratius adients i amb 
caràcter previ, per tal de dur a terme la pròrroga del contracte anomenat 
“Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades), per a la Diputació de 
Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals 
de la demarcació de Barcelona”, per un període de dos anys més, a contar des 
del 21 de maig de 2016 pels LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol pel LOT 1. 

 

V. En la clàusula setena del Conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
de LOCALRET, que dóna cobertura a la col•laboració entre ambdues entitats 
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, estableix 
que “La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura 
i serà efectiu fins el 31 de desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de 
les causes previstes per a la seva extinció” , així com la possibilitat de què per 
acord exprés entre les parts es pugui procedir a la seva pròrroga. 

 

VI. Vist que existeix una vinculació directa entre la vigència del conveni i la del 
contracte que es proposa prorrogar, concretada en les clàusules 3.2 i 4a del 
Conveni, les parts acorden subscriure la present addenda al conveni signat el 
27 de febrer de 2013, que determina la vigència del mateix, en el sentit 
d‘ampliar la vigència  fins la finalització de l’execució del contracte centralitzat 
de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).  

 

PACTES 

 

PRIMER.- Les parts acorden prorrogar la vigència del Conveni del col·laboració signat el 27 
de febrer de 2013 entre la Diputació de Barcelona i en Consorci LOCALRET per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) fins la 
finalització de l’execució del contracte anomenat “Serveis de telecomunicacions ( veu, mòbil 
i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació 
agregada.  
  

SEGON.- La resta de clàusules del Conveni signat en data 27 de febrer de 2013 
continuen plenament vigents.  
 

I, en prova de conformitat, les partes signen la present addenda al conveni signat el 
27 de febrer de 2013 per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que tot seguit 
s’indiquen”.  

 

SEGON- NOTIFICAR la present resolució al Consorci LOCALRET, per al seu 
coneixement i efectes.” 

 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 3 
abstencions. 
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6.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa l’aprovació d’una 
addenda al conveni de col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, 
entre el Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
de la pròpia Diputació, els seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, 
en el sentit de prorrogar la vigència del conveni fins a la finalització de la 
contractació centralitzada abans esmentada.  
 

“Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les 
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament 
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar 
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos  i compartir el coneixement sobre 
la seva implantació. 
 
D’altra banda, el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i 
entitats municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la 
contractació centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions. A 
aquest efecte, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de 
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb 
la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic 
d'aquests serveis, agrupats segons: 
 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES  
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
El 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona varen signar 
un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser l’establiment de les bases i 
condicions mitjançant les quals es portaria a terme la compra agregada dels serveis de 
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots 
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que 
s’hi adherissin. El conveni havia estat aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió 
ordinària de 31 de gener de 2013 (Acord 10/13). 
 
El Consorci de Localret va adjudicar la contractació de la compra agregada per un 
període de vigència de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 
22 de juliol de 2016 per al LOT 1(adjudicatari VODAFONE España, SAU) i del dia 22 
de maig de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFÓNICA móviles España SAU i TELEFÓNICA de España SAU, respectivament). 
 
En la clàusula primera, apartat 1.2 de dit conveni signat el 27 de febrer de 2013 (en 
endavant el conveni DIBA/LOCALRET), es preveu que “.... la Diputació de Barcelona 
podrà subscriure convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals 
interessats en participar en l'objecte del present conveni en tasques de suport i de 
facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.. I  en la clàusula tercera, apartats 
3.1 i 3.2, del mateix conveni es recullen el procediment i obligacions de les parts, en 
especial el que recullen els apartats 3.1.g. i  3.2.h. en el sentit de què ambdós Ens 
adoptaran “...els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present 
conveni i de les conseqüències derivades” 
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El Consell Comarcal de l’Anoia en data  28 de maig de 2013 es va adherir al  conveni 
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació  de Barcelona per a la 
contractació centralitzada dels esmentats serveis de telecomunicació 
 
En data 18 de novembre de 2013, es signà el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona (aprovat pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 26.9.2013, Acord 170/13) per a la realització de tasques de suport  en la 
contractació  centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 
27 de febrer del 2013. 
 
En data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, Localret comunicà 
a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits administratius, per a dur a terme la 
pròrroga del contracte, per un període de dos anys més, a contar des del 21 de maig 
de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1. 
 
És evident que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 28 de maig de 2013 el Consell 
Comarcal de l’Anoia i amb el conveni firmat entre aquest Consell Comarcal i la 
Diputació de Barcelona en data 18 de novembre de 2013. En aquest sentit, aquest 
darrer conveni estableix a la clàusula cinquena que “la vigència d’aquest conveni 
s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de desembre de 
2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a la seva extinció”, 
així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord exprés de les parts”. 
 
És per tot això que es proposa aprovar i subscriure la corresponent addenda al 
conveni signat el 18 de novembre de 2013 entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal de l’Anoia en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la finalització de 
l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades). 
 
Atès que el conveni al qual s’incorpora l’addenda va ser aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 26 de setembre de 2013 mitjançant acord núm. 170/13, i que el 
contracte al qual es vincula s’ha de prorrogar en els mateixos termes que l’Addenda, 
correspon al Ple l’adopció d’aquest acord. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer - APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració interadministrativa aprovat 
pel Ple de la Diputació en sessió del 26 de setembre de 2013, i subscrit entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia en data 18 de novembre de 
2013, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE L’ANOIA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
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REALITZACIÓ DE TASQUES DE SUPORT EN LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, EN EL MARC DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES), FIRMAT EL 27 
DE FEBRER DEL 2013”. 
 

INTERVENEN 
 

D’una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació 
de la Diputació de Barcelona, segons el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 
data 8 d’octubre de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, 
de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, 
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació 
de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, assistit del Secretari 
delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de 
la Presidència núm. 10481/15, de data 13 de novembre de 2015, publicat al BOP de 
26 de novembre de 2015. 
 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Boquete Sáiz, en la seva condició de President del 
Consell Comarcal de l’Anoia, assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr. Lluís 
Calsina i Salavert 
 

ANTECEDENTS 
 

I. Atès que el 27 de febrer de 2013 el Consorci  Localret i la Diputació de 
Barcelona varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser 
l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals es portaria a terme 
la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

 
II. Atès que en virtut d’aquest conveni, el Consorci Localret va fer l’aprovació i 

posterior adjudicació de l’expedient de contractació del contracte derivat de 
l’acord marc que te aprovat el Consorci Localret anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”. 

 
III. Atès que el Consorci va adjudicar aquest contracte per un període de vigència 

de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 22 de juliol de 
2016 per al LOT 1 (adjudicatari VODAFONE España, SAU) i del dia 22 de maig 
de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFÓNICA móviles España SAU i TELEFÓNICA de España SAU, 
respectivament). 

 
IV. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 

data 27 de febrer de 2013 de col·laboració entre el Consorci Localret i la 
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Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada dels esmentats 
serveis de telecomunicació, al qual el Consell Comarcal de l’Anoia  es va 
adherir en data 28 de maig de 2013. 

 
V. Vist que el conveni de data 18 de novembre de 2013, de col·laboració entre el 

Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona per a la realització de 
tasques de suport en la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions estableix a la clàusula cinquena que “la vigència d’aquest 
conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de 
desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a 
la seva extinció”, així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord 
exprés de les parts”. 

 
VI. Vist que en data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, 

Localret va comunicar a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits 
administratius, per a dur a terme la pròrroga del contracte anomenat “Serveis 
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades), per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona”, per un període de dos anys més, a contar des del 
21 de maig de 2016 pels LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any pel 
LOT 1. 

VII. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 28 de maig de 2013 el 
Consell Comarcal de l’Anoia, així com amb el conveni de col·laboració entre dit 
Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, de data 18 de novembre de 2013 

 
És per això que s’acorda subscriure la present addenda al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona, de data 18 de 
novembre de 2013, en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la finalització de 
l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades). 
 

PACTES 
 

PRIMER.- Les parts acorden prorrogar la vigència del conveni signat en data 18 de 
novembre de 2013, de “col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i la 
Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions en el marc del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat 
el 27 de febrer del 2013” fins  la finalització de l’execució del contracte centralitzat 
de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades). 
 
SEGON.- La resta de clàusules del conveni signat en data 18 de novembre de 2013 
continuen plenament vigents. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni de data 
18 de novembre de 2013, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que tot 
seguit s’indiquen”. 
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Segon – NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal de l’Anoia, per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
7.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa l’aprovació d’una 
addenda del conveni de col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, 
entre el Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
de la pròpia Diputació, els seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, 
en el sentit de prorrogar la vigència del conveni fins a la finalització de la 
contractació centralitzada abans esmentada. 
 
“Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les 
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament 
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar 
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos  i compartir el coneixement sobre 
la seva implantació. 
 
D’altra banda, el Consorci Localret, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions. A aquest 
efecte, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb 
els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar 
les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats 
segons: 
 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES  
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
El 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona varen signar 
un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser l’establiment de les bases i 
condicions mitjançant les quals es portaria a terme la compra agregada dels serveis de 
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots 
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que 
s’hi adherissin. El conveni havia estat aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió 
ordinària de 31 de gener de 2013 (Acord 10/13) 
 
El Consorci de Localret va adjudicar la contractació de la compra agregada per un 
període de vigència de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 
22 de juliol de 2016 per al LOT 1 (adjudicatari VODAFONE España, SAU) i del dia 22 
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de maig de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFÓNICA móviles España SAU i TELEFÓNICA de España SAU, respectivament). 
 
En la clàusula primera, apartat 1.2 de dit conveni signat el 27 de febrer de 2013 (en 
endavant el conveni DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona 
podrà subscriure convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals 
interessats en participar en l'objecte del present conveni en tasques de suport i de 
facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.. I  en la clàusula tercera, apartats 
3.1 i 3.2, del mateix conveni es recullen el procediment i obligacions de les parts, en 
especial el que recullen els apartats 3.1.g. i  3.2.h. en el sentit de què ambdós Ens 
adoptaran “...els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present 
conveni i de les conseqüències derivades” 
 
El Consell Comarcal del Bages en data  30 de maig de 2013 es va adherir al conveni 
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada dels esmentats serveis de telecomunicació 
 
En data 18 de novembre de 2013, es signà el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i la Diputació  de Barcelona (aprovat pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 26.09.2013, Acord 171/13) per a la  realització de tasques de suport  en la 
contractació  centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 
27 de febrer del 2013. 
 
En data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, Localret comunicà 
a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits administratius, per a dur a terme la 
pròrroga del contracte, per un període de dos anys més, a contar des del 21 de maig 
de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1. 
 
És evident que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 30 de maig de 2013 el Consell 
Comarcal del Bages i amb el conveni firmat entre aquest Consell Comarcal i la 
Diputació de Barcelona en data 18 de novembre de 2013. En aquest sentit, aquest 
darrer conveni estableix a la clàusula cinquena que “la vigència d’aquest conveni 
s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de desembre de 
2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a la seva extinció”, 
així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord exprés de les parts”. 
 
És per tot això que es proposa aprovar i subscriure la corresponent addenda al 
conveni signat el 18 de novembre de 2013 entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Bages en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la finalització de 
l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades). 
 
Atès que el conveni al qual s’incorpora l’addenda va ser aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 26 de setembre de 2013 mitjançant acord núm. 171/13, i que el 
contracte al qual es vincula s’ha de prorrogar en els mateixos termes que l’Addenda, 
correspon al Ple l’adopció d’aquest acord. 
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En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer - APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració interadministrativa aprovat 
pel Ple de la Diputació en sessió del 26 de setembre de 2013, i subscrit entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages en data 18 de novembre de 
2013, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIÓ DE TASQUES DE SUPORT EN LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, EN EL MARC DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES), FIRMAT EL 27 
DE FEBRER DEL 2013”. 
 

INTERVENEN 
 

D’una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació 
de la Diputació de Barcelona, segons el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 
data 8 d’octubre de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, 
de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, 
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació 
de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, assistit del Secretari 
delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de 
la Presidència núm. 10481/15, de data 13 de novembre de 2015, publicat al BOP de 
26 de novembre de 2015. 
 
I de l’altra, l’Il·lma. Sr. Agustí Comas i Guitó, en la seva condició de President del 
Consell Comarcal del Bages, assistit per la  secretaria del Consell Comarcal, Sra. 
Llum Bruno García 
 

ANTECEDENTS 
 

I. Atès que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser 
l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals es portaria a terme 
la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

 
II. Atès que en virtut d’aquest conveni, el Consorci LOCALRET va fer l’aprovació i 

posterior adjudicació de l’expedient de contractació del contracte derivat de 
l’acord marc que te aprovat el Consorci LOCALRET anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
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seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”. 
 

III. Atès que el Consorci va adjudicar aquest contracte per un període de vigència 
de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 22 de juliol de 
2016 per al  LOT 1(adjudicatari VODAFONE España SAU)  i del dia 22 de maig 
de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFÓNICA móviles España SAU i TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, 
respectivament). 

 
IV. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 

data 27 de febrer de 2013 de col·laboració entre el Consorci Localret i la 
Diputació  de Barcelona per a la contractació centralitzada dels esmentats 
serveis de telecomunicació, al qual el Consell Comarcal del Bages es va 
adherir en data 30 de maig de 2013. 

 
V. Vist que el conveni de data 18 de novembre de 2013, de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona per a la realització de 
tasques de suport en la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions estableix a la clàusula cinquena que: “la vigència d’aquest 
conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de 
desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a 
la seva extinció”, així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord 
exprés de les parts”. 

 
VI. Vist que en data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, 

LOCALRET va comunicar a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits 
administratius, per a dur a terme la pròrroga del contracte anomenat “Serveis 
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades), per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona”, per un període de dos anys més, a contar des del 
21 de maig de 2016 pels LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any pel 
LOT 1. 

 
VII. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 

data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 30 de maig de 2013 el 
Consell Comarcal del Bages, així com amb el conveni de col·laboració entre dit 
Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, de data 18 de novembre de 2013 

 
És per això que s’acorda subscriure la present addenda al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona, de data 18 de 
novembre de 2013, en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la finalització de 
l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades). 
 

PACTES 
 

PRIMER.- Les parts acorden prorrogar la vigència del conveni signat en data 18 de 
novembre de 2013, de “col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i la 
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Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions en el marc del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades)”, 
firmat el 27 de febrer del 2013,  fins la finalització de l’execució del contracte 
centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades). 
 
SEGON.- La resta de clàusules del conveni signat en data 18 de novembre de 2013 
continuen plenament vigents. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni de data 
18 de novembre de 2013, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que tot 
seguit s’indiquen”. 

 
Segon – NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Bages, per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
8.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa l’aprovació d’una 
addenda al conveni de col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, 
entre el Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
de la pròpia Diputació, els seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, 
en el sentit de prorrogar la vigència del conveni fins a la finalització de la 
contractació centralitzada abans esmentada.  
 
“Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les 
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament 
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar 
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos  i compartir el coneixement sobre 
la seva implantació. 
 
D’altra banda, el Consorci Localret, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions. A aquest 
efecte, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb 
els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar 
les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats 
segons: 
 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES  
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
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El 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona varen signar 
un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser l’establiment de les bases i 
condicions mitjançant les quals es portaria a terme la compra agregada dels serveis de 
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots 
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que 
s’hi adherissin. El conveni havia estat aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió 
ordinària de 31 de gener de 2013 (Acord 10/13) 
 
El Consorci de Localret va adjudicar la contractació de la compra agregada per un 
període de vigència de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 
22 de juliol de 2016 per al LOT 1 (adjudicatari VODAFONE España SAU) i del dia 22 
de maig de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicatari 
TELEFÓNICA móviles España SAU i TELEFÓNICA de España SAU, respectivament).  
 
En la clàusula primera, apartat 1.2 de dit conveni signat el 27 de febrer de 2013 (en 
endavant el conveni DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona 
podrà subscriure convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals 
interessats en participar en l'objecte del present conveni en tasques de suport i de 
facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.. I  en la clàusula tercera, apartats 
3.1 i 3.2, del mateix conveni es recullen el procediment i obligacions de les parts, en 
especial el que recullen els apartats 3.1.g. i  3.2.h. en el sentit de què ambdós Ens 
adoptaran “...els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present 
conveni i de les conseqüències derivades” 
 
El Consell Comarcal del Berguedà en data  20 de març de 2013 es va adherir al  
conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació  de Barcelona per a la 
contractació centralitzada dels esmentats serveis de telecomunicació. 
 
En data 18 de novembre de 2013, es signà el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Berguedà  i la Diputació  de Barcelona (aprovat pel Ple de la Diputació 
en sessió de 26.9.2013, Acord 172/13) per a la  realització de tasques de suport  en la 
contractació  centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 
27 de febrer del 2013. 
 
En data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, Localret comunicà 
a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits administratius, per a dur a terme la 
pròrroga del contracte, per un període de dos anys més, a contar des del 21 de maig 
de 2016 per als  LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1. 
 
És evident que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 20 de març de 2013 el Consell 
Comarcal del Berguedà i amb el conveni firmat entre aquest Consell Comarcal i la 
Diputació de Barcelona en data 18 de novembre de 2013. En aquest sentit, aquest 
darrer conveni estableix a la clàusula cinquena que “la vigència d’aquest conveni 
s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de desembre de 
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2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a la seva extinció”, 
així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord exprés de les parts”. 
 
És per això que es proposa aprovar i subscriure la corresponent addenda al conveni 
signat  el 18 de novembre de 2013 entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal de l’Anoia en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la finalització de 
l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades). 
 
Atès que el conveni al qual s’incorpora l’addenda va ser aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 26 de setembre de 2013 mitjançant acord núm. 172/13, i que el 
contracte al qual es vincula s’ha de prorrogar en els mateixos termes que l’Addenda, 
correspon al Ple l’adopció d’aquest acord. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer - APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració interadministrativa aprovat 
pel Ple de la Diputació en sessió del 26 de setembre de 2013, i subscrit entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Berguedà en data 18 de novembre 
de 2013, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BERGUEDÀ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIÓ DE TASQUES DE SUPORT EN LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, EN EL MARC DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES), FIRMAT EL 27 
DE FEBRER DEL 2013”. 
 

INTERVENEN 
 

D’una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació 
de la Diputació de Barcelona, segons el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 
data 8 d’octubre de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, 
de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, 
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació 
de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, assistit del Secretari 
delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de 
la Presidència núm. 10481/15, de data 13 de novembre de 2015, publicat al BOP de 
26 de novembre de 2015. 
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I de l’altra, l’Il·lm. Sr. David Font Simon, en la seva condició de President del 
Consell Comarcal de l’Anoia, assistit per la  secretaria del Consell Comarcal, Sra. 
Lourdes Anglada i Codina. 
 

ANTECEDENTS 
 

I. Atès que el 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de 
Barcelona varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser 
l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals es portaria a terme 
la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

 
II. Atès que en virtut d’aquest conveni, el Consorci Localret va fer l’aprovació i 

posterior adjudicació de l’expedient de contractació del contracte derivat de 
l’acord marc que te aprovat el Consorci Localret anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”. 

 
III. Atès que el Consorci va adjudicar aquest contracte per un període de vigència 

de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 22 de juliol de 
2016 per al  LOT 1(adjudicatari VODAFONE España, SAU) i del dia 22 de maig 
de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFÓNICA móviles España SAU i TELEFÓNICA de España SAU, 
respectivament).  

 
IV. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 

data 27 de febrer de 2013 de col·laboració entre el Consorci Localret i la 
Diputació  de Barcelona per a la contractació centralitzada dels esmentats 
serveis de telecomunicació, al qual el Consell Comarcal del Berguedà es va 
adherir en data 20 de març de 2013. 

 
V. Vist que el conveni de data 18 de novembre de 2013, de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona per a la realització 
de tasques de suport en la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions estableix a la clàusula cinquena que: “la vigència d’aquest 
conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de 
desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a 
la seva extinció”, així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord 
exprés de les parts”. 

 
VI. Vist que en data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, 

Localret va comunicar a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits 
administratius, per a dur a terme la pròrroga del contracte anomenat “Serveis 
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades), per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona”, per un període de dos anys més, a contar des del 
21 de maig de 2016 pels LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any pel 
LOT 1. 
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VII. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 20 de març de 2013 el 
Consell Comarcal del Berguedà, així com amb el conveni de col·laboració entre 
dit Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, de data 18 de novembre de 
2013 

 
És per això que s’acorda subscriure la present addenda al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona, de data 18 de 
novembre de 2013, en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la finalització de 
l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades). 
 

PACTES 
 
PRIMER.- Les parts acorden prorrogar la vigència del conveni signat en data 18 de 
novembre de 2013, de “col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i la 
Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions en el marc del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades),firmat 
el 27 de febrer del 2013” fins la finalització de l’execució del contracte centralitzat de 
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades). 
 
SEGON.- La resta de clàusules del conveni signat en data 18 de novembre de 2013 
continuen plenament vigents. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni de data 
18 de novembre de 2013, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que tot 
seguit s’indiquen”. 

 
Segon – NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Berguedà, per al 
seu coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
9.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa l’aprovació d’una 
addenda del conveni de col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, 
entre el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
de la pròpia Diputació, els seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, 
en el sentit de prorrogar la vigència del conveni fins a la finalització de la 
contractació centralitzada abans esmentada.  
 
“Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les 
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament 
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diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar 
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos  i compartir el coneixement sobre 
la seva implantació. 
 
D’altra banda, el Consorci Localret, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions. A aquest 
efecte, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb 
els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar 
les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats 
segons: 
 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES  
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
El 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona varen signar 
un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser l’establiment de les bases i 
condicions mitjançant les quals es portaria a terme la compra agregada dels serveis de 
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots 
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que 
s’hi adherissin. El conveni havia estat aprovat pel Ple de la Diputació en sessió 
ordinària de 31 de gener de 2013 (Acord 10/13). 
 
El Consorci de Localret va adjudicar la contractació de la compra agregada per un 
període de vigència de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 
22 de juliol de 2016 per al LOT 1 (adjudicatari VODAFONE España, SAU) i del dia 22 
de maig de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFONICA móviles España, SAU i TELEFONICA de España, SAU, 
respectivament). 
 
En la clàusula primera, apartat 1.2 de dit conveni signat el 27 de febrer de 2013 (en 
endavant el conveni DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona 
podrà subscriure convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals 
interessats en participar en l'objecte del present conveni en tasques de suport i de 
facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.. I  en la clàusula tercera, apartats 
3.1 i 3.2, del mateix conveni es recullen el procediment i obligacions de les parts, en 
especial el que recullen els apartats 3.1.g. i  3.2.h. en el sentit de què ambdós Ens 
adoptaran “... els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present 
conveni i de les conseqüències derivades”. 
 
El Consell Comarcal de l’Osona en data 10 d’abril de 2013 es va adherir al  conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació  de Barcelona per a la 
contractació centralitzada dels esmentats serveis de telecomunicació. 
 
En data 18 de novembre de 2013, es signà el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Osona i la Diputació de Barcelona (aprovat pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 26.9.2013, Acord 173/13) per a la realització de tasques de suport en la 
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contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 
27 de febrer del 2013. 
 
En data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, Localret comunicà 
a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits administratius, per a dur a terme la 
pròrroga del contracte, per un període de dos anys més, a contar des del 21 de maig 
de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1. 
 
És evident que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 10 d’abril de 2013 el Consell 
Comarcal de l’Osona i amb el conveni firmat entre aquest Consell Comarcal i la 
Diputació de Barcelona en data 18 de novembre de 2013. En aquest sentit, aquest 
darrer conveni estableix a la clàusula cinquena que “la vigència d’aquest conveni 
s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de desembre de 
2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a la seva extinció”, 
així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord exprés de les parts”. 
 
És per tot això que es proposa aprovar i subscriure la corresponent addenda al 
conveni signat el 18 de novembre de 2013 entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal de l’Osona en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la finalització de 
l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades). 
 
Atès que el conveni al qual s’incorpora l’addenda va ser aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 26 de setembre de 2013 mitjançant acord núm. 173/13, i que el 
contracte al qual es vincula s’ha de prorrogar en els mateixos termes que l’Addenda, 
correspon al Ple l’adopció d’aquest acord. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer - APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració interadministrativa  aprovat 
pel Ple de la Diputació en sessió del 26 de setembre de 2013 i subscrit entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Osona, en data 18 de novembre de 
2013, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE L’OSONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIÓ DE TASQUES DE SUPORT EN LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, EN EL MARC DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES), FIRMAT EL 27 
DE FEBRER DEL 2013”. 
 

INTERVENEN 
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D’una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació 
de la Diputació de Barcelona, segons el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 
data 8 d’octubre de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, 
de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, 
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació 
de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, assistit del Secretari 
delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de 
la Presidència núm. 10481/15, de data 13 de novembre de 2015, publicat al BOP de 
26 de novembre de 2015. 
 
I de l’altra, l’Il.lm. Sr. Joan Roca i Tió, en la seva condició de President del Consell 
Comarcal de l’Osona, assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr. Jaume Manau 
i Tarrés. 
 

ANTECEDENTS 
 

I. Atès que el 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de 
Barcelona varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser 
l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals es portaria a terme 
la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

 
II. Atès que en virtut d’aquest conveni, el Consorci Localret va fer l’aprovació i 

posterior adjudicació de l’expedient de contractació del contracte derivat de 
l’acord marc que te aprovat el Consorci Localret anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”. 

 
III. Atès que el Consorci va adjudicar aquest contracte per un període de vigència 

de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 22 de juliol de 
2016 per al LOT 1 (adjudicatari VODAFONE España,SAU) i del dia 22 de maig 
de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFONICA móviles España,SAU i TELEFONICA de España, SAU, 
respectivament). 
 

IV. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013 de col·laboració entre el Consorci Localret i la 
Diputació  de Barcelona per a la contractació centralitzada dels esmentats 
serveis de telecomunicació, al qual el Consell Comarcal de l’Osona es va 
adherir en data 10 d’abril de 2013. 

 
V. Vist que el conveni de data 18 de novembre de 2013, de col·laboració entre el 

Consell Comarcal de l’Osona i la Diputació de Barcelona per a la realització de 
tasques de suport en la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions estableix a la clàusula cinquena que  “la vigència d’aquest 
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conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de 
desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a 
la seva extinció”, així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord 
exprés de les parts”. 

 
VI. Vist que en data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, 

Localret va comunicar a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits 
administratius, per a dur a terme la pròrroga del contracte anomenat “Serveis 
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades), per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona”, per un període de dos anys més, a contar des del 
21 de maig de 2016 pels LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any pel 
LOT 1. 

 
VII. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 

data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 10 d’abril de 2013 el 
Consell Comarcal de l’Osona, així com amb el conveni de col·laboració entre 
dit Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, de data 18 de novembre de 
2013. 

 
És per això que s’acorda subscriure la present addenda al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal de l’Osona i la Diputació de Barcelona, de data 18 de 
novembre de 2013, en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la finalització de 
l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades). 
 

PACTES 
 

PRIMER.- Les parts acorden prorrogar la vigència del conveni signat en  data 18 de 
novembre de 2013, de “Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Osona i la 
Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions en el marc del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades)”, 
firmat el 27 de febrer del 2013, fins la finalització de l’execució del contracte 
centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades). 
 
SEGON.- La resta de clàusules del conveni signat en data 18 de novembre de 2013 
continuen plenament vigents. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni de data 
18 de novembre de 2013, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que tot 
seguit s’indiquen”. 

 
Segon – NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal de l’Osona, per al seu 
coneixement i efectes.” 
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
10.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa l’aprovació d’una 
addenda al conveni de col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, 
entre el Consell Comarcal del Vallés Occidental i la Diputació de Barcelona per a 
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) de la pròpia Diputació, els seus organismes i tots els ens locals que ho 
desitgin, en el sentit de prorrogar la vigència del conveni fins a la finalització de 
la contractació centralitzada abans esmentada.  
 
“Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les 
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament 
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar 
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos  i compartir el coneixement sobre 
la seva implantació. 
 
D’altra banda, el Consorci Localret, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions. A aquest 
efecte, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb 
els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar 
les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats 
segons: 
 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES  
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
El 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona varen signar 
un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser l’establiment de les bases i 
condicions mitjançant les quals es portaria a terme la compra agregada dels serveis de 
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots 
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que 
s’hi adherissin. El conveni havia estat aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió 
ordinària de 31 de gener de 2013 (Acord 10/13) 
 
El Consorci de Localret va adjudicar la contractació de la compra agregada aquest 
contracte per un període de vigència de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol 
de 2014 fins el 22 de juliol de 2016 per al LOT 1(adjudicatari VODAFONE España, 
SAU) i del dia 22 de maig de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als  LOTS 2 i 3 
(adjudicataris TELEFONICA mòviles España, SAU i  TELEFONICA de España, SAU, 
respectivament). 
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En la clàusula primera, apartat 1.2 de dit conveni signat el 27 de febrer de 2013 (en 
endavant el conveni DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona 
podrà subscriure convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals 
interessats en participar en l'objecte del present conveni en tasques de suport i de 
facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.. I  en la clàusula tercera, apartats 
3.1 i 3.2, del mateix conveni es recullen el procediment i obligacions de les parts, en 
especial el que recullen els apartats 3.1.g. i  3.2.h. en el sentit de què ambdós Ens 
adoptaran “...els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present 
conveni i de les conseqüències derivades”. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Occidental en data 6 de juny de 2013 es va adherir al  
conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació  de Barcelona per a la 
contractació centralitzada dels esmentats serveis de telecomunicació. 
 
En data 18 de novembre de 2013, es signà el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona (aprovat pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 26.9.2013, Acord 174/13) per a la  realització de tasques de 
suport  en la contractació  centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc 
del conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per 
a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), 
firmat el 27 de febrer del 2013. 
 
En data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, Localret comunicà 
a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits administratius, per a dur a terme la 
pròrroga del contracte, per un període de dos anys més, a contar des del 21 de maig 
de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1. 
 
És evident que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 6 de juny de 2013 el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i amb el conveni firmat entre aquest Consell Comarcal 
i la Diputació de Barcelona en data 18 de novembre de 2013. En aquest sentit, aquest 
darrer conveni, estableix a la clàusula cinquena que “la vigència d’aquest conveni 
s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de desembre de 
2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a la seva extinció”, 
així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord exprés de les parts”. 
 
És per tot això que es proposa aprovar i subscriure la corresponent addenda al 
conveni signat el  18 de novembre de 2013 entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la 
finalització de l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades). 
 
Atès que el conveni al qual s’incorpora l’addenda va ser aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 26 de setembre de 2013 mitjançant acord núm. 174/13, i que el 
contracte al qual es vincula s’ha de prorrogar en els mateixos termes que l’Addenda, 
correspon al Ple l’adopció d’aquest acord. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 

 

Primer - APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració interadministrativa aprovat 
pel Ple de la Diputació en sessió del 26 de setembre de 2013 i subscrit entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en data 18 de 
novembre de 2013, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA REALITZACIÓ DE TASQUES DE SUPORT EN LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, EN EL MARC DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES), FIRMAT EL 27 
DE FEBRER DEL 2013”. 
 

INTERVENEN 
 

D’una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació 
de la Diputació de Barcelona, segons el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 
data 8 d’octubre de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, 
de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, 
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació 
de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, assistit del Secretari 
delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de 
la Presidència núm. 10481/15, de data 13 de novembre de 2015, publicat al BOP de 
26 de novembre de 2015. 

 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, en la seva condició de President del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental, assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr. 
Josep Maria Molins Penina. 

 

ANTECEDENTS 

 

I. Atès que el 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de 
Barcelona varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser 
l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals es portaria a terme 
la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

 
II. Atès que en virtut d’aquest conveni, el Consorci Localret va fer l’aprovació i 

posterior adjudicació de l’expedient de contractació del contracte derivat de 
l’acord marc que te aprovat el Consorci Localret anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”. 
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III. Atès que el Consorci va adjudicar aquest contracte per un període de vigència 
de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 22 de juliol de 
2016 per al  LOT 1 (adjudicatari VODAFONE España, SAU)  i del dia 22 de 
maig de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als  LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFONICA móviles España, SAU i TELEFONICA de España, SAU, 
respectivament). 

 
IV. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 

data 27 de febrer de 2013 de col·laboració entre el Consorci Localret i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada dels esmentats 
serveis de telecomunicació, al qual el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
es va adherir en data 6 de juny de 2013. 
 

V. Vist que el conveni de data 18 de novembre de 2013, de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona per a la 
realització de tasques de suport en la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions estableix a la clàusula cinquena que “la vigència d’aquest 
conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de 
desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a 
la seva extinció”, així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord 
exprés de les parts”. 

 
VI. Vist que en data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, 

Localret va comunicar a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits 
administratius, per a dur a terme la pròrroga del contracte anomenat “Serveis 
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades), per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona”, per un període de dos anys més, a contar des del 
21 de maig de 2016 pels LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any pel 
LOT 1. 

 
VII. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 

data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 6 de juny de 2013 el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental, així com amb el conveni de 
col·laboració entre dit Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, de data 18 
de novembre de 2013 

 
 
És per això que s’acorda subscriure la present addenda al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona, de data 
18 de novembre de 2013, en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la 
finalització de l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades). 
 

PACTES 
 

PRIMER.- Les parts acorden prorrogar la vigència del conveni signat en  data 18 de 
novembre de 2013, de “Col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental i la Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la 
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contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions en el marc del conveni 
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades)”, 
firmat el 27 de febrer del 2013, fins la finalització de l’execució del contracte 
centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades). 
 
SEGON.- La resta de clàusules del conveni signat en data 18 de novembre de 2013 
continuen plenament vigents. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni de data 
18 de novembre de 2013, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que tot 
seguit s’indiquen”. 

 
Segon – NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
per al seu coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
11.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa l’aprovació d’una 
addenda al conveni de col·laboració, signat en data 18 de novembre de 2013, 
entre el Consell Comarcal del Vallés Oriental i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
de la pròpia Diputació, els seus organismes i tots els ens locals que ho desitgin, 
en el sentit de prorrogar la vigència del conveni fins a la finalització de la 
contractació centralitzada abans esmentada.  
 
“Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les 
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament 
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar 
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos  i compartir el coneixement sobre 
la seva implantació. 
 
D’altra banda, el Consorci Localret, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions. A aquest 
efecte, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb 
els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar 
les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats 
segons: 
 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES  
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
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El 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona varen signar 
un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser l’establiment de les bases i 
condicions mitjançant les quals es portaria a terme la compra agregada dels serveis de 
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots 
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que 
s’hi adherissin. El conveni havia estat aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió 
ordinària de 31 de gener de 2013 (Acord 10/13). 
 
El Consorci de Localret va adjudicar la contractació de la compra agregada  per un 
període de vigència de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 
22 de juliol de 2016 per al  LOT 1 (adjudicatari VODAFONE España, SAU) i del dia 22 
de maig de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3.(adjudicataris 
TELEFONICA móviles España, SAU i TELEFONICA de España, SAU, 
respectivament). 
 
En la clàusula primera, apartat 1.2 de dit conveni signat el 27 de febrer de  2013 (en 
endavant conveni DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona 
podrà subscriure convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals 
interessats en participar en l'objecte del present conveni en tasques de suport i de 
facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.. I en la clàusula tercera, apartats 3.1 
i 3.2, del mateix conveni es recullen el procediment i obligacions de les parts, en 
especial el que recullen els apartats 3.1.g. i 3.2.h. en el sentit de què ambdós Ens 
adoptaran “...els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present 
conveni i de les conseqüències derivades”. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 17 d’abril de 2013 es va adherir al  
conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació  de Barcelona per a la 
contractació centralitzada dels esmentats serveis de telecomunicació. 
 
En data 18 de novembre de 2013, es signà el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona (aprovat pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 26.9.2013. Acord 175/13) per a la realització de tasques de 
suport en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del 
conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 
27 de febrer del 2013. 
 
En data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, Localret comunicà 
a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits administratius, per a dur a terme la 
pròrroga del contracte, per un període de dos anys més, a contar des del 21 de maig 
de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1. 
 
És evident que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 17 d’abril de 2013 el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i amb el conveni firmat entre aquest Consell Comarcal i la 
Diputació de Barcelona en data 18 de novembre de 2013. En aquest sentit, aquest 
darrer conveni estableix a la clàusula cinquena que “la vigència d’aquest conveni 
s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de desembre de 
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2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a la seva extinció”, 
així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord exprés de les parts”. 
 
És per tot això que es proposa aprovar i subscriure la corresponent addenda al 
conveni signat el 18 de novembre de 2013 entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la 
finalització de l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades). 
 
Atès que el conveni al qual s’incorpora l’addenda va ser aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 26 de setembre de 2013 mitjançant acord núm. 175/13, i que el 
contracte al qual es vincula s’ha de prorrogar en els mateixos termes que l’Addenda, 
correspon al Ple l’adopció d’aquest acord. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer - APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració interadministrativa aprovat  
pel Ple de la Diputació en sessió del 26 de setembre de 2013 i subscrit entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en data 18 de 
novembre de 2013, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIÓ DE TASQUES DE SUPORT EN LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, EN EL MARC DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES), FIRMAT EL 27 
DE FEBRER DEL 2013”. 
 

INTERVENEN 
 

D’una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació 
de la Diputació de Barcelona, segons el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 
data 8 d’octubre de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, 
de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, 
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació 
de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, assistit del Secretari 
delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de 
la Presidència núm. 10481/15, de data 13 de novembre de 2015, publicat al BOP de 
26 de novembre de 2015. 
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I de l’altra, l’Il·lm. Sr. David Ricart Miró, en la seva condició de President del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental del Consell Comarcal, 
Sr. Jordi Vendrell i Ros. 

 
ANTECEDENTS 

 
I. Atès que el 27 de febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de 

Barcelona varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual va ser 
l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals es portaria a terme 
la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

 
II. Atès que en virtut d’aquest conveni, el Consorci Localret va fer l’aprovació i 

posterior adjudicació de l’expedient de contractació del contracte derivat de 
l’acord marc que te aprovat el Consorci Localret anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”. 

 
III. Atès que el Consorci va adjudicar aquest contracte per un període de vigència 

de dos anys, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 22 de juliol de 
2016 per a l LOT 1 (adjudicatària VODAFONE España, SAU) i del dia 22 de 
maig de 2014 fins el 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 (adjudicataris 
TELEFONICA móviles España, SAU i TELEFONICA de España, SAU, 
respectivament). 

 
IV. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 

data 27 de febrer de 2013 de col·laboració entre el Consorci Localret i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada dels esmentats 
serveis de telecomunicació, al qual el Consell Comarcal del Vallès Oriental es 
va adherir en data 17 d’abril de 2013. 

 
V. Vist que el conveni de data 18 de novembre de 2013, de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona per a la 
realització de tasques de suport en la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions estableix a la clàusula cinquena que “la vigència d’aquest 
conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 31 de 
desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a 
la seva extinció”, així com la possibilitat de poder “ser prorrogat per acord 
exprés de les parts”. 

 
VI. Vist que en data 11 de febrer de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, 

Localret va comunicar a Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits 
administratius, per a dur a terme la pròrroga del contracte anomenat “Serveis 
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades), per a la Diputació de Barcelona, els 
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona”, per un període de dos anys més, a contar des del 
21 de maig de 2016 pels LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any pel 
LOT 1. 
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VII. Atès que existeix una vinculació directa entre aquest contracte i el conveni de 
data 27 de febrer de 2013, al qual es va adherir en data 17 d’abril de 2013 el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com amb el conveni de col·laboració 
entre dit Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, de data 18 de novembre 
de 2013 

 
És per això que s’acorda subscriure la present addenda al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona, de data 18 
de novembre de 2013, en el sentit d’ampliar la vigència del mateix fins la finalització 
de l’execució del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades). 
 

PACTES 
 

PRIMER.- Les parts acorden prorrogar la vigència del conveni signat en data 18 de 
novembre de 2013, de “Col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
la Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions en el marc del conveni 
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades)”, 
firmat el 27 de febrer del 2013, fins la finalització de l’execució del contracte 
centralitzat de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades). 
 
SEGON.- La resta de clàusules del conveni signat en data 18 de novembre de 2013 
continuen plenament vigents. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni de data 
18 de novembre de 2013, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que tot 
seguit s’indiquen”. 

 
Segon – NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Vallès Oriental, per 
al seu coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
12.- Dictamen de data 4 de març de 2016, pel qual es proposa ratificar 
íntegrament l’Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en data 11 de febrer de 2016, sobre modificació de l’article 16 bis) de 
l’Acord sobre condicions de treball dels funcionaris i funcionàries de la 
Diputació de Barcelona i de l’article 19 bis) del Conveni Col·lectiu, en relació 
amb les mesures addicionals a la flexibilitat horària en la franja d’obligada 
permanència.  
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“Els articles 16 bis) de l’Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la 
Diputació de Barcelona i correlatiu, 19 bis) del Conveni Col·lectiu, en allò que fa 
referència a la flexibilitat horària en la franja d’obligada permanència, introduïts pels 
Acords de MGN de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de la 
corporació de data 19 de març de 2007 (Acta 4) preveuen mesures de flexibilitat 
horària de les dedicacions ordinàries en les franges d’obligada permanència. Dites 
mesures de flexibilitat van ser objecte de modificació pels posteriors Acords de Mesa 
General de 17 d’octubre de 2014. 
 
Aquest darrer Acord de la MGNmc, ratificat per decret de data 12 de novembre de 
2014 recull, al marge de les mesures concretes de flexibilització horària, un compromís 
d’ambdues parts, dirigit a cercar altres fórmules de flexibilitat horària que facilitin la 
conciliació de la vida laboral i familiar, i en concret, es preveu expressament respecte 
del personal amb fills amb edats compreses entre els 12 i els 18 anys. 
 

A l’empara dels compromisos assolits s’endegà per part de la MGNmc de la Diputació 
de Barcelona, el present procés negociador a l’empara de la legitimitat atorgada per 
l’article 36 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP), en relació amb l’àmbit de 
negociació recollit a l’article 37.1.m), del citat text refós, el qual conclogué amb l’Acord 
assolit en data 1 de febrer de 2016, entre la corporació i les seccions sindicals de 
CCOO, UGT i CGT, i que a continuació es transcriu: 

 

“ACORD 

 

Primer.- Modificar l’article 16 bis) apartat IV, segon punt, de l’Acord sobre condicions 
de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona i l’article 19 bis) apartat IV, 
segon punt, del Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de 
Barcelona relatius a les mesures addicionals de flexibilitat horària en la franja 
d’obligada permanència, en els següents termes: 
 

“2. Els empleats públics que tinguin fills menors de 17 anys, familiars amb 
discapacitat que en depenguin econòmicament o familiars fins al segon grau 
que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valdre’s per sí mateixos, 
disposaran de fins a una hora diària de flexibilitat horària en la franja d’obligada 
permanència.” 

 

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

 

Tercer.- Aquest acord és d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en 
els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la 
corporació hi tingui adscrit, així com respecte del personal laboral propi d’aquells 
sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral d'aquesta.” 

 

D'acord amb el que disposa l'article 38.3 EBEP, i atès que l'adopció d'aquest acord és 
competència del Ple de la corporació atesa la naturalesa normativa dels acords i 
pactes sobre condicions de treball concertats amb els representants dels empleats, tot 
això en aplicació de l'article 33.2, apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, en relació amb l'article 10.2 del Reglament orgànic de la 
Diputació de Barcelona, de data 30 de gener de 2003 i modificat en data 26 de febrer 
de 2015, i l'article 70, apartat 4, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
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qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, i l’article 2. apartat f, in fine, del Reglament català del personal al servei dels 
ens locals, aprovat pel D 214/1990, de 30 de juliol. 
 

En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. RATIFICAR l’Acord assolit el passat 11 de febrer de 2016, en el si de la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la 
corporació i les organitzacions sindicals, de CCOO, UGT i CGT, relatiu a la modificació 
dels articles 16 bis) de l’Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la 
Diputació de Barcelona i correlatiu, 19 bis) del Conveni Col·lectiu en relació a la 
flexibilitat horària, en els termes següents: 
 

“Primer.- Modificar l’article 16 bis) apartat IV, segon punt, de l’Acord sobre 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona i l’article 19 
bis) apartat IV, segon punt, del Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei 
de la Diputació de Barcelona relatius a les mesures addicionals de flexibilitat 
horària en la franja d’obligada permanència, en els següents termes: 
 

“2. Els empleats públics que tinguin fills menors de 17 anys, familiars 
amb discapacitat que en depenguin econòmicament o familiars fins al 
segon grau que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valdre’s 
per sí mateixos, disposaran de fins a una hora diària de flexibilitat 
horària en la franja d’obligada permanència.” 

 
Segon.- Aquest Acord tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2016 
 
Tercer.- Aquest acord és d'aplicació als diferents ens i organismes que 
pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del 
personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, així com respecte del 
personal laboral propi d’aquells sempre que estiguin adherits al conveni 
col·lectiu del personal laboral d'aquesta.” 

 
Segon. Els presents acords produiran efecte a partir de l’1 de gener de 2016. 
 
Tercer. Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que s’hi 
oposi.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
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13.- Dictamen de data 4 de març de 2016, pel qual es proposa ratificar l’Acord 
adoptat en la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data 11 de 
febrer de 2016, sobre l’establiment d’un permís retribuït per a les empleades en 
procés de gestació, a l’empara de la previsió recollida a la Disposició addicional 
16 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel 
RDL 5/2015, de 30 de octubre. 
 
“La Disposició Final 9ª de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2016, ha introduït un nou permís retribuït per a les funcionàries en 
procés de gestació que posteriorment ha estat recollit pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
concretament a la seva Disposició Addicional 16ª.  
 
 
L’establiment d’aquest nou permís així com la seva regulació no té caràcter bàsic sinó 
que el legislador habilita a cada Administració Pública per establir-ho en el seu àmbit 
d’aplicació. A aquest efecte, el passat 11 de febrer de 2016 es reuní la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona (MGNmc) a 
l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36, en relació amb l’àmbit de negociació 
recollit a l’article 37.1.m), del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, 
aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i un cop negociada aquesta 
matèria les parts, corporació i seccions sindicals de CCOO, UGT i CGT, han assolit un 
Acord, els termes del qual es transcriuen a continuació:   

 
“ACORD 

 

“Primer.- Establir un permís retribuït per a les empleades en estat de gestació 
en els següents termes: 
 

Les empleades en estat de gestació podran gaudir d’un permís retribuït a partir del 
dia primer de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part. 
 

En el cas de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la 
setmana 35 d’embaràs i fins a la data del part. 
 

Perquè es pugui atorgar aquest permís l’empleada haurà d’aportar documentació 
mèdica que acrediti que es troba en la setmana 37 o 35 d’embaràs, respectivament. 

 

El gaudiment d’aquest permís no afectarà a la percepció del factor d’assiduïtat ni al 
càlcul del mòdul de productivitat.  
 

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

Tercer.- Aquest acord és d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o 
en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari 
que la corporació hi tingui adscrit, així com respecte del personal laboral propi 
d’aquells sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral 
d'aquesta.” 

 

De conformitat amb el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat 
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públic, i atès que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple de la corporació 
atesa la naturalesa normativa dels acords i pactes sobre condicions de treball 
concertats amb els representants dels empleats, tot això en aplicació de l'article 33.2, 
apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l'article 10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, de data 
30 de gener de 2003 i modificat en data 26 de febrer de 2015, i l'article 70, apartat 4, 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 2. apartat f, 
in fine, del Reglament català del personal al servei dels ens locals, aprovat pel D 
214/1990, de 30 de juliol. 
 

En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. RATIFICAR l’Acord assolit el passat 11 de febrer de 2016, en el si de la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la 
corporació i les organitzacions sindicals, de CCOO, UGT i CGT, sobre l’establiment 
d’un permís retribuït per a les empleades en procés de gestació de conformitat amb 
l’habilitació prevista a la Disposició Addicional 16ª del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, en els termes següents: 
 

“Primer.- Establir un permís retribuït per a les empleades en estat de gestació 
en els següents termes: 
 
Les empleades en estat de gestació podran gaudir d’un permís retribuït a partir del 
dia primer de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part. 
 
En el cas de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la 
setmana 35 d’embaràs i fins a la data del part. 
 
Perquè es pugui atorgar aquest permís l’empleada haurà d’aportar documentació 
mèdica que acrediti que es troba en la setmana 37 o 35 d’embaràs, respectivament. 

 
El gaudiment d’aquest permís no afectarà a la percepció del factor d’assiduïtat ni al 
càlcul del mòdul de productivitat.  
 
Segon.- Aquest Acord tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2016 
 
Tercer.- Aquest acord és d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o 
en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari 
que la corporació hi tingui adscrit, així com respecte del personal laboral propi 
d’aquells sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral 
d'aquesta.” 

 

Segon. Els presents acords produiran efecte a partir de l’1 de gener de 2016. 
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Tercer. Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que s’hi 
oposi.”   
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 

14.- Dictamen de data 15 de març de 2016, pel qual es proposa ratificar l’Acord 
de la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGN) de la Diputació 
de Barcelona, de data 11 de febrer de 2016, pel qual s’introdueix un nou supòsit 
d’excepció, consistent en la complementació fins al 100% de la prestació 
derivada de baixa per incapacitat laboral (IT) d’un dia de durada, a la lletra d) de 
l’apartat Tercer de l’Acord de la MGN, de data 24 d’octubre de 2012, relatiu a les 
millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal (IT), acord ratificat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió ordinària de 29 de novembre de 
2012. 
 

“L’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de 24 
d’octubre de 2012, que determina els supòsits de millora de la prestació econòmica 
d’IT, en desenvolupament del RDL 20/2012, de 13 de juliol, estableix a l’apartat Tercer 
aquells processos d’IT, els quals, amb caràcter excepcional i degudament justificats, 
donen lloc al dret a la complementació de la prestació fins al cent per cent de les 
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a l’inici de la IT.  
 
Aquet acord fou ratificat, en primer terme i per raons d’urgència, pel Decret de la 
Presidència núm. 9376/12, de 31.10, decret que fou ratificat pel Ple Corporatiu en la 
sessió ordinària de 29.11.2012 (acord núm. 211/2012).  
 
La Comissió Tècnica de la IT constituïda a l’empara de l’apartat quart del citat Acord, 
de MGNmc, gaudeix de discrecionalitat tècnica en les seves funcions de valoració dels 
processos d’IT a l’efecte de determinar si aquests estan dins dels supòsits d’excepció 
aprovats. En aquest sentit, la Comissió, atesa d’una banda l’especialització dels seus 
coneixements i d’altra, i fruït de la casuística derivada de la seva actuació, constatat 
l’increment considerable de les baixes d’un dia de durada que abans de la reforma 
legislativa derivada del RDL 20/2012 rebien el tractament d’indisposició, ha proposat la 
consideració de les baixes d’IT d’un dia de durada com a nou supòsit excepcional de 
complementació de la prestació, afegint-se així als supòsits excepcionals recollits a 
l’apartat Tercer de l’Acord.  
 
D’acord amb els antecedents exposats la MGNmc de la Diputació de Barcelona, que 
es constituí d’acord amb el disposat a l’article 36, en relació amb l’àmbit de negociació 
recollit a l’article 37.1.m), del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP), es reuní el 
dia 11 de febrer de 2016 a l’efecte de negociar la proposta efectuada per la Comissió 
Tècnica de seguiment de la IT, consistent en introduir un nou supòsit excepcional de 
complementació d’aquesta prestació. Aquest procés negociador ha conclòs amb 
l’Acord entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, en els termes que 
a continuació es transcriuen:  
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“ACORD 
 
Primer.- Introduir un nou supòsit d’excepció a l’apartat Tercer, de l’Acord de 
MGNmc de data 24 d’octubre de 2012 relatiu a les millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, en els següents termes: 
 
 “3. Altres supòsits excepcionals 
 (...) 
 d) Baixa per incapacitat temporal d’un dia de durada. 
 
No es considerarà com a tal la baixa d’un dia que és recaiguda d’un altre procés.” 
 
Segon.- Adequar la Circular que regula les millores de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del personal al servei de la Diputació de Barcelona, aprovada 
per Decret de data 12 de novembre de 2012 a aquest nou supòsit acordat. 
 
Tercer.- El nou supòsit s’aplicarà a les baixes per incapacitat temporal d’un dia de 
durada, iniciades a partir de l’1 de gener de 2016. 
 
Quart.- Aquest acord és d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o 
en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari 
que la corporació hi tingui adscrit, així com respecte del personal laboral propi 
d’aquells sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral 
d'aquesta.” 

 
L’article 38.3 EBEP disposa pel que fa a l’àmbit d’actuació de les Administracions 
Públiques en el procés de presa de decisions en matèries que afectin les condicions 
de treball dels empleats públics, l’exigència d’aprovació expressa i formal de l’òrgan 
competent per a la validesa i eficàcia dels acords.  
 
En virtut de tot això, i previ el Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 

 

Primer.- RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes 
(MGN) de la Diputació de Barcelona, de data 11 de febrer de 2016, pel qual 
s’introdueix un nou supòsit d’excepció, consistent en la complementació fins al 100% 
de la prestació derivada de baixa per incapacitat laboral (IT) d’un dia de durada, a la 
lletra d) de l’apartat Tercer de l’Acord de la MGN, de data 24 d’octubre de 2012, relatiu 
a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal (IT), acord ratificat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió ordinària de 29 de novembre de 2012. 
 
Segon.- APROVAR el text refós de l’apartat Tercer de l’Acord de la MGN, de data 24 
d’octubre de 2012, relatiu a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal (IT), esmentat en l’apartat anterior, el qual queda redactat en els termes 
següents: 
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“3. Altres supòsits excepcionals 

  

a) Les fractures i els accidents no laborals que impossibilitin el desplaçament al 
treball, el desenvolupament del lloc de treball o una immobilització prolongada 
de la persona.   

 
b) Malalties infectocontagioses 

 
c) Els cinc primers dies a comptar des de la baixa mèdica per IT per malalties 

contagioses per via aeròbica d’origen víric, bacterià o per fongs. Aquest supòsit 
tindrà caràcter excepcional com a màxim dues vegades a l’any. 

 
d) Baixa per incapacitat temporal d’un dia de durada. 

 
No es considerarà com a tal la baixa d’un dia que és recaiguda d’un altre 
procés.” 

 
Tercer.-  FIXAR els efectes del present acord el dia 1 de gener de 2016. 
 
Quart.- DISPOSAR que aquesta resolució serà d’aplicació als diferents ens i 
organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte 
del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, tot tenint en compte les 
peculiaritats i singularitats de cada ens, així com al personal laboral dels diferents ens i 
organismes que pertanyen o ens els quals participa la Diputació de Barcelona, sempre 
que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta corporació.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: En referència amb el punt número 12, nosaltres 
ens posicionarem favorablement, tot i que esperem una major flexibilitat horària, 
especialment a partir de l’estudi de la Comissió específica per a la reforma horària, si 
és que el Plenari té a bé aprovar-lo. Això pel que fa al punt 12è. 
 
Del punt 13è res a dir. 
 
Respecte del 14è, nosaltres ens abstindrem, ja que entenem que no s’han recuperat 
les condicions laborals que hi havia abans de les retallades al 2012.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, molt 
breument. Evidentment donar suport a aquests acords en la mesura que és un acord 
produït entre els treballadors i la corporació i, per tant, hi estem d’acord; però 
evidentment entenem que encara queda camí per recórrer i esperem que sigui a 
través del diàleg i del concert i treball amb Comissions Obreres, UGT i CGT, que es 
pugui arribar a les millores. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 3 
abstencions. 
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Servei de Programació 
 
15.- Dictamen de data 14 de març de 2016, pel qual es proposa aprovar 
inicialment la modificació de crèdit 3/2016 al Pressupost General de la 
corporació per a l'exercici 2016 i l'actualització del Pla estratègic de subvencions 
2016 i del Pla d'inversions 2016, així com donar-se per assabentat de l’informe 
de la Intervenció en relació amb l'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària; tot això de conformitat amb allò que disposa l'article 
16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, i d'acord amb el Pla econòmic i 
financer de la Diputació de Barcelona. 
 
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, per transferències de crèdit, suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost 2016. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar  modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de 
crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al 
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 
les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
  
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la 
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de 
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions 
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), 
s’insti la modificació dels esmentats instruments. 
 
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió 
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels 
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
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Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen 
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/900, de 20 de abril, pel 
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:  
 

1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, 
després del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses, 
prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.  
2. La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers, 
vinculant a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant 
en la seva quantia com en les condicions d'execució. 

 
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la 
presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
Vist el Decret de la Presidència 8749/15 sobre delegació de competències conferides 
per la Presidència publicat en el BOP de 13 d’octubre de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 3/2016 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, que recull crèdits extraordinaris, suplements 
de crèdit i  transferències de crèdit per un import total vint-i-dos milions quatre-cents 
quaranta mil cent noranta-sis euros amb vint-i-set cèntims (22.440.196,27 EUR) amb 
el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a 
tots els efectes. 
 
Segon. - APROVAR l’actualització del Pla estratègic de subvencions 2016 que figura 
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2016 inclòs dins de 
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en 
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del 
Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva 
aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
d’acord amb el Pla Econòmic i Financer actualment en tramitació. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
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aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Modificació de crèdit número 3, més endavant 
parlarem de la número 1 i de la número 2, bastant significatives també. Des de CUP 
Poble Actiu valorem, en part, aquesta modificació pel que fa a l’avançament dels 
20.000.000 d’euros del programa d’ocupació o també els 24.000 euros per a la 
iniciativa a la reforma horària. Ja vam demanar en el seu moment, i reiterem la 
demanda, que volem saber a què es destinaran els 100.000 euros que estaven 
destinats al Servei Meteorològic de Catalunya, que finalment, sembla ser que rebran 
els ajuntaments de l’àrea del Montseny. Volem saber a què destinaran aquest diners 
aquests ajuntaments. Per la resta, és una qüestió que ja ha aparegut en aquesta sala 
diverses vegades, entenem que hi ha discrecionalitat en l’assignació de les 
subvencions. No entenem per què s’assigna una subvenció a Sant Pere de Torelló, i 
en concepte de què, o al Futbol Club Sant Cugat i no s’aplica aquesta subvenció a 
qualsevol altra entitat, es digui com es digui, o estigui situada en la zona del territori 
que sigui, per tant, bàsicament nosaltres volem conèixer els criteris d’assignació i no 
podem avalar aquesta modificació de crèdit. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Nosaltres farem una intervenció molt curta aquí, perquè l’enllaçarem amb el punt setzè 
i amb el dissetè, que no són el mateix però la finalitat de la meva intervenció és la 
mateixa, en la línia de que en aquesta, sent una administració municipalista com és, 
reclamem una major participació i un major consens a l’hora de distribuir aquest fons 
perquè vagin distribuïts, valgui la redundància, de forma equitativa i per tot el territori, 
perquè sinó tenim la sensació de que, la sensació i algo més que la sensació, de que 
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aquests diners van destinats a uns llocs molt concrets a on la influència del govern és 
més important que la de l’oposició. Però farem després una intervenció en aquesta 
línia en el punt dissetè. Votarem a favor de totes maneres. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En tot cas, jo, 
per un tema de procediment, agrairia que en relació amb aquest tipus de modificacions 
de crèdit, potser que hi hagués una explicació prèvia del Govern, perquè després els 
Grups poguéssim també posicionar-nos, perquè potser així ens aclarim del que estem 
votant, ja que de vegades tinc la sensació que ens perdem... Bé, en tot cas, la nostra 
posició sobre la modificació va en funció de tot el paquet que se’ns presenta. És una 
modificació amplia en la qual hi ha una partida principal, que interpreto és la prioritària, 
que hem tingut l’oportunitat de comentar i explicar a les Juntes de Govern, en relació 
amb els plans d’ocupació, que és una proposta que nosaltres hem insistit en aquesta 
corporació en diferents moments, ja que creiem que la Diputació ha d’estar ajudant a 
“generar ocupació” o almenys a garantir uns mesos d’ocupació a la gent que està a 
l’atur als nostres municipis. Per tant, entenem que aquest és un element central 
d’aquesta modificació de crèdit, que justifica que li donem suport a diferència d’altres 
vegades que no ho hem fet. En aquest cas creiem que li hem de donar suport en el 
benentès que la majoria dels recursos d’aquesta modificació van adreçats aquí. 
També hem d’entendre, com hem comentat en altres moments, que creiem que els 
plans d’ocupació són necessaris però no són la solució més que per garantir a la gent 
uns quants mesos de cotització. Per tant, ens agafem a les paraules que ja hem fet a 
la Junta de Govern i a altres plenaris d’aquesta casa plantejant que el que potser hem 
d’anar intentant fer com a Diputació és intentar construir una proposta de suport als 
municipis que permeti aconseguir un altre model de desenvolupament econòmic. Per 
tant, haurem d’apostar per anar més enllà, no només per a la reactivació econòmica, 
que també, sinó també per apostar per un altre model econòmic al nostre país, que 
permeti, segurament, crear un altre tipus d’ocupació. No em vull allargar amb 
qüestions que tenen a veure amb l’economia verda o amb un altre tipus d’economia, 
però creiem que és important que això es faci, per tant en aquesta part hi estem 
d’acord. 
 
La segona part de la modificació de crèdit no deixa de ser el de sempre Tenim algunes 
petites modificacions que tenen a veure, i no insistiré, amb el tema del Montseny. Com 
ha plantejat el portaveu de la CUP, ja ens explicarà el diputat com aniran les coses. 
Però si que tornem a veure petites subvencions que, a més, tenim la sensació que es 
concentren molt en l’àmbit esportiu. Per tant, li fem una reflexió al Govern i al diputat 
d’Esports, que potser el que caldria és que a la Comissió Informativa que pertoca se’ns 
expliqui, a tots els Grups, quina és la proposta estratègica de relació de subvencions 
amb les entitats esportives, perquè tots els que estem aquí i totes les que estem aquí 
som regidors de municipis i tots i totes tenim entitats esportives a les quals els hi 
agradaria tenir també una subvenció de la Diputació de Barcelona. Per tant, agrairíem, 
i és un prec que li fem al Govern, que a la pròpia Comissió Informativa del gremi, és a 
dir a la de Cultura, Educació i Esports es pugui debatre sobre quina és l’estratègia de 
la Diputació de Barcelona en relació amb les subvencions a les entitats esportives de 
les localitats, insisteixo, perquè tots i totes tenim entitats. No qüestionarem mai una 
entitat de Sant Cugat però, evidentment, tots i totes tenim entitats als nostres municipis 
amb capacitat de treball i desenvolupament d’activitat esportiva, per tant, pregaríem al 
Govern que, en la mesura, i és reiteratiu, que en cada Ple hi ha una modificació del Pla 
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de subvencions que afecta una entitat esportiva, o dues o tres o quatre, que en parlem 
una mica amb detall a la propera Comissió Informativa, si pot ser. 
 
La senyora presidenta diu: A veure, jo crec que, hi donaré la paraula en tot cas al 
diputat d’Hisenda, però efectivament tenim marge per recórrer. Estem treballant, són 
diverses àrees, el vicepresident Martí Pujol, ell i des de Presidència mateix estem 
treballant per poder treure en concurrència pública les subvencions de les àrees, 
perquè ens trobem, precisament amb aquestes qüestions i, evidentment, el que mirem 
és que no sigui arbitrari; això no vol dir que no tinguem una discrecionalitat, però no 
una arbitrarietat, per tant, hi ha d’haver uns motius i uns fonaments per atorgar les 
subvencions.  
 
Com que treuen el cas de Sant Cugat, jo els convido a tots els actes del centenari del 
Club i, per tant, sí que la Diputació ha tingut la tradició de donar suport a totes aquelles 
entitats que celebren centenaris, cinquantenaris, etc. Però, això és millor que ho 
regulem, que ho traiem en una convocatòria pública, així ens aclarirem tots. Jo, per 
sort, el Sant Cugat només farà aquest centenari i fins d’aquí cent anys més no 
tornarem a parlar, però entenc que vostès ho posin al debat. No tinc cap problema, 
però entenc també que hem de fer un esforç. Jo crec que al llarg del 2016 ho podem 
fer, de treure en concurrència pública aquestes subvencions, perquè crec que ens 
aclarirà molt de quina manera podem treballar les diferents àrees de la Diputació. 
 
A continuació dóna la paraula al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares, qui diu: En tot cas 
la presidència ja ha fet una explicació en el sentit de com s’atorguen o es poden 
atorgar aquestes ajudes. Específicament, primera cosa: les modificacions de crèdit, ja 
ho he dit en moltes ocasions, seran habituals i no ens han d’estranyar perquè el 
Pressupost, i el dia de l’aprovació ja ho vaig dir, és una eina viva i, per tant, 
contínuament ens podem trobar amb canvis i modificacions. Justament el que passa 
amb esports també una mica és això, el sol fet que l’Àrea d’Esports tenia varies 
partides pressupostades i en el moment d’adjudicar i atorgar el catàleg de serveis va 
decidir que s’estimava ajudar els ajuntaments que havien demanat via catàleg o 
ampliar l’ajuda que havien previst via catàleg i renunciar a altres partides econòmiques 
que tenien dintre del Pressupost, amb la qual cosa el que fem és fer-ho possible i 
sembla bastant adient que pugui ser així perquè al final el què demanen els 
ajuntaments és petició dels ajuntaments i aquesta proposta es va acceptar i en part la 
modificació de crèdit va lligada a aquesta qüestió. 
 
Intervé de nou el senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Aprofitant les seves paraules, i que 
el Ripoll passa per Sabadell, saludem la seva oferta perquè hi hagi una concurrència 
oberta per a aquestes subvencions i manifestar la nostra sorpresa, per no utilitzar un 
altre epítet, de que això no s’hagi fet fins ara. 
 
La senyora presidenta diu: Sí, l’administració va millorant mica en mica i, per tant, els 
que hi estem al capdavant hem de fer que millori i això és el que farem des d’aquí. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
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Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 3 
abstencions. 
Intervenció General 
 
16.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 29 de febrer de 2016 
(núm. Registre 1569/2016) que resol aprovar la liquidació del Pressupost General 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, així com donar compte de l’estat 
d’execució de les inversions financerament sostenibles a 31.12.2015, i del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
 “L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost 
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions 
el 31 de desembre de l’any natural corresponent.  
 
D’acord amb l’apartat tercer del mateix article 191 i la Base 86 de les d’Execució del 
Pressupost 2015, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la 
Interventora i es presenta per a la seva aprovació per la presidenta. 
 
De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRHL, les liquidacions dels 
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió 
Tributària, Fundació Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes, informades per les 
respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació pel 
President de la Diputació. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa, que s’elevarà 
al Ple, emès amb caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3, del 
TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament 
de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, 
aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.  
  
Vist que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la 
Corporació, en aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

R E S O L U C I Ó 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2015, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i 
per les dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, 
Fundació Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes. Les magnituds bàsiques 
obtingudes dels estats comptables de les liquidacions d’aquest exercici són les que es 
recullen en els quadres de les pàgines que segueixen: 
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Conceptes
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes

Ajustaments
Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents         685.299.368,24           545.398.259,28           139.901.108,96   

                      b) Altres operacions no financeres             1.983.513,75           190.931.018,14   -       188.947.504,39   

 1. Total operacions no financeres (a+b)         687.282.881,99           736.329.277,42   -         49.046.395,43   

                    c) Actius financers         189.822.621,66           193.897.390,21   -           4.074.768,55   

                    d) Passius financers         132.010.332,12           110.684.999,86             21.325.332,26   

 2. Total operacions financeres (c+d)         321.832.953,78           304.582.390,07             17.250.563,71   

 I: RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)      1.009.115.835,77        1.040.911.667,49   -         31.795.831,72   

        258.399.953,55   

            3.211.336,16   

          40.777.228,30   

        220.834.061,41           220.834.061,41   

        189.038.229,69   

Components

 1. (+) Fons líquids         395.887.329,49           392.347.790,17   

 2. (+) Drets pendents de cobrament            84.275.689,73           101.260.136,18   

         (+) del Pressupost corrent           24.833.564,01             22.533.403,66   

         (+) de Pressupostos tancats            15.728.357,85             32.764.887,36   

         (+) d’operacions no pressupostàries           43.713.767,87             45.961.845,16   

 3. (-) Obligacions pendents de pagament           72.883.737,18             52.622.946,86   

         (+) del Pressupost corrent           23.262.455,94               3.269.598,52   

         (+) de Pressupostos tancats                 354.784,32                  307.497,87   

         (+) d’operacions no pressupostàries           49.266.496,92             49.045.850,47   

 4. (-) Partides pendents d'aplicar -                  1.083,24   -                70.532,99   

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva                    2.303,64                    72.384,80   

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                    1.220,40                      1.851,81   

        407.278.198,80           440.914.446,50   

            7.183.813,83               4.595.129,20   

          45.416.016,50             13.336.518,28   

        354.678.368,47           422.982.799,02   

        400.094.384,97   

        306.807.476,03   

          93.286.908,94   

 1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ): 

 2) Romanents de crèdit: 

 3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ): 

Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE TRESORERIA

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 III. Excés de finançament afectat 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 

 Imports any  Imports any anterior 

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

 Ajustaments: 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
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Conceptes
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes

Ajustaments
Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents           17.006.848,66             17.886.638,28   -              879.789,62   

                      b) Altres operacions no financeres                629.053,07                  879.988,88   -              250.935,81   

 1. Total operacions no financeres (a+b)           17.635.901,73             18.766.627,16   -           1.130.725,43   

                    c) Actius financers                  31.788,24                    57.764,82   -                25.976,58   

                    d) Passius financers                               -                                   -                                   -     

 2. Total operacions financeres (c+d)                  31.788,24                    57.764,82   -                25.976,58   

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)           17.667.689,97             18.824.391,98   -           1.156.702,01   

            1.358.292,82   

                 30.212,66   

                 98.742,86   

            1.289.762,62               1.289.762,62   

               133.060,61   

Components

 1. (+) Fons líquids             2.591.541,39               3.365.541,01   

 2. (+) Drets pendents de cobrament                 140.221,55                  443.579,19   

         (+) del Pressupost corrent                  65.703,20                  368.495,54   

         (+) de Pressupostos tancats                   47.681,11                    47.567,77   

         (+) d’operacions no pressupostàries                  26.837,24                    27.515,88   

 3. (-) Obligacions pendents de pagament             1.380.936,67               1.301.591,92   

         (+) del Pressupost corrent                982.250,40                  885.053,91   

         (+) de Pressupostos tancats                        912,51                         221,57   

         (+) d’operacions no pressupostàries                397.773,76                  416.316,44   

 4. (-) Partides pendents d'aplicar                               -                                   -     

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva                               -                                   -     

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                               -                                   -     

            1.350.826,27               2.507.528,28   

                 45.587,57                    44.210,12   

                 19.089,60                    16.077,08   

            1.286.149,10               2.447.241,08   

            1.305.238,70   

               210.171,03   

            1.095.067,67   

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 III. Excés de finançament afectat 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 

 1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ): 

 2) Romanents de crèdit: 

 3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ): 

PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre

RESULTAT PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE TRESORERIA

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 Imports any  Imports any anterior 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 AJUSTAMENTS 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
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Conceptes
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes

Ajustaments
Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents           25.253.358,30             40.414.489,83   -         15.161.131,53   

                      b) Altres operacions no financeres                               -                    878.974,64   -              878.974,64   

 1. Total operacions no financeres (a+b)           25.253.358,30             41.293.464,47   -         16.040.106,17   

                    c) Actius financers                  75.857,00                  116.152,00   -                40.295,00   

                    d) Passius financers         110.000.000,00           110.000.000,00                                 -     

 2. Total operacions financeres (c+d)         110.075.857,00           110.116.152,00   -                40.295,00   

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)         135.329.215,30           151.409.616,47   -         16.080.401,17   

               393.625,70   

                              -     

                              -     

               393.625,70                  393.625,70   

-         15.686.775,47   

Components

 1. (+) Fons líquids           60.434.180,04             74.081.747,55   

 2. (+) Drets pendents de cobrament                 584.561,95                  997.582,86   

         (+) del Pressupost corrent                  87.172,89                    33.609,96   

         (+) de Pressupostos tancats                   67.738,57                    64.453,76   

         (+) d’operacions no pressupostàries                429.650,49                  899.519,14   

 3. (-) Obligacions pendents de pagament           26.234.489,02             24.210.639,44   

         (+) del Pressupost corrent             1.913.780,70               1.464.443,31   

         (+) de Pressupostos tancats                                -                                   -     

         (+) d’operacions no pressupostàries           24.320.708,32             22.746.196,13   

 4. (-) Partides pendents d'aplicar                       179,27                                 -     

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva                               -                                   -     

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                       179,27                                 -     

          34.784.432,24             50.868.690,97   

                 36.411,54                    23.484,62   

                              -                                   -     

          34.748.020,70             50.845.206,35   

          34.748.020,70   

            2.835.602,78   

          31.912.417,92   

 1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ): 

 2) Romanents de crèdit: 

 3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ): 

PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Organisme 

RESULTAT PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE TRESORERIA

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 III. Excés de finançament afectat 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 

 Imports any  Imports any anterior 

de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

 AJUSTAMENTS 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
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Conceptes
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes

Ajustaments
Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents                  18,68         279.435,96   -        279.417,28   

                      b) Altres operacions no financeres                       -                        -                           -     

 1. Total operacions no financeres (a+b)                  18,68         279.435,96   -        279.417,28   

                    c) Actius financers                       -                        -                           -     

                    d) Passius financers                       -                        -                           -     

 2. Total operacions financeres (c+d)                       -                        -                           -     

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)                  18,68         279.435,96   -        279.417,28   

    279.435,96   

                 -     

                 -     

    279.435,96            279.435,96   

                 18,68   

Components

 1. (+) Fons líquids           7.775,35            287.192,63   

 2. (+) Drets pendents de cobrament                     -                           -     

         (+) del Pressupost corrent                       -                      -     

         (+) de Pressupostos tancats                        -                      -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                       -                      -     

 3. (-) Obligacions pendents de pagament                    -                           -     

         (+) del Pressupost corrent                       -                      -     

         (+) de Pressupostos tancats                        -                      -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                       -                      -     

 4. (-) Partides pendents d'aplicar                    -                           -     

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva                       -                      -     

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                       -                      -     

          7.775,35            287.192,63   

                   -                           -     

                   -                           -     

          7.775,35            287.192,63   

          7.775,35   

                   -     

          7.775,35   

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

 AJUSTAMENTS 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

 1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ): 

 2) Romanents de crèdit: 

 3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ): 

RESULTAT PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE TRESORERIA

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 III. Excés de finançament afectat 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 

 Imports any  Imports any anterior 

PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom Casa Caritat
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Conceptes
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes

Ajustaments
Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents             2.495.645,48               1.692.523,90                  803.121,58   

                      b) Altres operacions no financeres                               -                        3.417,83   -                  3.417,83   

 1. Total operacions no financeres (a+b)             2.495.645,48               1.695.941,73                  799.703,75   

                    c) Actius financers                    4.200,00                    14.335,80   -                10.135,80   

                    d) Passius financers                               -                                   -                                   -     

 2. Total operacions financeres (c+d)                    4.200,00                    14.335,80   -                10.135,80   

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)             2.499.845,48               1.710.277,53                  789.567,95   

                              -     

                              -     

                              -     

                              -                                   -     

               789.567,95   

Components

 1. (+) Fons líquids             1.955.407,73               1.174.777,88   

 2. (+) Drets pendents de cobrament                 301.927,18                  246.504,14   

         (+) del Pressupost corrent                239.907,41                  169.526,50   

         (+) de Pressupostos tancats                            0,02                                 -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                  62.019,75                    76.977,64   

 3. (-) Obligacions pendents de pagament                267.814,14                  220.954,24   

         (+) del Pressupost corrent                  64.890,75                    47.073,02   

         (+) de Pressupostos tancats                                -                                   -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                202.923,39                  173.881,22   

 4. (-) Partides pendents d'aplicar                       915,85                                 -     

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva                               -                                   -     

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                       915,85                                 -     

            1.990.436,62               1.200.327,78   

                              -                                   -     

                              -                                   -     

            1.990.436,62               1.200.327,78   

            1.990.436,62   

                              -     

            1.990.436,62   

 1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ): 

 2) Romanents de crèdit: 

 3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ): 

PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom 

RESULTAT PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE TRESORERIA

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 III. Excés de finançament afectat 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 

 Imports any  Imports any anterior 

Patronat d'Apostes

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

 AJUSTAMENTS 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
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Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió 
que se celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència, 
integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels 
organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Fundació 
Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de 
despesa, elaborat per la Intervenció amb caràcter independent i que s’incorpora al 
previst a l’article 191.3 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del 
Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva 
aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
el qual reflecteix l’acompliment del límit d’endeutament, però que s’incompleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. 
 
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’estat de l’execució de les inversions 
financerament sostenibles a 31 de desembre de 2015, que queda recollit en l’apartat 3 
de l’Informe de liquidació del Pressupost de la Corporació a 31 de desembre de 2015. 
 
Cinquè.- INICIAR ELS TRÀMITS per a l’elaboració d’un pla econòmic financer a 
l’objecte d’assolir el  compliment de totes les regles fiscals, i sotmetre’l a l’aprovació 
del Ple de la Corporació i, posteriorment, del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, tot plegat d’acord amb el 
procediment establert en l’article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com allò que disposa l’Ordre 
de la Generalitat de Catalunya ECF/138/2007, de 27 d’abril. 
 
Sisè- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona i 
de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de 
Barcelona.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
17.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa aprovar inicialment 
el Pla econòmic i financer elaborat amb l’objecte d’assolir el compliment de totes 
les regles fiscals dintre del present exercici pressupostari, de conformitat amb el 
procediment establert en l’article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 “La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), en el seu article 11è estableix que l'elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos dels ens que integren el sector d'administracions 
públiques s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes 
de comptabilitat nacional (SEC), entès per als ens considerats com administracions 
públiques, no de mercat, com una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les 
entitats o societats, considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. 
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Per altra banda, l'article 12è de la mateixa Llei estableix l'acompliment de la regla de la 
despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de l'any actual 
respecte de la de l’any anterior, tenint en compte els augments o disminucions de 
recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà ser superior a la 
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a l'economia 
espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en la fase de liquidació del 
pressupost i en termes consolidats. 
 
Finalment, l'article 13è de l'esmentada Llei, concreta el principi de sostenibilitat 
financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les 
despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts. 
 
La presidenta de la Corporació, en data 29 de febrer de 2016, va aprovar la liquidació 
dels pressupostos de l’exercici 2015 corresponents a la Corporació i els dels seus 
organismes autònoms, ORGT, Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i Fundació 
Pública Casa Caritat. Així mateix, en el mateix expedient, i en compliment del Real 
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de 
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats 
locals, la Intervenció General va elaborar un informe en què s’avaluà l'acompliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com la regla de 
la despesa. Els càlculs en qüestió es realitzaren en termes consolidats, un cop 
deduïdes les transferències internes entre els ens que integren el sector públic de la 
Corporació. La consolidació assenyalada va contemplar totes les entitats considerades 
administracions públiques, no de mercat, en base a les respectives liquidacions o dels 
estats comptables d’aquell exercici, i, en el seu defecte, els estats d’execució 
corresponents al quart trimestre de 2015. 
 
El resultat de l’avaluació, contingut en l’informe de la Intervenció General anteriorment 
esmentat, va posar de manifest, pel que fa a les entitats considerades administracions 
públiques, no de mercat, l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la 
regla de la despesa, mentre que s’ha assolit l’objectiu de sostenibilitat financera. Pel 
que fa a l’entitat considerada de mercat, Patronat d’Apostes, l’informe posava de 
manifest l’acompliment de les tres regles fiscals anteriorment assenyalades. 
 
D’acord amb els articles 21 i 23 de la LOEPSF, l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i regla de la despesa exigeix l’elaboració d’un Pla econòmic i financer. 
Pel que fa a les entitats incloses en els articles 111 i 135 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, aquest Pla s’elevarà a l’aprovació del Ple de 
l’entitat, la qual, un cop aprovada inicialment, l’enviarà a l’òrgan de tutela financera de 
la respectiva Comunitat Autònoma per a la seva aprovació definitiva. Posteriorment, 
s’informarà al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques als efectes del seu 
coneixement, així com del seu seguiment, fins la seva cancel·lació.  
 
A tal efecte s’ha elaborat una Memòria on s’expliquen els antecedents, les causes que 
han motivat l’esmentat incompliment, i les previsions pressupostàries de totes les 
entitats del sector públic per a l’exercici 2015, així com l’estimació del càlcul de les 
regles fiscals per aquest exercici. 
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Segons aquestes estimacions es preveu l’acompliment de totes les regles fiscals a la fi 
del present exercici pressupostari. L’elevada tresoreria, el baix nivell d’endeutament i 
un estalvi net molt positiu posen de manifest una situació econòmica de la Corporació 
solvent i sanejada. En conseqüència, no es preveu l’adopció de cap mesura específica 
de caràcter pressupostari per garantir el seu compliment. No obstant, es preveuen 
mesures de gestió i de control al llarg de l’exercici d’enguany que s’estimen escaients 
per tal de garantir el seu compliment final. 
 
Vist que la competència per a l’aprovació del Pla econòmic i financer correspon al Ple 
de la Corporació, d’acord amb l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vist l’apartat setè I.1.4.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències 
delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de 
l’exercici de competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que 
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el Pla econòmic i financer per a l'exercici 2016 del sector públic de la 
Diputació de Barcelona, annex a aquest acord, derivat de l’incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa corresponent a la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2015. El Pla, que contempla en termes consolidats les 
previsions per a l’exercici 2016 de totes les entitats considerades administracions 
públiques, no de mercat, preveu l’acompliment de totes les regles fiscals en aquest 
mateix exercici. 
 
Segon.-  Elevar el Pla econòmic i financer a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Remetre el Pla econòmic i financer definitivament aprovat al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques als efectes del que preveu l’apartat 2 de l’article 
9 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Des de CUP Poble Actiu entenem que la 
liquidació és el document econòmic més important de la Institució, molt més encara 
que el Pressupost, ja que respon a allò que realment, que efectivament s’ha gastat, 
però per a nosaltres que aquesta liquidació es pugui aprovar amb un informe 
d’Intervenció i el vist i plau de la Presidència, entenem que és defugir un debat polític 
necessari en la Comissió Especial de Comptes, que vostès només convocaran per 
poder aprovar el Compte General i perquè la llei els obliga. Vostès, entenem, que 
defugen el necessari retiment de comptes als Grups polítics a la Diputació i també a la 
ciutadania. Nosaltres ens preguntem de què serveixen els informes trimestrals de 
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seguiment de l’execució pressupostària, quan els nivells d’inexecució del Pressupost 
són tan elevats. Ens preguntem com pensen resoldre els més de 400.000.000 d’euros 
compromesos i no executats de romanent líquid de tresoreria per despeses generals i 
afectades. Ens preguntem com expliquen vostès els més de 306.000.000 d’euros de 
romanent de crèdit, del qual parlarem més endavant, en un moment en què més del 
20% de la població a la demarcació de Barcelona està sota del llindar de la pobresa. 
Clar, nosaltres no podem votar legalment aquest punt de la liquidació, però ja coneixen 
el nostre parer i, evidentment, clar, la inexecució del Pressupost de la Diputació no és 
cosa nova en aquesta casa, no és cosa nova. Només cal mirar, a curt, la liquidació de 
la corporació de 2014 en la qual hi havia més de 436.000.000 de romanent líquid 
afectat i més de 386.000.000 de romanents de crèdit que després vostès, amb un 
simple decret, sumen, i desvirtuen el Pressupost de l’any següent. Això pel que feia..., 
nosaltres teníem una intervenció pel punt 16 de la liquidació i després pel Pla 
econòmic i financer. Anem a parlar ara del Pla econòmic i financer. 
 
La liquidació, evidentment, no la votem i el Pla econòmic i financer nosaltres votarem 
contràriament. De què es tracta? Vostès, la casa, la Diputació, elabora un Pla 
econòmic i financer per l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i també 
de la regla de despesa. Com hem dit, la liquidació no es pot votar i el Pla, curiosament, 
per salvar els mobles d’una gestió que deixa 306.000.000 d’euros sense executar i 
400.000.000 d’euros al banc sí. Al nostre entendre això és una greu incongruència. 
Sabien vostès que aquests 306.000.000 d’euros superen la previsió de Pla de xoc 
social de la Generalitat? Ho saben això? Quantes contradiccions!. Ja al 2015 també 
s’incomplí la regla de despesa i ara continuen. Evidentment, nosaltres votarem en 
contra en tant que respon a un Pressupost, el de 2016 que nosaltres tampoc no hem 
votat favorablement. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: En 
aquests dos punts, el 16è i 17è, lligats amb el 15è, nosaltres en el 17 ens abstindrem 
en el Pla econòmic i financer perquè creiem que ha de ser una eina per 
desenvolupar l’activitat de la Diputació. Però sí, li reitero la petició que li he fet abans. 
Nosaltres entenem que aquesta administració que reparteix, que distribueix, diguem-
ne, recursos entre ajuntaments, hauria de tenir una solució participativa molt més 
amplia de la que en aquests moments creiem que té i, per tant, li reclamem que, 
abstenint-nos en aquest punt, que es tingui en compte els Grups de l’oposició, com a 
mínim el nostre, pel fet que hi ha uns diners de lliure disposició, que no se si són 70 ó 
80.000.000 d’euros, els altres sí estan compromesos; entenc que hi ha romanents que 
no es poden, que estan compromesos, són diners que són finalistes, però els que 
siguin de lliure disposició si que ens agradaria poder participar, com a mínim ser 
informats i poder dir la nostra en la distribució d’aquests recursos, perquè, moltes 
vegades a la distribució que es fa entre ajuntaments prima més la petició de 
determinats colors polítics que no pas la realitat de cada territori o de cada ajuntament. 
I, per tant, insistim en voler participar i en voler reclamar aquesta informació. Ens 
abstenim en aquest punt però volia fer aquesta reflexió. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres fem  
una primera petició que és que entenem que la liquidació de la corporació és un acord 
important i, per tant, és una foto real de l’activitat de la corporació, per tant agrairíem 
major publicitat més enllà d’on es pot fer el debat, o si s’ha de fer el debat encabir 
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informació pública de major explicació, fins i tot de la que hem tingut a la Comissió 
Informativa, tot i que a la Comissió Informativa vam tenir explicació. I no només per a 
nosaltres, sinó per a la ciutadania, per a la resta d’ajuntaments, perquè sàpiga tothom 
quina és la situació de la liquidació del pressupost i quina activitat, al final, acaba fent 
la Diputació.  
 
En aquest sentit, tres idees ràpides: Una, la preocupació pel nivell d’execució, que 
n’hem parlat en altres moments, no només per l’execució que fan els ajuntaments 
d’allò que reben, sinó per la pròpia execució que tenim a la pròpia casa. No té massa 
sentit acabar tenint una disponibilitat de casi 1.500.000.000 d’euros, 1.440.000.000 
d’euros de disponibilitat que té la Diputació per fer activitat, quan al final només 
executem un miler i ens queden més de 400 pel camí que no podem executar. 
Entenem que hi ha una casuística diversa, hi ha una casuística diversa, no ens ho han 
d’explicar, sabem que hi ha diversitat de situacions; ajuntaments petits que no poden 
executar, ajuntaments grans que no fan... Hi ha diversitat, però creiem que hem de fer 
una reflexió profunda de com millorem això, perquè cada any això es va incrementant. 
Sempre hi ha hagut un nivell d’execució baix en algunes coses, però cada any això es 
va incrementant i a nosaltres ens preocupa enormement que no puguem buscar algun 
tipus de solució, fins i tot pensant en què moltes de les coses que fem com a Diputació 
i que traslladem als ajuntaments potser el que hem de plantejar és que vagin 
incorporades a un cert suport tècnic per poder desenvolupar alguns dels projectes i 
dels programes que fem, perquè potser tenim dificultats en aquest nivell.  
 
Per tant, nosaltres, sense buscar la solució ara, que tampoc és el moment, sí que 
creiem que val la pena que busquem quina és l’arrel del problema i pensar com li 
donem solució. Evidentment, també creiem que és una bona notícia que la Diputació 
continuï sent una administració exemplar amb el que té a veure amb el pagament i que 
siguem una administració amb capacitat de pagament ràpid i, per tant, som una 
organització estricta i seria. Per tant, crec que això és una bona noticia i també ens ho 
hem de dir. I en relació amb la tercera cosa que volem dir és el nivell d’endeutament, 
que té a veure amb el punt següent. Ja ho saben, el nostre Grup no és dels que 
creiem que tenir un baix nivell d’endeutament en una administració sigui una bona 
noticia o massa bona noticia, entenem que el que diu el nivell d’endeutament 
d’aquesta corporació és que tenim recorregut i, per tant, ens podem endeutar més i 
podem fer més activitat i podem fer més projectes. I en aquest sentit va la nostra 
reflexió d’avui i les propostes que de fet els hi fem desprès en una moció i que els hi 
fem a la Junta de Govern i que els hi hem fet en el Pressupost i que els hi hem fet en 
el Pla de Mandat. Creiem que la Diputació pot recuperar recursos per fer projectes 
nous. Hem parlat de plans d’ocupació, però també hem parlat d’un Pla de xoc contra la 
pobresa; ara parlarem després d’un Pla de cohesió urbana... En definitiva, jo crec que 
hi ha possibilitats de fer més activitat i entenem que el nivell d’endeutament de la casa 
permet, tant el romanent, com la disponibilitat, com el nivell d’endeutament, permeten 
a la Diputació de Barcelona fer més coses i el nostre Grup els hi farà propostes durant 
tot el mandat i esperem que les acceptin o que les incorporin o que les mirin d’estudiar.  
 
I, en aquest sentit, com que al final estem parlant del nivell d’endeutament, nosaltres 
no podem donar suport a un Pla que tècnicament està ben fet i que al final ve d’una 
certa també imposició legal de la Llei d’estabilitat, que ja he dit abans que nosaltres no 
respectem, que no entenem i que no és justa; doncs tampoc entenem que la Diputació 
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hagi de reduir encara més el seu endeutament amb un Pla de viabilitat. Per tant no li 
donem suport al Pla de viabilitat, ens abstindrem perquè entenem que tècnicament 
està ben fet i entenem que la Interventora ha fet una bona tasca, però nosaltres 
entenem que no ens correspon a nosaltres sinó al Govern aprovar aquest tipus de 
plans i, per tant nosaltres ens abstindrem en el Pla de viabilitat. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Pel que fa al punt 16 és un donar 
compte i, per tant, constatar que tot i l’incompliment de la regla de la despesa i de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària sí que és cert el resultat, i aquesta liquidació el 
que mostra és una administració sanejada. En aquest sentit, s’ha comentat alguna 
cosa, com el baix nivell d’execució, però nosaltres aquí ja no entraríem. Jo crec que, 
sobretot, la preocupació que hauríem de tenir és veure si els comptes estan sanejats o 
no i en això tenim total tranquil·litat, però és cert que aquests incompliments porten a 
l’obligació d’haver d’aprovar aquest Pla econòmic i financer i, per tant, en aquest Pla 
econòmic i financer es proposen una sèrie de mesures que es van explicar a la 
Comissió Informativa i dintre d’aquestes mesures una d’elles, vam entendre nosaltres, 
que podria tenir un efecte sobre els avançaments als ajuntaments. En el sí de la 
mateixa Comissió, nosaltres, això fa 15 dies, el que sí que vam demanar és un major 
detall, un major coneixement, per saber com podria ser aquest efecte, com podria 
afectar, quina dimensió, i això en 15 dies, tot i entenent que ha passat una Setmana 
Santa pel mig, no ens ha estat facilitat, no coneixem aquest efecte. I és per aquest 
motiu que nosaltres ara expressem el nostre vot d’abstenció. 
 
La senyora presidenta dóna la paraula al diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat del Coneixement, senyor García Cañizares, qui diu: 
En tot cas, fins i tot estaria d’acord amb alguna de les coses que s’han dit respecte a 
que la normativa estatal l’hauríem de no poder complir, però malauradament nosaltres 
com a Govern tenim l’obligació de complir el que diu la normativa estatal. Es produeix 
una paradoxa, i començo per la intervenció del senyor Funes. Nosaltres també 
estaríem d’acord en què la situació econòmica de la Diputació és molt bona i, per tant, 
té possibilitats d’endeutar-se però, justament, una de les coses que ens porten a 
aquest Pla que aprovem avui és que no es pot comptabilitzar com a ingrés el que ve 
de crèdit, amb la qual cosa si la Diputació i la voluntat del Govern sempre és donar 
més serveis i si s’ha d’endeutar doncs perfecte, i ho hem dit motles vegades; la 
paradoxa és que, si nosaltres demanem crèdit no el podem incorporar al Pressupost 
com a ingrés perquè no ens ho permet la normativa, però si el demanen sí que el 
gastem, amb la qual cosa, quan passa això, ens trobem amb que directament 
l’estabilitat pressupostària se’n va en orris, que això és el que ens ha passat o el que 
ens està passant, per tant és una paradoxa i estem d’acord amb el que diu. Nosaltres 
ja voldríem votar que no fem cas a aquesta normativa, però tenim l’obligació de fer-ho, 
però aquesta és la paradoxa: el capítol setè no es pot incorporar al Pressupost com a 
ingrés, però en canvi si demanes un crèdit la despesa la fas, per tant fora l’estabilitat 
pressupostària. 
 
Aquesta una qüestió, l’altra són els diners que estan pendents, que no són de lliure 
disposició, després parlaré d’això, de la lliure disposició que deia el senyor Riera. Són 
diners compromesos amb els ajuntaments, una gran part. És veritat que hauríem de 
buscar la manera que els ajuntaments complissin amb els terminis que la Diputació té 
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al seu Pressupost, però això suposa haver de dir als ajuntaments de la demarcació 
que tenen un termini establert per fer unes obres, i que tot allò que passi del 31 de 
desembre d’aquell any ja no se’ls hi pagarà. Anècdotes: avui encara estem veient que 
ens queden per justificar 20.000.000 d’euros que venen de dos anys dels plans 
ocupacionals. Els ajuntaments no han justificat. Què fa la Diputació en aquest cas?, 
Els hi diu als ajuntaments: s’ha acabat el termini, si ho han gastat ho sento, ho paguin 
vostès que la Diputació no manté aquest romanent per pagar-los més endavant? Seria 
una possibilitat, però aquests 20.000.000 són la punta de l’iceberg del que està 
passant amb la resta de diners als quals s’està fent referència a les intervencions. Els 
300 o els 400.000.000 d’euros que estan compromesos, que la majoria són dels 
ajuntaments i que no s’ha fet la despesa, no s’ha justificat.  
 
Se’ns dóna en algun espai, en alguna Àrea de la Diputació també, que, per exemple, 
tenim un conveni amb la Universitat i hi ha destinats no sé quants milers d’euros, que 
hi és, i la Universitat acaba amb la mateixa actitud que hem dit dels ajuntaments i no 
gasta els 12, 13, 15, 30.000  euros que puguem tenir de conveni. Fins que no acaba 
l’exercici tampoc no li podem reclamar, amb la qual cosa, si no s’ho gasta, nosaltres 
ens ho quedem com a tresoreria pendent de pagament i, en tot cas, hauríem o la 
Universitat hauria de renunciar. Per tant, aquestes situacions provoquen aquesta 
situació. 
 
Fixi’ns en una altra cosa que fem, quan es feia referència als diners de lliure 
disposició, que és una expressió una mica estranya, fixeu-vos el que vam fer als 
acabaments de l’any 2015 amb 10.000.000 d’euros; posar-los en un pla complementari 
perquè els ajuntaments en puguin gaudir, o si arriba el cas altres actius puguin utilitzar-
los, però mai ens quedem els diners a la caixa, mai ens els quedem. Quan detectem la 
quantitat que ens podem gastar no ho decidim com a Govern, o si que ho decidim, 
però ho aprovem pel Plenari. I els plans complementaris, habitualment o sempre es 
pacten amb els grups de l’oposició i, fins i tot, s’hi participa activament per part dels 
grups de l’oposició. Per tant, en aquest sentit entenc que a nosaltres també ens 
preocupa no poder-nos gastar tot el que ingressem, ens preocupa i molt. Com a 
Govern ens agradaria poder demanar crèdit i donar més servei als ajuntaments, però 
quan es produeix aquest punt que, veient com ha anat l’execució del pressupost ho 
detectem, veiem quins són els motius, que és el que expliquem, i busquem solucions, 
sempre acaba sent la solució posant terminis als ajuntaments, o als executors;  que no 
és la pròpia administració de la Diputació, sinó que són els tercers als quals van 
destinats els diners. Ja ho entenc, i a més em sembla molt injust que es parli de la 
pobresa alhora que es parla del romanent de tresoreria de la Diputació, perquè la 
majoria dels diners, i abans parlava de plans ocupacionals, que van destinats als 
ajuntaments, van per qüestions socials, i és una evidència posar l’exemple dels plans 
ocupacionals, però molta no execució per part dels ajuntaments, és activitat 
relacionada amb l’activitat de serveis socials i d’ajuda a la pobresa i d’ajuda a les 
persones que tenen més problemes per tirar endavant. 
 
Aquesta és la realitat, els números són uns altres i els hem d’explicar, però la realitat 
és aquesta i la situació, com administració, és complicada perquè ens nodrim, 
econòmicament d’una manera i les sortides són d’una altra i de molt consens amb les 
altres administracions que són els ajuntaments, que son el nostre motiu d’existència. 
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La senyora presidenta dóna la paraula de nou al senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Al 
senyor Cañizares: Senyor president de la Comissió d’Hisenda, tenim marge de 
maniobra per millorar? o no tenim marge de maniobra per millorar? Si n’hi ha marge de 
maniobra que n’hi ha per millorar, fem-ho. Miri, nosaltres encara som nascuts al segle 
XX i els hi faré la translació a pessetes perquè ens entenguem, perquè de vegades 
parlem de milions d’euros com si estiguéssim parlant de “chuches”. Mirin, 400.000.000 
d’euros significa 70.000.000.000 milions de pessetes, 70.000.000.000 de pessetes al 
banc. És lògic que la Diputació de Barcelona tingui 70.000.000.000 de pessetes al 
banc? Si hi ha marge de maniobra, amb la lògica flexibilitat als diferents ajuntaments, 
doncs apliquem-la, que per això estan governant. 306.000.000 d’euros, això son 
51.000.000.000 de pessetes, 51.000.000.000 de pessetes... És lògic que la Diputació 
inexecuti 51.000.000.000 de pessetes? Nosaltres entenem que no. A partir d’aquí 
vostès poden dir: “no, es que els ajuntaments, la pobresa..., destinem serveis socials 
aquí, serveis socials allà....” Hi ha moltes realitats com vostès saben i, evidentment, hi 
haurà ajuntaments convergents que no pateixen la pobresa, però hi ha molts altres 
que sí. I, per acabar la nostra intervenció, si ens permeten, saludar el canvi en 
l’orientació de vot manifestada en la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda 
per part del Partit Socialista. Si més no, sorprenent. 
 
De nou intervé el senyor Riera (PP), qui diu: Només per comentar al senyor 
Cañizares que, efectivament, ja sé que hi ha uns diners de romanent de tresoreria que 
tenen una destinació, he sigut regidor d’Hisenda, per això quan he fet la meva 
intervenció he fet un esment a uns diners que no tenen una destinació específica, que 
s’entenen que, segons la gràfica que vostès ens van facilitar, són d’uns 90.000.000, 20 
ja estan aquí en el punt 15è, doncs la resta eren 70.000.000 que no tenen la destinació 
que vostè diu d’un ajuntament. No necessitem dir-li que no a un ajuntament, hem de 
buscar en què els emprem, i és en aquesta quantitat que jo els hi demano que hem de 
ser participatius, que ens deixin ser participatius, perquè ja sé que són uns diners que 
han d’anar als territoris, que han d’anar als ajuntaments i, per tant, són uns diners que 
se’ls hi ha de buscar destinació en aquest moment. La resta ja sé que no, la resta jo ja 
sé que tenen que estar pendents per si s’executen, per si l’ajuntament doncs realitza, 
això ens ha passat a l’ajuntament nostre, que hem retardat per motius X una 
subvenció i després parlant amb la Diputació hem aconseguit un aplaçament. Però 
parlo d’aquells 90.000.000, dels 20 que estan en el punt 15è. I els altres 70, segons la 
gràfica que jo he vist, que vostè ens ha facilitat, ho interpreto així. Si no és així, doncs 
tenim vostè i jo una trobada i ho aclarirem ràpidament, però jo entenc que és així i, per 
tant, la reclamació sobre aquests diners que en aquest moment no tenen destinació. 
 
Intervé de nou el senyor Funes (Entesa), qui diu: Una prèvia. Quan jo he dit que hi 
havia una diversitat de casuístiques, entenc que tothom ha entès que hi ha diversitat 
de casuístiques en el nivell d’execució, però també hi ha un baix nivell d’execució. No 
tot és només en els ajuntaments; aquí hi ha un recorregut també intern, que després 
diem què farem, que després no fem. Aquí, a la pròpia casa, també hem de fer aquest 
recorregut intern, per saber també què ens passa amb els nivells d’execució intern, no 
només de la inversió sinó de l’activitat real de la casa. Per tant, per això preguem al 
Govern que reflexioni. Una altra qüestió, també important, és que no hem de perdre de 
vista que estem parlant també de recursos de la ciutadania, dels meus veïns i de les 
meves veïnes, i que estem parlant que són recursos que hem de posar a disposició 
dels ajuntaments, però que els ajuntaments els han de posar a disposició. No és una 
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qüestió de resoldre-li el problema al regidor d’Hisenda de torn, o l’alcaldessa o al 
alcalde de torn. És un recurs que hem de poder posar a disposició de la ciutadania. 
 
I, en aquest sentit, nosaltres creiem que l’ordre de les coses és: valentia política, 
decisió política de fer una cosa i després ja busquem la solució tècnica. No creiem 
que, en aquests moments, ens haguem de situar al revés. L’ordre no és: tenim un 
problema tècnic i perquè la llei diu el que sigui i com que anem de bòlid no ens atrevim 
a fer. Nosaltres us demanem, demanem al Govern que faci un esforç per tenir una 
major valentia política. Prenguem una decisió política! Si és necessari endeutar-nos 
més, si cal per fer més coses, en definitiva estem parlant d’això, no li busquem prèvies 
tècniques. Perquè tots som conscients de les dificultats de la Llei d’Estabilitat 
pressupostària, però aquest Pla de de viabilitat es pot fer igual pel nivell 
d’endeutament del 48% com pel nivell d’endeutament del 58%, que en definitiva estem 
parlant d’això. Per tant creiem que, al final, si li hem de buscar una solució tècnica, 
amb el Pla de viabilitat, estem convençuts que els serveis tècnics de la casa trobaran 
la solució, però creiem que la decisió política és la manera de buscar tenir més 
recursos. En aquest sentit, no estem parlant, no estem a l’Ajuntament de Cornellà, per 
no posar cap altre exemple, estem a la Diputació de Barcelona, per tant si aquesta 
considera que la Llei d’Estabilitat pressupostària dificulta la capacitat de gestió de la 
Diputació de Barcelona, que és la primera Diputació d’Espanya, hem de tenir capacitat 
per poder denunciar que la Llei d’Estabilitat pressupostària no ens funciona, i això ha 
de ser un compromís polític d’aquest Plenari, per qüestionar la Llei d’Estabilitat 
pressupostària. Per tant, creiem que també és una qüestió de valentia política, de 
decisió política. 
 
La senyora presidenta dóna la paraula de nou a la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: 
Sí, molt breument, perquè abans havíem apuntat una qüestió i em pensava que abans 
tindríem resposta i no l’hem tinguda, per això tornem a demanar la paraula. I és que, 
tot i que rectificar és de savis, nosaltres vam fer una reserva de vot a la Informativa i 
ara ens abstenim. Pensava que igual el diputat-president responsable de la Comissió 
d’Hisenda ens donaria resposta, però no és el cas i a nosaltres ens encantaria, tot i 
que el vot és un vot d’abstenció, i per tant el mantenim, i mantenim que ens agradaria 
conèixer amb una mica més de detall el què fins ara no ho hem aconseguit. 
 
De nou intervé el senyor Garcia Cañizares CiU), qui diu: Començo per la senyora  
Díaz, perquè abans m’he descuidat, té raó. És veritat, a la Comissió corresponent es 
va preguntar respecte a les bestretes que podrien rebre els ajuntaments i es va quedar 
que se’ls hi faria un explicació. De fet avui he demanat com estava aquesta situació i 
m’han dit que ho havien fet ahir mateix, amb la qual cosa entenc que la meva Àrea ha 
anat tard en aquest sentit, i demano disculpes. En tot cas una explicació buscarem, 
però és veritat que en el Pla econòmic i financer pateixen les bestretes, doncs serà 
complicat donar bestretes perquè això suposa el mateix que ens està provocant 
aquesta situació. Però, alhora, hi ha possibilitat de buscar altres sistemes que els 
ajuntaments no pateixin per manca de bestretes. En tot cas, em consta que ha estat 
en l’últim moment que es buscava a la diputada, m’ho han dit aquest matí. Intento 
recuperar el que m’han dit quan he preguntat, i intentem resoldre-ho. Però, en tot cas, 
les bestretes es poden substituir per altres figures que no ens complicaran el 
compliment del Pla econòmic i financer.  
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Quant a les altres intervencions, evidentment millorar sempre es pot, i és el que 
pretenem. Estem tancant el Pressupost 2015, hem fet el plantejament de com fer 
perquè no s’acumuli tant el romanent, n’hem parlat no sols a nivell tècnic sinó també a 
nivell polític, i millorar sempre ho podem fer i ho intentarem, perquè també estem 
d’acord que aquest sistema ens ha provocat unes situacions bastant ambigües i 
bastant estranyes, i a més les hem de defensar en el Plenari. Només una cosa, senyor 
Duran, no hi ha ajuntaments de Convergència rics o ajuntaments de Convergència 
pobres, i és una manca de sensibilitat cap a la societat dir això. La gent dels municipis 
té situacions complicades arreu, i molts som alcaldes de municipis que tenen 
situacions de pobresa molt greu i, per tant, fer aquesta lectura és poc ètic i, perdoni 
que li digui d’aquesta manera, i aquí li dic com a diputat d’Hisenda i com a alcalde d’un 
municipi que té més del 20% d’aturats i que té una situació de pobresa molt greu. I sóc 
un alcalde de Convergència i, a més, fa 20 anys que sóc alcalde, i per tant no és una 
qüestió de color polític la pobresa, al contrari.  
 
Quant els programes complementaris que deia el senyor Riera, els de lliure disposició, 
li deia abans que aquests diners que veu en el gràfic han d’utilitzar-se o bé per tornar a 
l’estabilitat pressupostària, o bé per fer allò que li contestava abans, que és fer plans 
complementaris que permetin que aquests diners es gastin o, si és possible, 
incorporar-los al Pressupost de l’any següent, amb la qual cosa també els tornarem a 
discutir. Per tant no queden a lliure disposició, que jo crec que aquest és l’error de 
concepte, sinó que a un lloc o altre s’han de destinar. No podem decidir, però poden 
anar al Pressupost, depèn del que digui l’Àrea corresponent, la Intervenció, poden 
anar a resoldre la situació d’estabilitat pressupostària o poden anar a plans 
complementaris. En tot cas ho parlarem més a poc a poc. 
 
I quant a nivell d’execució, ja acabo perquè crec que ens estem allargant massa, en 
aquest sentit dir al senyor Funes que el que intenta l’Àrea d’Hisenda, i com a mínim 
aquest últim any, és quan arriba el mes de setembre passar el rasclet per totes les 
Àrees, justament perquè si el nivell d’execució de totes les Àrees és baix, podem 
recuperar i alhora que recuperem podem destinar-lo a plans complementaris, d’aquells 
que en parlem; perquè si no hi ha execució de les Àrees aquests diners s’acaben 
perdent i se’n van, justament, als romanents de tresoreria, que ens han de servir per 
eixugar dèficit o per coses que realment no volem com a administració. Passem, 
doncs, el rasclet. Una altra cosa és com acabem arribant amb força potència a les 
Àrees perquè ens diguin quina és la quantitat real que no es gastaran fins a final d’any 
i fins a quin punt podem comptar amb aquestes quantitats. Estem treballant en això, i 
també estem treballant, i els hi he de dir a tots aquells que han intervingut, en quina 
seria la solució o quina podria ser per resoldre aquesta situació paradoxal de tenir 
diners i no poder gastar-los. Una és posar terminis als ajuntaments, això és força 
complicat, però és una possibilitat i, per tant, ho estem treballant, i depèn com ho 
veiem, potser en els propers mesos podrem fer una proposta de com ho treballem tot 
plegat. 
 
Quant a valentia política, evidentment, senyor Funes, tenim valentia política, tenim 
voluntat d’ajudar els municipis, que vol dir població, en moltes ocasions, amb 
situacions econòmiques complicades i hem de buscar els sistemes possibles. La millor 
solució és que l’Estat Espanyol canviï la normativa que és molt perjudicial per a les 
diputacions, especialment per a la de Barcelona. Aquest és un debat que s’ha de fer 
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en un altre lloc, aquí podem fer costat, o bé que el Parlament de Catalunya realment 
sigui un Parlament que tingui competències al país com per prendre aquestes 
decisions i que aquestes normatives no les faci l’Estat sinó que les faci un país que es 
diu o es dirà Catalunya. 
 
La senyora presidenta dóna la paraula, de nou, indicant que és excepcional un tercer 
torn, al senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Per al·lusions. Com acostuma a dir el senyor 
Cañizares, la seva intervenció ni és ètica ni és estètica. Acusar-nos de falta de 
sensibilitat social costa una mica d’entendre, especialment quan representem 
ajuntaments on, dia sí i dia també, s’estan produint desnonaments, on el nivell d’atur 
és major del 25%, o quan una de cada tres persones és usuària dels serveis socials. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Duran, no dubtem de la seva 
sensibilitat social, ni de la seva formació política, li puc ben assegurar. En tot cas, crec 
que si fa una relectura de l’acta entendrà què li volia dir el diputat García Cañizares.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), l’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 
25 vots a favor, 22 abstencions i 3 vots en contra. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
18.- Dictamen de data 21 de gener de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats 
ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès en data 25 de novembre de 2015 acordà 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 

Primer.- Acceptar  la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès en data 25 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: 
 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de les liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxes per: 
 
-  Prestació del servei de gestió dels residus municipals. 
-  Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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V - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
VI - Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Quotes d'urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta 
Corporació, en via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les Entitat 
Urbanístiques Col·laboradores d'aquest municipi, un cop providenciat el 
constrenyiment per aquest Ajuntament. 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
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 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de servei de subministraments d'interès general 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
X - Sancions derivades d'expedients sancionadors urbanístics, mediambientals, de  
l'ordenança reguladora d'activitat i instal·lacions, de l'ordenança reguladora del 
tractament de runes i terres i de l'ordenança reguladora sobre la tinença d'animals de 
companyia 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Taxa per prestació de serveis en cementiri locals 
 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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XII - Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIII - Taxa mercat municipal 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIV - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, 
els controls periòdics i les revisions periòdiques 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XV - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVI - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 
d'urbanisme 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 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. 
 
XVII - Preu públic per serveis d'esports 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVIII - Preu públic per accés a la xarxa sense fils E-Ametlla- (WIFI)- 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIX - Preu públic per escola de música 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XX - Preu públic per lloguer de naus industrials P.I. Ametlla Park 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XXI - Preu públic complex esportius Can Camp 
 
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

l'ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XXII - Preu públic per escola bressol 
 
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

l'ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XXIII - Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XXIV - Multes coercitives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XXV - Taxes per a la realització d'activitats de competència local 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XXVI - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
19.- Dictamen de data 16 de febrer de 2016, el qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
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 Parets del Vallès en data 26 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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, en data 26 de novembre de 2015 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
 

-  Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
20.- Dictamen de data 16 de febrer de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 

 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles en dates 21 d'octubre de 2015 i 
16 de desembre de 2015 acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de 
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Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sans Pere de Riudebitlles, en data 21 d'octubre de 2015 i 16 de desembre de 2015 a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Taxa clavegueram 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació de data 
21 d'octubre de 2015.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
21.- Dictamen de data 20 de gener de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació 
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda en data 29 d'octubre de 2015 
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Santa Perpetua de Mogoda, en data 29 d'octubre de 2015 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per prestació del servei de construcció de la xarxa de claveguerons i realització 
d'obres complementàries 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 

22.- Dictamen de data 16 de febrer de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, 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 Vacarisses en data 28 de gener de 2016 acordà l’ampliació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vacarisses, en data 28 de gener de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I - Taxa per la utilització d'instal·lacions esportives municipals 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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III - Taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu i 
d'entreteniment i similars 

 

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

 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxa per la prestació del servei de l'escola de música 
 

 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. 

 

V - Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària 
 

 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 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
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Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Traspassos de carreteres 

 

23.- Dictamen de data 21 de gener de 2016, pel qual es proposa acordar el 
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Begues, del tram de la carretera 
BV-2411 entre els punts quilomètrics 10,370 i 12,000, de titularitat de la Diputació 
de Barcelona. 
 

 “Atès que el tram de la carretera BV-2411, entre els P.km. 10+370 i 12+000, en el 
terme municipal de Begues, 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 Begues ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat 
de reurbanitzar el tram del Camí Ral des de la Rambla fins al carrer Indústria.  
 
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 Begues 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-2411 i Projecte constructiu de reurbanització del tram de 
la travessera entre el P.km. 10+370 i el P.km. 11+590, tram del Camí Ral des de la 
Rambla fins al carrer Indústria, al T.M. de Begues”. 
 
Atès que, amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per 
la Junta de Govern en sessió celebrada en data 12 de març de 2015, ha acordat 
formalitzar l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Begues, 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 reurbanització del 
tram de la travessera entre el P.km. 10+370 i el P.km. 11+590, tram del Camí Ral des 
de la Rambla fins al carrer Indústria, al T.M. de Begues. 
 
Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la implementació per part 
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Begues dels compromisos que 
s’especifiquen en el mateix, en ordre al traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram de 
la carretera de la Diputació BV-2411, entre els punts quilomètrics 10+370 i 12+000, i 
establir les condicions per a l’execució de les obres per a la seva reurbanització. 
 
Atès que per decret d’alcaldia de l’Ajuntament, de data 19 de març de 2015, es va 
signar una resolució, notificada a aquesta Diputació mitjançant ofici de data 11 de maig 
de 2015, presentat en el Registre d’entrada amb data 12 de maig de 2015, en virtut del 
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qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-
2411, entre els punts quilomètrics 10+370 i 12+000. 
 
Atès que la petició 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 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 Begues en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal 
dels referits trams de carretera, en els termes següents: 
 
“En referència a l’escrit de l’Ajuntament de Begues, de data 11 de maig de 2015, sobre 
traspàs del tram de la carretera BV-2411, entre els PK 10+370 i 12+000, s’informa el 
següent:  
 
El tram a traspassar és el següent: 
 
BV-2411  P.km. inicial: 10+370  P.km. final:  12+000 
 
El punt quilomètric 10+370 és el punt inicial de la carretera BV-2411, i està situat a la 
cruïlla del camí Ral amb el carrer La Rambla. 
 
El punt quilomètric 12+000 de la carretera BV-2411 està situat al ramal d’accés a la 
rotonda a la qual també accedeix la carretera C-535 (rotonda final de la Ronda urbana 
de Begues). Aquesta rotonda no és objecte de traspàs. 
 
El tipus de trànsit que circula per aquest tram de carretera a traspassar, és 
principalment de caràcter urbà, atès que existeix una variant de la mateixa per la 
carretera C-535, situada al sud del nucli urbà de Begues. 
 
En el tram de carretera a traspassar que transita dins del nucli de Begues, la 
competència de la Diputació de Barcelona es limita a la calçada de la mateixa.” 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació dels trams 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:    BV-2411. Ctra. de Begues. Tram nord. 
Tram a cedir:   Del P.Km. 10+370 al P.Km. 12+000 
Amplada mitja:  5,74 m. 
Longitud:   1.630 m. 
Classe de ferm:  Mescla bituminosa en calent tipus D-12 
Estat del ferm:  Acceptable 
Amplada explanació:  Coincident amb la calçada, 5,74m. de mitjana 
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Altres dades: Tram coincident amb el Camí Ral del municipi de Begues.  
La rotonda situada al final del tram no és titularitat de la 
Diputació de Barcelona i, per tan, no és objecte de 
traspàs. 

Observacions: Al tram de carretera a traspassar dins del nucli urbà de 
Begues, 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 
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 
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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.  
 

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 Begues, de 
conformitat  amb la petició formulada per decret d’alcaldia de l’Ajuntament, de data 19 
de març de 2015, del tram comprès entre el punt quilomètric 10+370 i el 12+000 de la 
carretera BV-2411, 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. 
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Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Begues els presents acords per al seu 
coneixement i als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
24.- Dictamen de data 15 de març de 2016, pel qual es proposa l’adhesió de la 
Diputació de Barcelona a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia aprovada, en 
data 4 de febrer de 2016, per l’Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat. 
 
“La Diputació de Barcelona és membre de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat des de la seva constitució, l’any 1997, i participa en l’associació 
desenvolupant les funcions de Secretaria Tècnica i com a membre de l’Assemblea 
General. 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una plataforma d’intercanvi i 
cooperació del món local en l’àmbit del medi ambient i per avançar cap a un 
desenvolupament sostenible, a través d’un marc adient per debatre problemes, 
inquietuds, necessitats, experiències, i promoure i dur a terme projectes d’interès 
comú.  
 
Des de l’any 2004 l’Assemblea de la Xarxa aprova una declaració institucional anual 
amb l’objectiu d’establir un posicionament comú en determinades matèries sobre la 
sostenibilitat, la lluita sobre el canvi climàtic, un urbanisme sostenible, l’ocupació al 
servei del medi ambient i la biodiversitat, el vehicle elèctric, l’economia verda, 
l’educació ambiental o l’adaptació al canvi climàtic.  
 
Així, en el marc de la 16a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, celebrada en data 4 de febrer d’enguany, es va aprovar la Declaració de 
Sant Sadurní d’Anoia, on es plantegen nous reptes a les ciutats i pobles pel 
desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030. 
 

Atès l’interès que els continguts d’aquesta Declaració té per a la Diputació de 
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de 
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els 
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local (en endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de 
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i sostenibilitat, es proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 

 

Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de Sant 
Sadurní d’Anoia “Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la 
lluita contra el canvi climàtic cap el 2030” aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat en la 16a Assemblea General de data 4 de febrer de 2016, 
d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

 

Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita 
contra el canvi climàtic cap el 2030 

 

Els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han 
protagonitzat durant molts anys un treball intens i lúcid per generar sostenibilitat en 
el nostre territori i sovint s’hi han constituït en referent internacional.  
 
La implantació de les agendes 21 locals i, més recentment, els plans d’energia 
sostenible del Pacte dels alcaldes han estat dues fites que han agrupat al seu 
voltant moltes altres actuacions que, en conjunt, han canviat la percepció social de 
l’entorn i la relació que té la ciutadania té amb el medi ambient. 
 
Al mateix temps, els experts han fet una anàlisi cada cop més acurada de la realitat 
planetària que ha aconsellat el disseny de noves propostes, creades des de la 
recerca i des de la participació, destinades a mitigar els impactes de les disfuncions 
ambientals i a millorar l’adaptació de la nostra societat a les situacions futures. 
  
En el marc de l’Agenda 2030, Nacions Unides acaba de presentar els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, que assumeixen l’equilibri ineludible entre ambient, 
societat i economia i contemplen disset àmbits d’actuació a favor de les persones, 
el planeta, la prosperitat, la pau i la participació.  
 
És especialment transcendent la signatura de l’Acord de París, en què 195 països 
acaben de pactar l’impuls de mesures i inversions per a un futur baix en emissions, 
resilient i sostenible. Sota la seva empara, les ciutats i els pobles han subscrit la 
Declaració de París, que recull el compromís dels líders locals d'arreu del món per 
fer front a l'alteració del clima. 
 
També ha renovat els seus objectius la Unió Europea amb la proclamació del nou 
Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia, que fixa unes quotes de reducció 
d’emissions del 40%  per al 2030  i afegeix fites d’adaptació a les de mitigació. 
 
Davant de les oportunitats de reflexió i de treball que ens obra el nou marc, i 
conscients de la responsabilitat i de la capacitat de treball i influència dels nostres 
municipis, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es congratula dels 
nous objectius, acords i pactes presos i manifesta un cop més el seu compromís 
amb la sostenibilitat. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 
És per tot això que ACORDEM:  
 
ASSUMIR com a propis els objectius plantejats pels nous acords internacionals — 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, Acord i Declaració de París, nou Pacte 
dels alcaldes sobre el clima i l’energia— i aprovar la nostra adhesió als mateixos a 
través dels mecanismes establerts per cada cas per adaptar-los a la nostra realitat 
municipal i esdevenir-ne dinamitzadors en el territori.  
 
ESTIMULAR la coordinació entre els actors involucrats en el desenvolupament dels 
objectius —administracions, àmbits privats, xarxes i ciutadania— per tal de crear 
sinergies que garanteixin la participació de tothom en el disseny sostenible de la 
nostra societat.  
 
ADEQUAR les polítiques de desenvolupament als criteris de la sostenibilitat en els 
seus tres vessants, ambiental, social i econòmic, per tal de garantir prosperitat a les 
generacions actuals i, a les futures, un entorn amb totes les possibilitats intactes. 
 
GARANTIR el disseny de polítiques d'educació i cohesió social adreçades a tots els 
nivells implicats, per tal de facilitar-ne la sensibilització i capacitació per fer 
conscients a tots els actors del seu paper, i apoderar les persones i les 
organitzacions  perquè puguin adoptar decisions i passar a l’acció amb un 
coneixement adequat.  
 
FOMENTAR les actuacions d’utilització eficient dels recursos i de sostenibilitat 
ambiental, especialment les de mitigació i adaptació al canvi climàtic, per tal de 
contribuir a la resiliència del planeta i de cadascuna de les nostres ciutats i pobles.  
 
MOSTRAR a la comunitat global la nostra voluntat de treballar pels objectius de 
sostenibilitat, com hem fet fins ara des dels nostres pobles i ciutats, per tal de posar 
l’exemple del treball municipal com una aposta per una pau global, justa i coherent 
des dels punts de vista ambiental, social i econòmic. 
 
ENS INSTEM a presentar la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia en els respectius 
plens municipals i a notificar l’acord a la presidència de la Xarxa.” 

 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Entenem que donem per llegida la Declaració, en tot cas vam 
estar presents en l’Assemblea de la Xarxa. El plantejament i  la nostra intervenció és 
perquè creiem que hem de reforçar el paper de la Diputació i “interpel·lar”, entre 
cometes, el diputat responsable a reforçar, encara més, la feina que es pugui fer a la 
Xarxa. Entenem que és una Xarxa que va néixer per fer aterrar al món local el 
concepte de desenvolupament sostenible, crec que això s’ha aconseguit, són 18 anys, 
per tant s’ha aconseguit. És més, ara estem en altres nivells, en altres incorporacions 
d’altres conceptes, ja no parlo del Pla d’alcaldes pel canvi climàtic, i altres coses que 
per nosaltres són importants, i creiem que és un punt que la Diputació ha de prendre’s 
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com a element de bona pràctica de la Diputació, el desenvolupament d’aquesta Xarxa i 
una bona pràctica també haver permès que els ajuntaments hagin compartit visions, 
polítiques, accions, que en aquests moments s’estigui coordinant el treball de lluita 
contra el canvi climàtic, estalvi energètic, de lluita contra la pobresa energètica... Tots 
aquests arguments i conceptes que tots i totes saben. Creiem que la Xarxa és un bon 
exponent d’això, com també és un bon exponent de l’espai de relació amb altres 
xarxes regionals del conjunt d’Europa, que encara cal potenciar més, perquè creiem 
que hi ha bones pràctiques al conjunt de la Unió Europea que ens permeten, 
segurament, traslladar bones pràctiques també al món local de Catalunya. I la Xarxa 
pot permetre fer això. Per tant, convidar el diputat i el conjunt de l’equip de govern a 
impulsar això, una Xarxa on participen molts ajuntaments de la nostra demarcació i, 
per tant, pensem que és un bon element. 18 anys després podem dir que la Xarxa 
continua funcionant i que ens permet fer innovació a les polítiques locals, que al cap i a 
la fi és el que estem fent. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
Grups polítics següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
CUP - Poble Actiu (3). 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
25.- Dictamen de data 3 de març de 2016, pel qual es proposa l’acceptació per 
part de la Diputació de Barcelona   de l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana 
del Consum de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la disciplina de mercat, i 
l’aprovació de la pròrroga per a 2016 del conveni d’encàrrec de gestió, 
formalitzat en data 13 d’abril de 2015, mitjançant l’aprovació d’una addenda al dit 
conveni.  
 
“Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de Barcelona són les 
previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al 
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 i a les normes que les desenvolupen.  
 
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a 
l’ordenament jurídic i, especialment, al previst al Codi de Consum de Catalunya 
aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva aplicació al 
conjunt d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de consum. 
 
Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut Pública 
i Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de 
col·laboració per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció 
i defensa de les persones consumidores. El conveni, actualment vigent, preveu les 
actuacions que en són objecte a partir d’un pla anual d’actuació que inclou l’àmbit del 
control i la disciplina de mercat. 
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La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del Consum, amb data 1 de juliol de 
2013, van subscriure un primer conveni d’encàrrec de gestió per a la realització de 
determinades activitats d’inspecció de consum en els locals i establiments oberts al 
públic dintre del seu àmbit territorial. Aquest conveni d’encàrrec de gestió va ser 
prorrogat per al 2014. 
 
La modificació estatal de la legislació de règim local mitjançant la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local va comportar la 
realització d’un nou conveni d’encàrrec de gestió per al 2015. 
A la clàusula vuitena apartat 2 del conveni d’encàrrec de gestió de 2015 es va establir 
que el mencionat conveni es podria prorrogar mitjançant l’aprovació d’una addenda 
que incorporés les actualitzacions anuals a l’annex corresponent. 
 
Ambdues parts, subsistint les condicions de l’encàrrec de gestió, consideren de mutu 
interès per complir llurs funcions, establir per a l’any 2016 la present addenda per tal 
de continuar aprofitant una millor coordinació en les respectives competències, una 
millor eficàcia d’esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos, mitjans i 
materials. 
 
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que 
l’aprovació d’aquesta addenda obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció 
inspectora a l’àmbit de la protecció de les persones consumidores en el context actual 
de simplificació de l’organització administrativa, de contenció de la despesa i 
d’increment d’actuacions inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i 
denúncies. 
 
Vista la proposta favorable de la Comissió Mixta de Seguiment prevista en el conveni 
marc de 2010, per  tal de continuar col·laborant a l’àmbit de la disciplina de mercat. 
 
Vista la recent sentència del Tribunal Constitucional de data 3 de març (pendent de 
publicació al BOE),  en què es declara la inconstitucionalitat de l’article 57 bis de  la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, en la redacció 
donada per l’art. 1.17 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Vice-
presidència quarta i Presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, previ 
l’informe favorable de la Secretaria i de la Intervenció General d’aquesta Corporació, 
sotmet a la consideració de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones, la proposta que segueix per a la seva elevació al Ple, d’acord amb la 
competència prevista a l’art. 33.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases de règim local, en relació a l’art. 47.2.h) de la mateixa norma, per tal de que en 
aquest, si s’estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- ACCEPTAR per part de la Diputació de Barcelona i conforme a les 
justificacions manifestades en la part expositiva d’aquest dictamen, l’encàrrec de 
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gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a l’àmbit de la 
disciplina de mercat i dintre del l’àmbit territorial de la província de Barcelona per al 
2016. 
 
Segon.- APROVAR, la pròrroga per al 2016 del conveni d’encàrrec de gestió de 2015 
amb efectes des de la formalització de la mateixa i fins el 31 de desembre de 2016. 
 
Tercer:- APROVAR l’addenda al conveni esmentat així com el seu annex “Actuacions 
en matèria d’inspecció i control de mercat any 2016” mitjançant la qual es regula 
l’esmentada pròrroga, el text de la qual es transcriu a continuació: 

“ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2016, DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ 
DE 2015 DE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM A LA DIPUTACIÓ  DE 
BARCELONA A L’ÀMBIT DE LA DISCIPLINA DE  MERCAT 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Laura Martínez 
Portell, diputada delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el nomenament establert a 
l'apartat Quart V punt 2) del decret de la Presidència 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 BOPB de 13 d’octubre de 2015); i en virtut de la delegació de 
competències establertes en el seu favor a l’apartat setè I 3.4.c) del mateix decret 
de la Presidència 8749/15; assistida per la secretària delegada la Sra. Denia Lázaro 
Ardila en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència d’aquesta 
Corporació núm. 10481/15 de data 13 de novembre de 2015 sobre delegació de 
funcions de Secretaria, mandat 2015-2019 (I), publicat en el BOPB de data 26 de 
novembre de 2015. 
 
AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM representada pel senyor Alfons Conesa 
Badiella, director de la mateixa, actuant en representació d’aquest organisme 
autònom administratiu d’acord amb el nomenament efectuat mitjançant el Decret 
288/2011, d’1 de març i en virtut de les funcions que té assignades per l’article 9 de 
la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’entitat pública. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la representació en què actuen, la 
capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest acord, i 
 
EXPOSEN 
 
I.- L’Agència Catalana del Consum és l’entitat pública de la Generalitat de 
Catalunya que té assignades, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, totes les competències en matèria de consum que corresponen a la 
Generalitat en virtut de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia. En el seu 
desenvolupament, exerceix les funcions previstes a l’article 3 de la mateixa norma 
legal, entre les quals hi ha la de vetllar perquè els productes i els serveis posats a 
disposició de les persones consumidores incorporin la informació i assoleixin els 
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nivells de seguretat legalment exigibles i establir  campanyes de prevenció dirigides 
especialment  a evitar el frau, la informació que indueixi a error o sigui incompleta. 
 
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a 
l’ordenament jurídic i, especialment, al previst a la llei de creació i al Codi de 
Consum de Catalunya aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén 
la seva aplicació al conjunt d’administracions públiques de Catalunya i de serveis 
públics de consum. 
 
II. La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la 
Província de Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del 
seu territori que disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per 
al compliment de les seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de 
la Diputació  de Barcelona són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, al 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 i a les 
normes que les desenvolupen. 
 
Que d’acord amb els articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article 15 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i l’article 9.2 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, abans esmentat, la Generalitat pot delegar competències en 
els ens locals i encarregar o atribuir-los la gestió ordinària de serveis propis cosa 
que també confirma el previst a l’article 8 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril. 
 
III.-  Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut 
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de 
col·laboració per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de 
protecció i defensa de les persones consumidores. El conveni, actualment vigent, 
preveu les actuacions que en són objecte a partir d’un pla anual d’actuació que 
inclou l’àmbit del control i la disciplina de mercat. 
 
A la clàusula quarta del conveni citat es recull la possibilitat d’instrumentar un 
encàrrec de funcions per a la gestió ordinària d’un servei concret assenyalant que, a 
més a més dels requisits generals, ha de comptar amb la proposta  favorable  de  la 
Comissió Mixta de Seguiment del conveni i els informes jurídics favorables de les 
parts. 
 
IV.- La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del Consum, amb data 1 de 
juliol de 2013, van subscriure un primer conveni d’encàrrec de gestió per a la 
realització de determinades activitats d’inspecció de consum en els locals i 
establiments oberts al públic dintre del seu àmbit territorial. Aquest conveni 
d’encàrrec de gestió va ser prorrogat per al 2014. 
 
V. La modificació estatal de la legislació de règim local mitjançant la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local va 
comportar que finalitzada la pròrroga abans citada, però subsistint la voluntat 
favorable a la prestació dels serveis encarregats i no existint cap circumstància 
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impeditiva va ser voluntat d’ambdues parts el realitzar un nou conveni d’encàrrec de 
gestió per al 2015 per tal d’adequar-lo a la normativa actual de règim local la qual 
cosa es va formalitzar amb data 13 d’abril de 2015. 
 
VI. A la clàusula vuitena apartat 2 del conveni d’encàrrec de gestió de 2015 es va 
establir que el mencionat conveni es podria prorrogar per períodes anuals 
mitjançant l’aprovació d’una addenda que incorporés les actualitzacions anuals a 
l’annex corresponent. 
 
VII. Que ambdues parts, subsistint les condicions de l’encàrrec de gestió, 
consideren de mutu interès per complir llurs funcions, establir per a l’any 2016 la 
present addenda per tal de continuar aprofitant una millor coordinació en les 
respectives competències, una millor eficàcia d’esforços i un millor aprofitament 
dels respectius recursos, mitjans i materials. 
 
VIII. Que la minuta de l’addenda corresponent a la Diputació de Barcelona va ser 
aprovada per acord plenari de data XXXXXXXX 
 
IX. La Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa anteriorment assenyalada i 
la concreta prevista al 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, té interès i accepta 
aquesta addenda, al disposar de recursos suficients, cooperar amb l’Agència 
Catalana del Consum,  a  l’àmbit  de  la disciplina  de  mercat i, en concret, en 
tasques d’inspecció i control de mercat  adequant les actuacions a l’encàrrec rebut. 
 
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que 
aquesta addenda obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció inspectora a 
l’àmbit de la protecció de les persones consumidores en el context actual de 
simplificació de  l’organització administrativa, de contenció de la despesa i 
d’increment d’actuacions inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i 
denúncies. 
 
Les parts convenen les condicions en que s’ha d’efectuar aquesta addenda per tal 
de deixar constància dels acords presos per al 2016 i formalitzen aquest Acord que 
es regirà per les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte de l’acord de pròrroga 
 
1. L’Agència Catalana del Consum mitjançant la present addenda, prorroga per al 

2016, el conveni d’encàrrec de gestió subscrit el 13 d’abril de 2015, i encarrega a 
la Diputació de Barcelona pel 2016, la realització d’activitats d’inspecció  en els 
locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit territorial, amb les 
actualitzacions que s’indiquen en aquesta addenda, l’annex adjunt i l’encàrrec 
objecte de pròrroga i en el context de les competències pròpies de l’Agència i 
d’acord amb l’activitat prèviament programada pel Servei d’Inspecció i Control de 
Mercat. 
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2. La present addenda no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’Agència Catalana 
del Consum proposar i adoptar els actes o les resolucions de caràcter jurídic 
necessaris en l’activitat material objecte d’encàrrec així com fer complir a 
l’encarregat les normes i instruccions d’aplicació. L’activitat encarregada no 
suposa duplicitat d’actuacions administratives ni posa en risc la sostenibilitat 
financera de la hisenda de la Diputació de Barcelona. 

 
3. L’addenda no exclou l’obtenció prèvia de les autoritzacions o informes que 

puguin ser necessaris per a l’exercici de l’encàrrec de gestió per part de les 
administracions corresponents. 

 
Segona.- Actualitzacions de les funcions encarregades 
 
1. Les actuacions encarregades, es detallen en l’annex “Actuacions en matèria 
d’inspecció i control de mercat any 2016” d’aquesta addenda, el qual substitueix 
l’anterior, degudament signada d’acord amb la programació que ha de facilitar 
l’Agència Catalana del Consum. Aquesta programació es farà en funció de l’agenda 
de suport municipal del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Tercera.- Entrada en vigor, execució de les activitats i vigència 
 
Aquesta addenda entrarà en vigor un cop hagi estat signada per ambdues parts. 
 
L’execució de les activitats es portarà a terme des de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2016. 
 
La vigència de la pròrroga del conveni s’estendrà fins a la seva total justificació i el 
pagament dels compromisos econòmics referits al finançament per a l’any 2016. 
  
Quarta.- Finançament per al 2016 
 
1. Les despeses generades en l’execució d’aquesta addenda de pròrroga són 

assumides per l’Agència Catalana del Consum amb càrrec a la partida 
pressupostària D/227.0003.00/4610/0000. L’import total de despesa que, com a 
màxim, es fixa per a l’any 2016 és de 23.725€ d’acord amb el desglossament i 
les definicions previstes a l’annex adjunt “Actuacions en matèria d’inspecció i 
control de mercat any 2016”. 

 
El pagament de les despeses resta condicionat a l’existència de crèdit suficient i 
adequat al pressupost de l’organisme per a l’any 2016. 
 
2. Les despeses directes, corresponents a la compra de les mostres, s’ajustaran al 

previst a l’annex “Actuacions en matèria d’inspecció i control de mercat any 
2016”, i seran assumides inicialment per la Diputació de Barcelona a càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60402/49300/22615 de l’exercici 2016, fins a un 
pressupost màxim de 8.525€ (vuit mil cinc-cents vint-i-cinc euros). 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

3. La Diputació de Barcelona acreditarà mensualment, conforme s’especifica a 
l’annex, davant l’Agència Catalana del Consum les despeses directes en què 
hagi incorregut amb motiu de l’adquisició de mostres i facilitarà els documents 
corresponents.  

 
Quan la Diputació de Barcelona acrediti periòdicament les despeses directes a 
l’Agència Catalana del Consum, en la documentació haurà d’incloure fotocòpia 
compulsada de cada acta i de cada factura de compra, així com una relació de totes 
les factures acreditades, signada per l’òrgan corresponent de la Diputació de 
Barcelona i amb la conformitat de la prestació. 
 
4. Les despeses de gestió, previstes en l’annex d’aquesta addenda de pròrroga del 

conveni d’encàrrec de gestió, seran acreditades mensualment per la Diputació 
de Barcelona a l’Agència Catalana del Consum per qualsevol canal admès en 
dret. 

 
5.  L’Agència Catalana del Consum, prèvia comprovació de la documentació 

presentada per la Diputació de Barcelona, procedirà a iniciar els tràmits 
necessaris per a la liquidació de les despeses justificades generades per la 
compra de les mostres i per les despeses de gestió, mitjançant transferència 
bancària a la Diputació de Barcelona o per d’altres mecanismes de compensació 
de deutes entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 

 
6. En cas de devolucions les parts es faran les compensacions oportunes. 
 
Cinquena.- Resta de clàusules 
 
Donar per reproduïdes i d’aplicació la resta de clàusules establertes al conveni 
d’encàrrec de gestió de 13 d’abril de 2015, i en especial, les referides a les 
obligacions de la Diputació de Barcelona i de l’Agència Catalana del Consum. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda i 
l’annex “Actuacions en matèria d’inspecció i control de mercat any 2016”, per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Quart.- IMPUTAR una despesa de VUIT MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC  EUROS (vuit 
mil cinc-cents vint-i-cinc euros) a què ascendeixen la compra de les mostres derivades 
de l’activitat encarregada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Servei de Suport 
a les Polítiques de Consum G/60402/49300/22615. 
 
Cinquè.- PUBLICAR, els presents acords juntament amb el seu annex, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 
 
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya  per al seu coneixement i efectes.” 
 
ANNEX al Dictamen de data 3 de març de 2016, referit a l’acceptació de 
l’encàrrec de gestió a l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 
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Catalunya a la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la disciplina de mercat per al 
2016 i aprovar la pròrroga mitjançant l’addenda per a aquest exercici. 
 

ANNEX: ACTUACIONS EN MATÈRIA D’INSPECCIÓ I CONTROL DE MERCAT. 
ANY 2016 

 
ACTIVITAT 1: CAMPANYA DE CONTROL PROGRAMAT SISTEMÀTIC DE 
PRODUCTES 
 
Objecte  
 
1. La campanya de control programat sistemàtic de productes es porta a terme de 
forma permanent anualment. La campanya comprèn la programació anual de la presa 
de mostres i l’anàlisi en laboratoris acreditats dels productes no alimentaris (o 
industrials) i també dels productes alimentaris disposats per a la seva comercialització 
en l’àmbit territorial de Catalunya.  
 
En el cas dels productes industrials es tracta d’analitzar els paràmetres de construcció, 
disseny i especialment de seguretat, així com també la informació i l’etiquetatge 
preceptiu. Així mateix, en el cas dels productes alimentaris s’analitzen paràmetres com 
ara la composició mitjançant assaigs fisicoquímics i organolèptics i també la informació 
que ha de constar a l’etiquetatge preceptiu.  
 
La programació del Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència Catalana del 
Consum es fa de forma rotatòria en funció de les actuacions practicades en anys 
anteriors, dels resultats analítics obtinguts en campanyes anteriors, l’entrada en vigor 
de normativa de nova aplicació, sectors d’interès general o que són objecte de 
denúncies administratives de les persones consumidores.  
 
Descripció i planificació de les accions  
 
El personal inspector de la Diputació de Barcelona portarà a terme la presa de mostres 
reglamentària o indicativa tenint en compte les línies i/o els grups de productes 
establerts per l’Agència Catalana del Consum. El Servei d’Inspecció i Control de 
Mercat de l’Agència Catalana del Consum ha de detallar amb antelació les diferents 
categories de productes a agafar al mercat i el nombre d’unitats necessàries per a la 
seva analítica. 
 
El nombre de mostres reglamentàries o indicatives que caldrà prendre serà d’un 
màxim de 400 segons el desglossament previst al final d’aquest annex. El repartiment 
total de mostres a agafar serà d’un 50% de mostres de productes alimentaris no 
peribles i d’un 50% de productes industrials.  
 
L’Agència Catalana del Consum facilitarà l’ordre de servei per tal de poder executar les 
activitats de control. 
 
Resten fora del present conveni les actuacions portades a terme directament pel 
personal inspector de l’Agència Catalana del Consum: l’avaluació dels resultats 
analítics, els requeriments d’adequació normativa, les segones visites d’inspecció a les 
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empreses, l’oferiment d’anàlisis contradictòries, l’adopció de les mesures cautelars o 
correctores que corresponguin en cada cas, l’arxivament de les diligències inspectores 
i, si escau, la proposta d’incoació d’expedients sancionadors o bé la gestió de les 
alertes que en puguin derivar respecte d’aquells productes que puguin significar un risc 
per a la salut i seguretat dels consumidors.  
 
L’Agència Catalana del Consum facilitarà al Servei de Suport a les Polítiques de 
Consum de la Diputació de Barcelona els models d’actes, formularis i altres documents  
en un format que permeti la inserció del logotip oficial de la Diputació de Barcelona, 
quan s’escaigui així com els materials necessaris per a la recollida de les mostres 
previstes. 
 
Procediment 
 
El personal inspector del Servei de Suport a les Polítiques de Consum procedirà a la 
recollida de mostres dels productes definits per l’ACC en municipis del territori de la 
demarcació de Barcelona i en qualsevol tipus d’establiment obert al públic, si no és 
que hi ha una determinació expressa per a la seva recollida. La pràctica de la recollida 
de les mostres s’haurà de realitzar d’acord amb el calendari d’actuacions pactat entre 
el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i el 
Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència Catalana del Consum. 
 
Les mostres inicials, contradictòries i diriments seran trameses a l’Agència Catalana 
del Consum per al seu dipòsit al magatzem de mostres habilitat per a la seva custòdia, 
amb una periodicitat, com a mínim, d’un cop a la setmana.  
 
L’entrada de les actes al sistema informàtic s’efectuarà el més aviat possible, per tal 
d’agilitar la tramesa de les mostres al laboratori. 
 
Despeses 
 
Les despeses associades a la recollida de les mostres son les següents: 
 
Despeses directes: Preu de compra de les mostres i altres despeses directament 
relacionades amb la gestió de  la seva recollida degudament acreditades per les 
corresponents factures ordinàries o simplificades. El preu màxim per despeses 
directes derivades de la compra de mostres establert per a l’any 2016 és de 8.525€ 
(vuit mil cinc-cents vint-i-cinc euros) d’acord amb el desglossament previst al final 
d’aquest annex.  

 
La documentació acreditativa de la recollida de mostres que inclourà còpia de l’acta i 
de les factures ordinàries o simplificades  de la compra, s’ha de fer de conformitat amb 
el previst al conveni d’encàrrec de gestió i serà lliurada a l’ACC per qualsevol canal 
admès en dret amb periodicitat mensual, per tal que aquesta en reemborsi a la 
Diputació de Barcelona les despeses associades. També s’inclouran les factures 
ordinàries o simplificades corresponen a les despeses directament relacionades amb 
la recollida de mostres. 
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El lliurament dels justificants per part de la Diputació de Barcelona a l’Agència 
Catalana del Consum es realitzarà dins del mes següent al de la recollida de les 
mostres.    
 
Les despeses de gestió que l’Agència Catalana del Consum abonarà a la Diputació de 
Barcelona es fixen en 26,00 € (vint-i-sis euros) per mostra recollida, amb un màxim per 
a l’any 2016 de 10.400,00€ (deu mil quatre-cents euros). 
 
ACTIVITAT 2: CAMPANYA DE CONTROL DE MERCAT SOBRE REQUISITS 
GENERALS EN LES RELACIONS DE CONSUM ALS ESTABLIMENTS 
 
OBJECTE DE LES ACTUACIONS 
 
La campanya de control de mercat dels requisits generals de les relacions de consum 
als establiments es considera de caràcter bàsic pel que fa als requisits que són objecte 
de comprovació i transversal pel que fa a la tipologia d’establiments visitats. La 
campanya es programa per tal de controlar el compliment dels requisits normatius 
aplicables a les relacions de consum, tenint especialment en compte les novetats 
introduïdes per la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 
Aquests requisits inclouen la indicació dels preus de venda dels productes i serveis 
posats a disposició de les persones consumidores; el lliurament dels comprovants 
acreditatius de la transacció econòmica; la informació sobre l’horari comercial; la 
tinença de fulls oficials de reclamació/denúncia i el compliment dels requisits aplicables 
als drets lingüístics de les persones consumidores. 
 
L’objectiu de la campanya consisteix en comprovar el compliment dels requisits de les 
relacions de consum aplicables a qualsevol establiment comercial obert al públic 
dedicat a la venda de productes o a la prestació de serveis, als efectes de prevenir i, si 
s’escau, corregir qualsevol vulneració dels drets de les persones consumidores. 
Especialment l’objectiu de la campanya comporta la comprovació de la informació dels 
preus dels productes i dels serveis evitant que aquesta informació indueixi a error o 
engany als destinataris, el lliurament dels comprovants acreditatius de les transaccions 
comercials, la informació sobre l’horari comercial, la disponibilitat de fulls oficials de 
reclamació/denúncia i la informació disponible en llengua catalana a les invitacions a 
comprar i documentació comercial així com als cartells o rètols de caràcter fix. 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
El personal inspector de la Diputació de Barcelona portarà a terme les primeres visites 
de comprovació i esmena en establiments oberts al públic ubicats en municipis 
establerts de comú acord per l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de 
Barcelona. En el cas que el personal inspector de la Diputació de Barcelona constati 
incompliments normatius requerirà l’establiment per tal que s’adeqüi a la normativa 
vigent. 
 
El nombre màxim d’establiments a visitar serà de 200 d’acord amb el calendari 
d’actuacions pactat entre el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la 
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Diputació de Barcelona i el Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència 
Catalana del Consum. 
 
L’Agència Catalana del Consum facilitarà l’ordre de servei i el protocol d’inspecció per 
tal de poder executar les activitats de control. 
 
Quan correspongui, el personal inspector de l’Agència Catalana del Consum portarà a 
terme les segones visites definitives de comprovació del compliment normatiu i 
proposarà, si s’escau, l’adopció de les mesures correctores que corresponguin en 
cada cas. 
 
DESPESES  
 
Les despeses de gestió que l’Agència Catalana del Consum abonarà a la Diputació de 
Barcelona es fixen en 24,00 euros (vint-i-quatre euros) per establiment inspeccionat, 
amb un màxim per a l’any 2016 de 4.800 euros (quatre mil vuit-cents euros). 
 
INFORMACIÓ A  AJUNTAMENTS 
 
El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i 
l’Agència Catalana del Consum mitjançant un escrit conjunt informaran d’aquestes 
actuacions als ajuntaments  i en promourà la col·laboració. A l’escrit es deixarà 
constància, a més a més, que: 1) es tracta d’actuacions competència de l’Agència 
Catalana del Consum desenvolupades d’acord i als efectes previstos al Codi de 
consum de Catalunya i a la resta de normes d’aplicació a l’àmbit del consum, 2) que 
l’activitat segona de visites de comprovació i esmena a establiments és tracta de les 
primeres visites i que les activitats subsegüents seran realitzades per l’Agència 
Catalana del Consum i 3) que de ser del seu interès poden proposar demandes 
concretes d’actuació sobre establiments concrets. 
 
DESGLOSSAMENT DE LA DESPESA DIRECTA PREVISTA PER COMPRA DE 
MOSTRES 
 

 
ADDENDA DIBA 2016: PREVISIÓ COST ADQUISICIÓ DE MOSTRES 

 
 
 

 
CAMPANYES PRODUCTES 
ALIMENTARIS: GRUP 2016 

SUBGRUP 
NOMBRE 

MOSTRES 
TOTAL 

PRODUCTES 

PREU 
UNITARI 

PRODUCTE 
(tipus mig) 

TOTAL 
DESPESA 
COMPRA 

OBSERVACI0NS 

1619 
SISTEMÀTIC 
ALIMENTARIS             

  NATA LÍQUIDA Per cuinar 10 30 4,50 € 135€   

                

  GALETES Varietats 20 60 6,00 € 360€ 
 

  
PASTISSERIA 
INDUSTRIAL  

Població 
infantil 15 45 8,00 € 360€ 

500 grams per 
unitat de 
mostra 

                

  PANS TORRATS 

Torrades, 
torradetes, 
palitos, … 20 60 6,00 € 360€   
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ADDENDA DIBA 2016: PREVISIÓ COST ADQUISICIÓ DE MOSTRES 

 
 
 

  
PRODUCTES 
DIETÈTICS   20 60 2,00 € 120€   

                

  VINAGRES Varietats 5 15 1,00 € 15€   

                

  SUCEDANIS CAFÈ 
Achicoria, 
malta, soluble 10 30 2,00 € 60€   

  SUCRE MORÉ Diferents  15 45 2,00 € 90€   

  LLAMINADURES   10 30 3,33333 € 100€   

                

  CICC Xocolata 10 30 2,50 € 75€   

    
Cremes 
preparades 10 30 2,50 € 75€   

    Farines 10 30 1,00 € 30€   

  
TOTAL SISTEMÀTIC 
ALIMENTARIS 2016   155 465   1.780€   

NÚM. 
CAMPANYES PRODUCTES 
NO ALIMENTARIS: GRUP 

2016 
SUBGRUP 

NOMBRE 
MOSTRES 

TOTAL 
PRODUCTES 

PREU 
UNITARI 

PRODUCTE 
(tipus mig) 

DESPESA 
COMPRA 

DIBA 
OBSERVACIONS 

1620 
CONTROL SISTEMÀTIC 
NO ALIMENTARIS             

  VARIS 

Porta-
bicicletes i 
porta-esquis 
magnètics 5 5 70,00 € 350€   

    
Cafeteres a 
pressió 5 5 40,00 € 200€ 

  
 

                

  MATERIAL ELECTRIC 
Carregadors 
mòbils 10 30 3,00 € 90€   

    
Transformador
s ordinadors 10 30 12,00 € 360€ 

aquestes seran 
 reglamentàries 

    

lluminàries 
(amb ganxo) i 
tàctils 10 10 8,00 € 80€   

                

  
PETIT 
ELECTRODOMÈSTIC 

Escalfadors 
de peu 5 5 50,00 € 250€   

    
Assecadors 
d'ungles 5 5 25,00 € 125€   

    
Matamosquits 
elèctrics 5 5 30,00 € 150€   

    

Planxes de 
cuina 
elèctriques 5 5 50,00 € 250€   

    
Planxes roba 
de viatge 5 5 15,00 € 75€   

    
Assecadors 
cabell viatge 5 5 15,00 € 75€   

    

Barbacoes 
grill elèctrica 
petites 5 5 50,00 € 250€   

                

  JOGUINES DISFRESSES 15 15 20,00 € 300€   

    

PINTURES 
PER LA 
CARA 10 10 5,00 € 50€   
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ADDENDA DIBA 2016: PREVISIÓ COST ADQUISICIÓ DE MOSTRES 

 
 
 

    

JOGUINES 
MAGNÈTIQU
ES 10 10 25,00 € 250€   

    

JOGUINES 
MUSICALS 
NADONS 10 10 15,00 € 150€   

    
JOGUINES 
MULTIPREUS 20 60 5,00 € 300€ 

agafar mostres  
reglamentàries 

                

  PUERICULTURA Bressols 10 10 100,00 € 1.000€   

    
Cadenes 
xumets 10 10 6,00 € 60€   

    

Barreres 
seguretat 
marca blanca 5 5 100,00 € 500€   

    

Seients per 
nadons per 
casa 10 10 20,00 € 200€   

                

  VESTIT I CALÇAT 

Calçat nadons 
pell amb peça 
petita 20 60 13,33333 € 800€   

                

  QUIMICS 

Taps 
seguretat i 
etiquetatge 
lleixiu i altres 
detergents 10 10 3,00 € 30€   

    

Envasos 
detergent 
aparença 
enganyosa 10 10 5,00 € 50€   

                

  CICC 

Roba nen i 
adult multipreu 10 30 15,00 € 450€ 

agafar mostres  
reglamentàries 

                

    
Taburets amb 
esglaons 10 10 25,00 € 250€   

                

    
Termos amb 
dewar de vidre 10 10 10,00 € 100€   

  
TOTAL SISTEMÀTIC NO 
ALIMENTARIS 2015   245 385   6.745€   

                

  
TOTAL SISTEMÀTIC 
ALIMENTARIS 2016   155 465   1.780€   

                

  
TOTAL MOSTRES DIBA 
2016   400 850   8.525€   

 

Barcelona, 3 de març de 2016 
 
La cap del Servei de Suport         Aprovat per Dictamen núm.  
a les Polítiques de Consum       La secretària general 
 
 
 

Sònia Gutiérrez González        Petra Mahillo García 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Nosaltres no acabem d’entendre si realment la 
Diputació de Barcelona i Convergència i Esquerra Republicana, en aquest sentit, tenen 
un Pla de Mandat que aposta per la generació d’estructures d’Estat, també des d’una 
institució com la Diputació, el que no entenem és per què des de la Generalitat de 
Catalunya es traspassen competències a la Diputació, quan entenem, pel procés lògic 
d’independència que s’està seguint i que, teòricament, es vol impulsar, que hauria de 
ser a la inversa, que es traspassessin competències i es generessin realment 
estructures que fossin sòlides també pel que fa al tema del consum en aquest cas. Per 
tant ho veiem una contradicció i esperem explicacions per veure com es resol això. 
Tanmateix, també volem dir que no ens sorprèn, tenint en compte les diferents 
intervencions i afirmacions que s’estan fent respecte la voluntat real de construir un 
nou país. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Se’ls hi donaran les explicacions 
oportunes, des de l’Àrea de Salut Pública i Consum 
 
Els demanaria de passar a la votació.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, i per tant el quòrum previst a l’article 
47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els 
membres presents a la sessió són dels Grups polítics següents: Convergència i Unió 
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (3) i el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat 
definitiu de 47 vots a favor i 3 vots en contra. 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem a la part de seguiment i control 
de la gestió corporativa, i en aquest punt els vull fer una petició prèvia, és que en el 
punt 8è, a l’hora de donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la 
Corporació, pels presidents delegats de les diferents Àrees i dels acords adoptats per 
la Junta de Govern, evidentment, d’acord i a un pacte que es va fer amb els diferents 
Grups polítics, donem compte de la Junta de Govern de 17 de març i teníem la 
voluntat i la intenció de poder donar compte en el Plenari d’avui del Pla de Mandat. I, si 
vostès estiguessin d’acord, incorporaríem per urgència, per consens dels diferents 
Grups polítics, també donar compte d’aquest Pla de Mandat. I si no, ho haurem de fer 
en un Ple posterior. Els demano posicionament en aquesta qüestió. Hauríem de 
passar a la votació d’aquest punt, si pensen que podem incorporar a la dació de 
compte el Pla de Mandat. 
 
La portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, diu: Nosaltres ens 
posicionem contràriament, perquè entenem que, malgrat no s’hagi de votar, si que 
voldríem fer un debat sobre quines són les prioritats que s’han inclòs finalment en 
aquest Pla de Mandat, i creiem que així ho requereix. Em sembla sorprenent que 
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s’estiguin plantejant passar-ho ara, quan ni tan sols hem llegit com ha quedat finalment 
tot plegat. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Popular, senyor Riera, qui diu: Des del 
Grup Popular en la mateixa línia, creiem que necessitaríem tenir un debat i tenir... 
 
La senyora presidenta, diu: D’acord, entenc que el posicionament seria aquest. Per 
tant queda clar que portaríem al proper Plenari el debat o dació de compte del Pla de 
Mandat que es va aprovar ja en Junta de Govern. 
 
1.- Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, 
reivindicant la tasca municipalista de la Diputació de Barcelona. 
 
“La Diputació de Barcelona ha tingut un especial protagonisme en la història de 
Catalunya com a institució que ha protagonitzat moments històrics del nostre país. 
Recentment hem recordat el centenari de la Mancomunitat de Catalunya, iniciativa 
liderada per Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch, que a partir de les 
diputacions provincials crea les bases de la Generalitat contemporània. 
 
La Diputació de Barcelona va preservar part del llegat institucional de la Mancomunitat 
de Catalunya i de la Generalitat Republicana, permetent la continuïtat de moltes de les 
iniciatives educatives, socials i culturals d’ambdues institucions. 
 
A més volem reivindicar que la Diputació de Barcelona ha estat en l'etapa democràtica 
que s'obre des de 1979 un espai de trobada entre els ajuntaments de governs de 
diferents tendències polítiques. Sota presidències i governs diversos, la Diputació de 
Barcelona ha estat un lloc de diàleg i consens. Una institució que ha treballat ajudant 
els municipis a desenvolupar les seves competències i a prestar més i millors serveis.  
El seu objectiu final ha estat i és l'aportació de més benestar als ciutadans oferint 
serveis de qualitat que garanteixin la igualtat d'oportunitats, evitant així que hi hagi 
ciutadans de segona i de primera. 
 
Al llarg de tots aquests anys la Diputació de Barcelona, amb governs de diferent 
tendència política, ha garantit la permanent assistència, cooperació jurídica, 
econòmica, tècnica i d'assessorament dels municipis, facilitant la seva adequat 
funcionament. 
 
Hem de recordar que sense el suport que ha prestat i està prestant la Diputació de 
Barcelona, molts ajuntaments no haurien pogut seguir mantenint tant serveis 
essencials com serveis complementaris que han contribuït a ajudar les persones en 
aquests temps de crisi econòmica. 
 
La Diputació de Barcelona com la resta de diputacions catalanes són el govern 
representatiu de l'ens local que és la província amb competències pròpies i amb 
autonomia per gestionar els seus interessos, tal com reconeix la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya. 
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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 de la següent MOCIÓ: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona acorda: 
 
1. Reivindicar el valor institucional de la Diputació de Barcelona com a govern 
representatiu que compleix la missió de cooperar en la vertebració territorial i de vetllar 
per la igualtat i accés de tots els ciutadans als serveis necessaris. 
 
2. Rebutgem que el govern local representatiu dels ens locals supramunicipals, en el 
cas de les províncies, pugui ser substituït per uns consells d'alcaldes que discriminen 
els ciutadans dels municipis de més de 20.000 habitants i redueixen el pluralisme 
polític d'aquests ens locals. 
 
3. Exigim que es respecti el que estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu 
article 90.1, on es denomina vegueria tant a la província com al seu govern 
representatiu.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Partit 
Popular, senyor Riera, qui diu: Portem una moció a aquest Plenari de la Diputació de 
Barcelona, i portem una moció per defensar aquesta Institució, per defensar 
l’existència d’aquesta casa. Portem una moció molt municipalista, pensada bàsicament 
en què necessiten els ajuntaments de Catalunya i els de la resta d’Espanya; 
necessiten un ens supramunicipal que mantingui aquesta activitat que altra 
administració està portant a terme. I portem una moció dient que ens és igual que 
aquest ens supramunicipal sigui diputació, sigui vegueria o tingui el nom que tingui, 
nosaltres demanem que els ajuntaments necessiten de forma imperiosa i de manera 
absoluta, una administració que continuï portant a terme l’activitat que porta a terme la 
Diputació de Barcelona i la resta de diputacions, però parlem de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta és una Diputació històrica dintre de Catalunya, una Diputació que 
ha tingut diferents tendències polítiques, però que ha deixat una empremta 
importantíssima, que l’any passat vam celebrar a través de la Mancomunitat, i que el 
seu objectiu sempre ha sigut la vertebració de país, la vertebració del territori i la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
La Mancomunitat de municipis va ser una de les administracions més eficaces i més 
importants per al desenvolupament de Catalunya. La Diputació de Barcelona, que ha 
tingut Presidents significadíssims, Prat de la Riba i la resta per no deixar-me’n cap, 
sobretot de l’època democràtica; també ha sigut una Diputació que va servir de crisol 
de la Generalitat restituïda després de la dictadura. Ho va ser en aquells moments, 
perquè la Diputació va servir per a què la nova Generalitat es vertebrés i s’organitzés. 
És una Diputació amb molta història i és una administració que mereix mantenir-se i 
mereix, solament per la història que té, el respecte i la inclusió dintre de l’estructura 
administrativa de Catalunya. Però si anem als moments actuals que hem viscut, els 
últims 5 anys, els últims 10 anys, hem de dir que la Diputació ha tingut un paper cabdal 
en una situació de crisi importantíssima, la crisi més important, des del 29 del segle 
passat, que ha patit la nostra població. Una Diputació que ha estat a l’alçada de les 
circumstàncies, una Diputació que ha solucionat i ha resolt problemes que els 
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ajuntament petits i mitjans era impossible que els poguessin afrontar i que, fins i tot, ha 
substituït labors de la Comunitat Autònoma que, sense el paper de la Diputació 
difícilment en hagués pogut fer front. Per tant, aquesta és una tasca de reconeixement 
municipalista i en defensa d’una administració que és necessària per als ajuntaments, 
sense anar més enllà de qüestions que no venen a compte. A mi m’és igual 
l’estructura territorial que hi hagi, o reduïm el número d’ajuntaments a Espanya, a 
Catalunya, o les diputacions no poden desaparèixer, perquè algú que m’expliqui com 
podrien subsistir ajuntaments de 400, de 500 de 1.000 o de 2.000 habitants o de 
3.000, o de 5.000, o de 6.000 o de 200.000 com és el cas de l’ajuntament que jo 
represento, que sense la Diputació, molt possiblement, haguéssim hagut de fer fallida.  
 
Per tant, la presentació d’aquesta moció és amb motiu que hi ha una pretensió, per 
part de partits que poden ser govern, de partits que poden legislar i portar a terme un 
compromís, que sembla que han assolit, que és el de l’abolició de les diputacions. 
L’eliminació de les diputacions, si és tal com l’entenem, portem aquesta  moció perquè 
la puguin votar tots els grups municipalistes; si és una “gatopardada” perquè al final 
canviï per a què tot segueixi igual, és a dir si aquí el que es tracta és de canviar-li el 
nom i de fer una altra administració que faci el mateix, però que tingui un altre nom, 
també ens agradaria que ens ho expliquessin. Però per salvaguardar, per mantenir el 
paper de la Diputació de Barcelona presentem aquesta moció que esperem sigui 
votada unànimement.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Al nostre entendre, que el Partit Popular parli de municipalisme és senzillament 
cínic, tenint en compte les lleis que ha aprovat reiteradament en el sí de l’Estat 
Espanyol. Ara sí, des del caràcter municipalista de la CUP entenem i defensem 
l’autonomia municipal, així com plantegem les vegueries com a espai territorial de 
coordinació per a un desenvolupament endogen dels municipis que cobreixi les 
necessitats de les seves veïnes i en les que aquests i aquestes puguin participar en la 
presa de decisions polítiques, no com el que està passant actualment. No proposem 
res d’innovador, però sí contradictori totalment amb el que planteja avui el Partit 
Popular. De fet, nosaltres plantegem la recuperació de l’essència del poder local que 
va caracteritzar l’organització del territori, els diversos pobles de la Mediterrània, i que 
va servir d’eix de progrés del nostre poble fins a la conquesta i sotmetiment per part de 
la Corona Espanyola.  
 
Així doncs, plantegem i, tenint en compte les necessitats de la nostra època, més enllà 
de les conjuntures concretes actuals marcades per la triple dominació com a poble, 
com a classe i com a dones, la necessitat d’anar tendint cap a les vegueries. Entenem 
que cal defensar una estructura que parteix de la base del municipi, com un element 
natural de relació entre les persones i que s’articula a través de les vegueries com a 
espais de desenvolupament i creació que componen aquests rics i diversos territoris 
que són els Països Catalans, ocupats actualment per l’Estat Espanyol i també per 
l’Estat Francès. Partim de la cooperació local i territorial i de la participació 
democràtica, com els principals motors de desenvolupament per a la transformació 
social i econòmica, que ha de posar fi a les desigualtats i a la iniquitat social, també 
promoguda des d’aquesta institució.  
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Precisament, en l’actual conjuntura les diputacions es troben enmig d’un procés 
contradictori, per una banda el procés que moltes catalanes i molts catalans anhelem, 
procés de les persones que respectem la democràcia, que no és res més que el dret a 
poder decidir lliurement el nostre futur com a poble i que l’estat actual demofòbic que 
hi ha actualment i el Partit Popular ens estan, dia sí i dia també, impedint que podem 
fer realitat aquest anhel. I, per altra banda, també la Diputació es troba en una situació 
en què hi ha una nova ofensiva recentralizadora i uniformitzadora de l’Estat Espanyol 
que sí, que és a través del seu partit, que és a través de la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local que està ofegant una vegada i una altra les 
administracions més petites. És aquí, no tant pel Partit Popular, que ja entenem que no 
convencerem, on nosaltres sí que demanem on es posiciona el Govern?, on es 
posiciona Convergència?, on es posiciona Esquerra Republicana?, perquè les 
diferents mostres que estem veient actualment, de fet s’està fent retirar cartells de 
Municipis per la Independència de les carreteres pròpies de la Diputació com a ordre 
de la Diputació, on es posiciona el Govern? Aquest Govern és el que ens ha de portar 
la Independència? Per tant, jo demano que siguem coherents, el Govern, Esquerra 
Republicana i també que el Partit Popular deixi de presentar proposicions cíniques 
defensant un municipalisme, quan realment ell vol ofegar aquest municipalisme. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Lo primero que quisiéramos destacar es que nosotros cuando 
comenzamos a leer la moción llegamos a dudar de si la presentaba realmente el 
Partido Popular o la presentaba Convergencia Democrática de Catalunya. Lo decimos 
por las referencias históricas continuas, que usted también ha hecho en su 
intervención, y que intenta justificar la existencia de la Diputación en el actual marco 
político. Nosotros no vamos a analizar la idoneidad de la institución a lo largo de la 
historia de nuestro país, creemos que cada institución ha podido cumplir un papel 
necesario en el transcurso del tiempo, e incluso reconocemos el papel realizado  por 
las diputaciones  y, especialmente, la de Barcelona, pero no en base a la historia 
podemos admitir una justificación inexorable de su necesidad actualmente.  
 
Consideramos que las diputaciones nacieron como nivel administrativo de 
descentralización de servicios del Estado y es un rol que hoy en día cumplen o se ha 
encomendado a las Comunidades Autónomas. Actualmente en Cataluña los 
ciudadanos vivimos bajo cinco niveles administrativos: municipio, consell comarcal, 
diputación, comunidad autónoma y Estado, incluso en algunos casos bajo la Unión 
Europea. Frente a los que defienden la utilidad de la existencia de todos estos niveles 
administrativos, con su correspondiente estructura política, otros consideramos que es 
el momento de racionalizar la administración pública, con el único objetivo de mejorar 
el servicio al ciudadano, suprimiendo estructuras políticas que únicamente sirven para 
aumentar el gasto público, funcionar como agencias de colocación de políticos y tejer 
redes clientelares. En España actualmente existen 38 diputaciones de régimen común, 
más 3 diputaciones de régimen foral en el País Vasco, más 7 Cabildos Insulares en las 
Islas Canarias y 3 Consejos Insulares en Baleares. Las diputaciones, en la actualidad, 
las de régimen común, suponen un coste desmesurado que no se corresponde, 
entendemos nosotros, con la cuantía y con la calidad de los servicios que se dan a los 
municipios. Las diputaciones de régimen general en 2015 dispusieron de un 
presupuesto de más de 6.000.000.000 de euros, que si hacemos el ejercicio que ha 
hecho antes el diputado Durán y lo pasamos a pesetas es un billón, billón con b, más 
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de un billón de pesetas. Lo preocupante no es eso, lo preocupante no es el valor 
presupuestario que suponen las diputaciones, sino que de cada 10 euros del 
presupuesto de las diputaciones, 6 euros, o sea, más del 60% del presupuesto se 
destina a los Capítulos I y II de los presupuestos, es decir gastos de personal y gastos 
corrientes de las propias corporaciones. En definitiva, la mayor parte del presupuesto 
se destina al mantenimiento de su propia estructura, que en la mayoría de 
diputaciones entendemos que está sobredimensionada. 
 
No sé si al Grupo Popular les suena CORA, supongo que sí. No es una actriz… CORA 
es la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que creó el Consejo 
de Ministros. Cuando se aprobó, o cuando se creó la Comisión, declaró el Consejo de 
Ministros que, en el programa de reformas del Gobierno, una parte esencial se refiere 
a la reforma de las administraciones públicas y declaraba el Gobierno de España que 
se necesita una administración pública austera y eficiente, que sea un valor 
competitivo para nuestro país. Es necesario, afirmaban, racionalizar estructuras, 
procedimientos y recursos.  
Pues bien, con carácter anual la OCDE emite informes que dirige al Ministerio de 
Administraciones Públicas y, en concreto, a la Comisión, en el año 2016 el informe de 
la OCDE apuntaba que la experiencia de la reforma administrativa de los países de la 
OCDE muestra que esta es exitosa cuando no es percibida como un ejercicio aislado 
en el tiempo, sino como un proceso de mejora continua para identificar 
constantemente los despilfarros, carencias y oportunidades para hacer las cosas 
mejor. Por ejemplo, la simplificación administrativa y la prestación de servicios no 
pueden ser entendidas como asuntos aislados, sino que necesitan conectarse para 
maximizar los beneficios a los ciudadanos, las empresas y la propia administración. 
Concluía el informe diciendo que estas medidas, si bien ciertamente lograrán ahorros y 
racionalizarán la definición de políticas y la prestación de servicios, deben ser 
implementadas en el marco de una evaluación estratégica del conjunto del Gobierno y 
de un horizonte de planificación a largo plazo. La consolidación administrativa y la 
reducción del tamaño de la administración pública deben tener en mente el papel que 
se desea para el Estado y sus administraciones en un espacio temporal amplio, más 
allá del actual escenario de la crisis.  
 
Por tanto, desde la OCDE se consideran insuficientes las medidas coyunturales que 
adoptó el Gobierno de España dirigidas únicamente a la reducción de organismos 
públicos y sociedades mercantiles de capital público, en lo que nosotros coincidimos 
totalmente. Entendemos que la reforma de la administración debe ser más profunda, 
ya que en nuestra actual estructura político-administrativa existen duplicidades 
competenciales que una adecuada reforma constitucional debería ordenar y aclarar. 
La racionalización administrativa y la supresión de estructuras políticas innecesarias, 
que defendemos desde Ciudadanos, deben ir acompañadas de una reforma 
estructural de la administración local. Así, defendemos la necesidad de una segunda 
descentralización administrativa, que establezca de forma clara el nivel competencial 
de la administración local y la dote de suficiencia financiera para su ejercicio. En la 
misma línea, en la línea de simplificar y hacer más eficaz la administración para la 
ciudadanía, en nuestra opinión, es necesaria otra reforma, a la que usted se ha 
referido, que es la fusión de ayuntamientos. 
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Voy acabando. En cuanto a la fusión de ayuntamientos simplemente indicar que no 
inventamos nada, que son medidas que ya se han adoptado en Europa, pongo como 
referencia Dinamarca e incluso Grecia y creemos que se debe combinar la supresión 
de las diputaciones con la fusión de ayuntamientos. 
 
Para acabar, dos ideas. La primera, manifestar muestra perplejidad con el acuerdo 
tercero de la moción, ya que en ella se dice que el Estatuto de Autonomía en su 
artículo 90.1 denomina veguería a la provincia y a su gobierno representativo. 
Recomendamos a los diputados del Grupo Popular, encarecidamente, que lean el 
fundamento jurídico número 41 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, 
así podrán entender meridianamente la naturaleza de la veguería y su posible 
articulación conjunta con la diputación provincial, lo que produciría un aumento de los 
niveles políticos y administrativos en Cataluña. La segunda idea, y ya concluyo, que 
queremos transmitir, y después de cierta preocupación que se nos ha trasmitido a 
nuestro Grupo por parte de representantes sindicales, alguno de ellos aquí presente, 
es que al igual que las veguerías, en caso de existir una sustitución de las 
diputaciones por las veguerías, Ciudadanos trabajaría para el mantenimiento de los 
puestos de trabajo y las condiciones de los trabajadores de las diputaciones, en caso 
de supresión de las diputaciones también garantizaremos desde Ciudadanos el 
mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones de los trabajadores. Por 
todos lo expuesto, y sin alargarme más, votaremos en contra de la moción." 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Un advertiment. Fent els càlculs, si els he 
deixat el micròfon quan parpelleja, vol dir que porten 5 minuts parlant. Si suposem que 
només fem un torn cada un dels Grups parlant 5 minuts per 7 mocions que tenim, son 
35 minuts mínims per moció. Si calculem que tenim 7 mocions presentades, comptin 
les hores que ens passarem discutint les mocions, per tant els agrairia anar al gra, que 
concretem i que intentem ser molt concisos. Tot seguit dóna la paraula al portaveu del 
Grup Entesa, senyor Funes, i li du: li calcularé els minuts, i al 4 li diré qui n’hi queda 
1. 
 
I el senyor Funes diu: Farà còmput global o no? Bé, en tot cas per anar al gra com 
se’ns demana, aquest debat és un debat que ja hem fet, el vam fer el mandat passat, 
tot i que està bé, hi ha nous Grups a la Corporació i és bo saber l’opinió que tenen els 
nous Grups en relació amb el paper de les institucions. Per a nosaltres és un debat, 
des del punt de vista polític, ens hauran de permetre els companys dels Partit Popular 
que igual com ells, de tant en tant, ens han estirat les orelles, nosaltres els hi estirem a 
ells. Ens van estirar les orelles quan els hi portàvem propostes de mocions vinculades 
a projectes de llei; home!, vostès ens porten una moció vinculada a una cosa que ni 
tan sols és un acord ferm, ni d’investidura creat.... Perdonin, que jo sàpiga vostès no 
han tret la capacitat de tenir presència en el Govern, en el Govern d’Espanya, per tant 
és un acord entre dos partits que volien anar a una investidura que va ser una 
investidura frustrada; per tant, al final estem parlant d’una cosa que realment no hi té 
res al darrera. 
 
En tot cas, si el que volem és fer un debat sobre el model territorial fem-lo, però no 
confonem institucions amb funcions, que és una mica el que ens passa aquí. Nosaltres 
les funcions de la Diputació creiem que han d’existir, creiem que ha d’haver una funció 
desenvolupada de suport al govern local; però entenem que a Catalunya, amb el 
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nostre ordenament jurídic, el que correspon és desenvolupar el que les nostres lleis 
diuen i el que el nostre Estatut diu, que és tenir unes vegueries, és tenir uns 
ajuntaments, és tenir una llei de governs locals potent, és, per tant, tenir el nostre 
model territorial i en aquest model entenem que ha d’haver una figura de govern 
intermedi que sigui la vegueria i aquesta vegueria ha de ser un espai on els 
ajuntaments tinguin una referència, un suport i una capacitat de concertació de 
polítiques i  de coordinació de polítiques, però també és un nivell de descentralització 
del Govern de la Generalitat. I, per tant, ha de ser un espai on realment es puguin fer 
polítiques de proximitat i es millori l’eficiència. A nosaltres ens sorprèn, quan estem 
parlant en general del sector públic, quan se’ns posa el debat el sector públic, quan al 
final qui més eficient és en el sector públic són els ajuntaments i les diputacions, qui 
millor gasta els recursos i qui millor influència fa amb els recursos que té són les 
diputacions i els ajuntaments, especialment els ajuntaments del conjunt de l’Estat, per 
tant em sembla que potser no cal començar per aquí. Potser comencem per aquí 
perquè som les administracions més dèbils i és més fàcil. Comencin pel Ministeri de 
Cultura, comencin per altres Ministeris, que segurament és més fàcil buscar la manera 
que li traiem greix i el greix arribi on ha d’arribar que és als recursos més de proximitat 
i més de suport a la gent.  
 
També em sembla una mica estrany que el mateix partit que governa Espanya, que ha 
fet una LRSAL que el que fa es modificar el model de les diputacions perquè les dóna 
unes competències que li treu al govern local i que, per tant, desmantella el 
municipalisme, ens porti aquesta moció. I també em sembla sorprenent que el mateix 
partit que va portar un recurs contra l’Estatut de Catalunya ara defensi l’Estatut de 
Catalunya. Em sembla sorprenent. Em sembla sorprenent, per no dir un altre adjectiu, 
que crec que seria més dur i potser no correspon. Home, em sembla que si vostès el 
que defensaven era aquest model, doncs no haguessin fet el recurs. Ens haguéssim 
estalviat molta feina, molta feina, molta feina, molts debats i moltes hores i molts 
patiments de molta gent, si vostès haguessin entès que l’Estatut que es va aprovar a 
Catalunya i que va aprovar el Parlament de Catalunya era bo pel poble de Catalunya i 
era bo pel funcionament de les seves administracions. Per tant, em sembla que no té 
base legal ni política sòlida aquesta moció. Nosaltres sí que estem pels governs 
intermedis i volem fer un debat sobre els governs intermedis i sobre quin paper han de 
tenir de suport; però la nostra base és: anem a parlar sobre una reforma local seria, no 
una cosa frívola, alarmista... No confonem institució amb polítiques i funcions, no 
plantegem uns debats que no existeixen, i situem el debat del govern i demés on cal: 
recursos suficients pel món local i, alhora, reforma de la llei electoral, perquè nosaltres 
també volem una reforma de la llei electoral. Perquè ho hem dit més d’una vegada: 
creiem que la gent que estem aquí triats i triades, hauríem de poder ser triats i triades 
pels nostres veïns i veïnes i no pels nostres companys i companyes de partit. Per tant, 
creiem que aquesta moció no té sentit i, en tot cas, quan es pugui fer un debat real 
sobre el marc territorial de Catalunya, nosaltres hi farem les nostres aportacions i, per 
tant, el nostre vot, d’entrada, és negatiu. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Intentaré també ser molt breu perquè 
ja s’han dit moltes coses i no cal repetir-se, tot i que lliga una mica amb el portaveu 
que m’ha precedit en l’ús de la paraula. És cert que, moltes vegades, ens hem queixat 
per mocions que el que feien era recollir titulars o notes de premsa o possibles notícies  
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i, efectivament, ho deia molt bé el diputat Riera, s’ha presentat aquesta moció per la 
pretensió de forces polítiques. Doncs miri, per la pretensió de forces polítiques potser 
no cal fer una moció ni fer rodes de premsa com la que han convocat abans de 
començar el Ple. Però el que sí que veiem és un oportunisme polític per justificar la 
incapacitat que té el senyor Rajoy per teixir acords amb altres formacions polítiques. Li 
diré més, estem convençuts que aquesta Diputació, la Diputació de Barcelona, cosa 
que crec que compartim tots plegats, ha estat un model referent en el passat i en el 
present a la resta de l’Estat i fins i tot a Europa, un model referent segurament perquè 
no ha desenvolupat models com han pogut desenvolupar la Diputació de Castelló o la 
Diputació de València o la Diputació d’Alacant, sinó un model referent, exemplar, de 
com s’ha de funcionar en aquest nivell supramunicipal. I a nosaltres ens hagués 
agradat veure una moció com la que es va aprovar a la Diputació de Tarragona, no fa 
gaire, en aquest cas presentada conjuntament pel PSC i per Convergència i Unió allà, 
on es parlava de declarar la necessitat de la continuat de les tasques de les 
diputacions catalanes, independentment de la seva denominació; on també fins i tot 
feien un reconeixement a la tasca que desenvolupa diàriament el personal, els 
treballadors i les treballadores de la Diputació de Tarragona, en aquell cas, que són els 
que faciliten els serveis de qualitat que presten les diputacions.  
 
Això és el que a nosaltres ens hagués agradat veure aquí, però no aquest oportunisme 
que hem vist amb aquesta moció. Nosaltres som defensors de totes aquelles 
administracions que estan al servei del municipalisme i, torno a dir, amb 
independència de la seva denominació, de si hem de cercar fórmules més eficients, 
que això sempre és millorar la qualitat dels serveis que podem donar, estem a favor 
del municipalisme, d’estar al servei dels ajuntaments i, en concret, de la ciutadania. 
Ara bé, jo crec que s’han dit moltes coses, jo he apuntat dos o tres més i evidentment 
aquest oportunisme polític del que acostuma a fer gala el Partit Popular és el que ens 
porta a votar en contra d’aquesta moció. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: El nostre Grup votarà en contra d’aquesta 
moció, bàsicament per varis motius, primer, nosaltres creiem en un model organitzatiu 
territorialment parlant del nostre país. De fet, Esquerra Republicana aposta, igual que 
altres forces polítiques, per anar cap a la construcció d’un nou país i una nova 
república i, per tant, és en aquest marc, que creiem que el model organitzatiu del país 
ha de passar pel govern del pròxim Estat, pel govern municipal i per un govern de 
vegueries. És també obvi que el debat sobre les diputacions s’ha fet en altres 
ocasions, en aquest mateix Plenari. Podem mirar com en moltes ocasions, com s’havia 
pogut fer en anys anteriors, però la moció que ens presenta avui el Partit Popular no 
és un debat sobre les diputacions, perquè totes les formacions polítiques aquí presents 
podríem lloar els grans beneficis d’aquesta institució, sobretot de suport al món local, i 
aquells que pensem que el nostre model organitzatiu ha d’anar cap a unes vegueries 
en el país, també entenem que aquestes futures possibles vegueries han de donar el 
mateix suport al món local que està prestant la Diputació.  
 
Però en el fons el que ens planteja avui el Partit Popular no és altra cosa que un mer 
instrument partidista, de reacció a un acord del Partit Socialista Obrer Espanyol amb 
Ciutadans, a nivell estatal, que és aquest acord sobre com plantejarien aquestes dues 
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formacions polítiques el que haurien de ser les futures diputacions des del seu punt de 
vista. Per tant, és un debat que no toca, perquè, a més a més, aquest acord de PSOE i 
Ciutadans, en el primer debat d’investidura va ser un autèntic fracàs perquè no va 
poder tirar endavant, no sabem si pròximament això podrà tirar endavant o no, en tot 
cas aquest debat sobre el punt segon que fa referència als municipis de més de 
20.000 habitants, tocaria discutir-lo si es materialitzés un acord de govern a nivell 
estatal, cosa que nosaltres els independentistes ni tan sols hi volem entrar, perquè el 
nostre nivell de desconnexió, faig referència a les companyes de les Candidatures 
d’Unitat Popular i per tant els hi faig una adequada referència, és que la nostra 
desconnexió respecte de l’Estat Espanyol ja ha començat i, per tant, discutir qui és 
més independentista i en tot cas es podria discutir qui està més híperventilat de 
l’independentisme, però no em diguin, no em qüestionin que jo, que porto una llarga 
trajectòria, igual que la majoria dels membres d’aquest Govern, d’aquesta institució, 
que portem una llarga trajectòria de defensa de la independència i de compromís 
respecte al nostre país, no ens ho qüestionin, si us plau. Poden qüestionar-nos el que 
vulguin, ens poden qüestionar inclús, i permeti’m presidenta l’ultima referència, sobre 
Sant Julià de Cerdanyola que ha sortit aquest matí, a les 7 del matí quan jo baixava 
cap a Barcelona, doncs veure que havien tret un cartell des de la Diputació de 
Barcelona. Evidentment, la meva responsabilitat quan passi un cas d’aquest és 
reaccionar immediatament, a veure què ha passat i trobar-hi una solució. Hores d’ara 
hem pogut parlar amb tots els implicats i ja s’ha pogut solucionar.  
 
Vull afirmar el següent, li explico breument, nosaltres quan un ciutadà vol posar un 
cartell en una carretera patrimonialment de la Diputació de Barcelona, una empresa, 
una entitat, el que fa és fer una sol·licitud prèvia perquè pot entendre que nosaltres 
tècnicament hem de poder valorar si en allò que es posa hi ha elements de perillositat i 
si la llei ens ho permet fer, i això no hi ha cap entitat, cap ciutadà que pugui saltar-s’ho. 
La nostra obligació a les nostres carreteres és, sobretot, garantir la seguretat dels 
nostres ciutadans, això per sobre de tot; per tant en un cartell que et marca, en un 
revolt, a 80 no es pot posar un cartell a sota sobre l’Associació de Municipis per la 
Independència, perquè dificulta la visibilitat en aquell tram de carretera i, per tant, pot 
ser un element de perillositat. No passa res, nosaltres quan ha sorgit una cosa així ens 
hem posat en contacte amb l’Associació que ho feia en aquella comarca del Berguedà 
i també amb el seu alcalde i, per tant, senzillament traslladant el cartell a un altre lloc, 
a un altre espai de la mateixa de carretera, s’ha pogut solucionar. Per tant, agrairia que 
abans de fer afirmacions que sembla que haguem fet alguna cosa molt malament, 
doncs ens ho demanin, perquè segurament totes les coses, estimades amigues de la 
CUP tenen solució amb un Govern com el nostre. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: Una altra vegada seré breu per fer cas al que deia la presidenta 
abans. Tres qüestions respecte a la moció. Primer, a Convergència i Unió creiem que 
és extemporània, que es fonamenta en un document que no té cap validesa jurídica en 
aquests moments, per tant no és el moment de discutir quelcom que estem discutint 
dos partits polítics, com a partit polític, en un àmbit que és l’Estat i que, per tant, no 
ens podem posicionar davant d’aquesta qüestió, ho han dit altres Grups i per tant no 
m’hi posaré. Una segona qüestió, crec que és evident que Convergència i Unió ja ha 
manifestat la seva visió sobre la divisió territorial de Catalunya, ho ha fet en moltes 
ocasions, ho ha signat amb la Llei de Vegueries l’any 2010, per tant Convergència i 
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Unió està d’acord amb que la divisió territorial de Catalunya sigui amb vegueries, en 
set en principi, però amb les que decideixi el país quan s’hagin de crear aquestes 
vegueries.  
 
Evidentment, aprofitar que parlem de les diputacions per dir que una cosa és el que 
nosaltres creiem com a divisió territorial i una altra cosa la feina que s’està fent des de 
la Diputació de Barcelona i, sobretot, la feina que estan fent els seus treballadors i 
treballadores, que és molt important i que és indispensable pel funcionament dels 
municipis. Però creiem que el sistema de divisió territorial són les vegueries a 
Catalunya i ho hem dit, ho hem repetit i ho mantenim en aquest Plenari, malgrat que 
sembla que, per la intervenció d’algun dels diputats i diputades que m’han precedit, 
semblava que havíem d’estar absolutament d’acord amb aquesta moció perquè fins i 
tot es deia que l’havíem proposat nosaltres. Una qüestió històrica només: les 
diputacions no vénen de la Mancomunitat de Catalunya. Convergència i Unió i el 
govern de la Diputació de Barcelona celebraren el centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya en el mandat passat perquè és la primera vegada que tot Catalunya està 
sota unes administracions, les diputacions, que estan a través de la Mancomunitat i, 
per tant, el que veiem amb Prat de la Riba no és les diputacions consolidades sinó la 
possibilitat de tenir un govern i un país que tingui un sol govern que es diria Catalunya. 
Les diputacions són del segle XIX , de 1812 -1816, m’apunten -tinc encara bé l’oïda- i, 
per tant, són qüestions del segle XIX. Convergència i Unió no existia en aquells 
moments. 
 
Darrera qüestió: nosaltres no ens hem d’ocupar de com s’organitza l’Estat espanyol, 
perquè nosaltres ja hem decidit com s’organitza Catalunya i mantindrem això. Per això, 
el nostre vot serà contrari. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Riera, té torn de rèplica. Intentem 
administrar i optimitzar el temps. De moment, el que millor ho ha fet, ho haig de dir, és 
el senyor Garcia Cañizares. Té la paraula. No, no. He calculat els temps. 
 
De nou intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, diu: Tinc patent 
de cors amb l’hora o no? En primer lloc, senyor Garcia Cañizares, no he dit en cap 
moment que la Diputació nasqués amb la Mancomunitat. Per tant, només he fet 
esment a la celebració de la Mancomunitat. Les diputacions vénen al darrere. Miri, el 
passat històric de Catalunya no és propietat de ningú. És tant meu, com de 
Convergència i Unió com de vostè i de totes les persones que estem en aquest 
Plenari. El passat de Catalunya també és meu. Per tant, aquí no hi ha històries de si 
és d’uns o d’altres. Tan meu és Prat de la Riba com de Convergència i Unió, i no sé si 
és seu però sí que és meu. Per tant, queda clar que és una moció presentada amb la 
idea de defensar la Diputació. Ja sé que aquí s’han de dir coses i tal, però aquesta és 
la idea perquè vostè m’ha parlat, per no parlar del passat, fins i tot ha parlat de 
pessetes, que això sí que és antic. No volia parlar del passat però sí que ha parlat de 
pessetes. 
 
Si la Diputació ha de millorar, el que hem de fer és controlar-la i, per això, estem aquí. 
Tots som regidors i aquí no hi ha ningú que no sigui regidor. Per tant, el que hem de 
fer els que estem a l’oposició és controlar el Govern i millorar aquelles coses que 
creiem que cal millorar. No venir aquí a mirar el mòbil sinó a treballar, que és el que 
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fem. Fem-ho tots de veritat, fem el que hem de fer i millorem la Diputació en aquelles 
coses que cal millorar. Parlem dels funcionaris. Vostè diu: “que cap funcionari no 
pateixi” però llavors vol fer una “gatopardada”?, és a dir, dissoldre la Diputació, 
col·locar els funcionaris en un altre lloc, mantenir el mateix nivell de despesa i mantenir 
tot igual però hem canviat. Això, si vostè veu la pel·lícula El gatopardo, veurà que això 
es va fer famós llavors. 
 
I no parla tampoc de les diputacions forals. Aquestes sí que s’han de mantenir. 
Aquests privilegis, sí, per què qui les toca? No hi ha el que s’ha de tenir per tocar-les. 
Per tant, és molt fàcil posar en un paper la Diputació de Barcelona i les diputacions en 
general -defenso la Diputació de Barcelona, que consti- i les forals no. Aquestes, que 
ni me les toquin, perquè ja sabem què passa si parles d’aquests temes i vostès posen 
el carro abans que els bous. Diuen: “Bé. Podríem anar a unificar ajuntaments”. Home, 
aquest és el primer punt. Si unifiquem ajuntaments, si reduïm ajuntaments, sí que 
podem tancar les diputacions. Si ho fem i Catalunya, en lloc de tenir els que té, es 
queda amb 2.000 o 3.000 ajuntaments, naturalment que podem eliminar les 
diputacions. Mentre hi hagi ajuntaments petits, tal i com tenim estructurat ara, no es 
poden eliminar les diputacions perquè, per a nosaltres, l’Estatut de Catalunya és el 
nostre Estatut i és veritat que es va recórrer però qui el va laminar i li va passar el ribot 
no va ser el Partit Popular, eh? Qui li va passar el ribot va ser el Partit Socialista, eh? A 
veure si diem les coses pel seu nom. Qui va presumir de passar-li el ribot a l’Estatut va 
ser el Partit Socialista i, una vegada ha passat pel Constitucional, és tan Estatut meu 
com seu, senyor Funes. Aquest Estatut és tan meu com seu i, per tant, el defenso fins 
allà on faci falta. 
 
I volem un municipalisme a la Diputació que defensi el municipalisme autèntic, no el 
que s’ha fet a Sabadell, aquest no ens interessa, no el que s’ha fet a Santa Coloma, 
aquest no ens interessa tampoc. El que s’ha fet a Santa Coloma en temps passats i el 
que s’ha fet a Sabadell en temps passats, aquest municipalisme no ens interessa 
tampoc a nosaltres, senyora Díaz, ni la Diputació que vostè ens ha assenyalat no ens 
interessa tampoc, però ni aquelles diputacions que ens ha assenyalat vostè ni els 
ajuntaments passats de Sabadell i Santa Coloma. Li ho recordo perquè aquí és molt 
fàcil parlar i llençar informes sense mirar-se casa seva, que s’ha d’escombrar molt bé. 
Municipalisme, sí, però no com el de Sabadell. Municipalisme sí, però no com el de 
Santa Coloma. 
 
Lamento i demano disculpes perquè aquesta moció ha servit per estirar les orelles a 
l’equip de Govern. No era la nostra intenció que els cridessin l’atenció per manca 
d’independentisme, ni era la missió d’aquesta moció. Ha sortit així i els demano 
disculpes.  
 
La senyora presidenta diu: Està vostè disculpat, senyor Riera. I, tot seguit, dóna la 
paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Només 
per contestar una mica la intervenció del diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
que està al Govern aquí i a JuntsxSí en la Generalitat. Li recomano, no dubto que sigui 
molt independentista, però crec que més que independentistes vostès són 
processistes, jo els recomano que miri les declaracions que fan els portaveus del seu 
partit. Li recomano, també, que pregunti a la gent del seu partit, JuntsxSí, per què no 
volen entrar a tràmit, una darrera vegada, la declaració del 9N. És perquè ja no se la 
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creuen? També li recomano que pensin com és que hi ha gent que està fent 
intervencions públiques dient que, fins ara, no s’havien començat a construir 
estructures d’Estat, quan portem cinc anys sentint que el procés ha d’esperar 
precisament perquè s’estan generant aquestes estructures d’Estat. No menteixin. No 
s’autoenganyin. Hi ha el que és el processisme. Hi ha el que és la independència i, per 
fer-ho, cal no tenir por i això és el que no tenim la gent de la CUP-Poble Actiu, por, 
cosa que vostès sí que tenen, potser perquè hauran de renunciar a privilegis. 
 
Intervé de nou el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyor 
Tovar, qui diu: Brevemente. “Quizá no he podido transmitir al señor Riera la idea que 
había querido transmitir durante mi intervención por el acotamiento del tiempo. Señor 
Riera, el pacto o la propuesta de reforma que firmamos con el Partido Socialista y la 
que incluíamos en nuestro programa se encamina a la eliminación de estructuras 
políticas. Es así de claro. No es ni de servicios a los municipios ni se encamina al 
recorte de plantillas de las diputaciones provinciales y usted no lo quiere entender. Lo 
que no entiendo tampoco, del Partido Popular, es su interés en el mantenimiento de la 
Diputación. ¿Qué quieren mantener? ¿La estructura política? Esa es la pregunta. 
Contéstemela”. 
 
La senyora presidenta diu: Segueixi amb el debat, exposi el seu posicionament i ja 
decidirem després si hi ha un tercer torn, que no n’hi haurà, ja els ho avanço. Gràcies. 
 
I el senyor Tovar continua la seva intervenció dient: “Es que me da la sensación que 
usted prioriza más el interés en las estructuras políticas o en los intereses de partido 
en relación con las diputaciones que la eficiencia de los servicios a los ciudadanos y el 
ahorro de costes. Así de claro”. 
 
La senyora presidenta diu: Doncs passem a la votació. Senyor Riera, hem esgotat de 
sobres el temps per debatre. Estem debatent un tema que no resoldrem en aquesta 
Sala de Plens, de veritat, i a vegades hi ha debats que són estèrils. Crec que la moció 
següent, on parlarem precisament de l’ús del temps i de la reforma horària, ens hauria 
de fer reflexionar molt, no només sobre l’horari d’aquest Plenari, que n’haurem de 
parlar, sinó sobre moltes altres qüestions de com estem utilitzant el temps avui aquí. 
Senyor Riera, ha plegat, cosa que li agraeixo.  
 
Tot seguit dóna de nou la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui 
diu: Ja em fa pampallugues abans de parlar, presidenta, però és el meu segon torn. 
Només una pregunta. Tinc un dubte històric: el Partit Popular va recórrer l’Estatut de 
Catalunya davant el Constitucional, sí o no? Segon dubte: estem parlant de serveis 
públics o de què estem parlant? Perquè, al final, estem parlant d’una moció sobre 
serveis públics i no entenc els debats que estem generant perquè, al final, estem 
defensant de quina manera prestem millor els serveis públics a la gent i això no ve de 
l’estructura política. Estem parlant de com fan millor el seu treball els funcionaris, els 
treballadors i les treballadores de l’Administració. Perdoneu però crec que estem 
confonent el debat. 
 
La senyora presidenta diu: Li agraïm les preguntes retòriques i, per tant, passem a la 
votació. 
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I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents del 
Grup polític de Partit Popular (3), i el vot en contra dels Grups de Convergència i Unió 
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 3 vots a favor i 47 
vots en contra. 
 
2.- Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, de 
rebuig a qualsevol forma de repressió sindical als ajuntaments de la demarcació 
de Barcelona. 
 
“Darrerament s’ha fet públic que hi ha ajuntaments i empreses municipals de la 
demarcació de Barcelona en els que s’ha produït algun acomiadament arbitrari de 
Representants Legals dels Treballadors i les Treballadores, justificat de forma 
discrecional per causes disciplinàries.  
 
Atès que aquests acomiadaments, quan es produeixen, afecten ciutadans i ciutadanes 
que s’han destacat en la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores, en la 
seva condició de membres democràticament escollits d’un Òrgan Unitari de 
Representació. 
 
Atès que aquests acomiadaments, quan es produeixen, constitueixen en la immensa 
majoria dels casos una resposta inapropiada a les denúncies realitzades per 
incompliments de la normativa laboral, l’actualització del conveni col·lectiu, 
l’incompliment dels llindars exigibles en la qualitat d’un servei públic municipal, o 
l’exercici de drets fonamentals emparats en tractats internacionals, com ara el dret de 
vaga. 
  
Atès que l’acomiadament de treballadors o treballadores que s’han significat en la 
defensa dels drets col·lectius i en el desenvolupament d’una activitat sindical als 
centres de treball és pràctica habitual de repressió política, com així ho testimonien 
moltes declaracions judicials de nul·litat d’acomiadaments de sindicalistes en 
empreses públiques i privades ubicades a la nostra demarcació, algunes d’elles en 
sentències recents.  
 
Atès que acomiadaments d’aquesta mena constitueixen una actuació 
desproporcionada i injusta que vulnera el dret fonamental a la Llibertat Sindical, 
emparat en els convenis de l’Organització Internacional del Treball (OIT), i que tenen 
com a conseqüència deixar indefenses les plantilles d’empreses que proveeixen de 
forma directa un servei públic a la ciutadania. 
 
El grup CUP Poble Actiu (CUP-PA) proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, 
l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
1. Expressar públicament el seu rebuig a qualsevol forma de repressió sindical que 

es pugui donar als ajuntaments i empreses municipals de la demarcació de 
Barcelona, així com també en organismes autònoms o, en general, ens de dret 
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públic vinculats a les mateixes; i manifestar que aquesta mena de pràctiques són 
perjudicials per a la pròpia prestació dels serveis públics locals. 

 
2. Traslladar a tots els Ajuntaments de la demarcació de Barcelona la voluntat del Ple 

de la Diputació que es respecti de forma escrupolosa el dret fonamental a la 
Llibertat Sindical en totes les empreses que presten serveis de titularitat municipal, 
així com també la garantia d’indemnitat dels i les Representants Legals dels 
Treballadors i les Treballadores. 

 
3. Comunicar aquests acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya (Carrer de Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), als 
Ajuntaments de la demarcació de Barcelona, i a les organitzacions sindicals 
representatives en l’àmbit de la Diputació de Barcelona.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: En primer lloc, saludar les companyes de la 
CGT que estan aquí també. Saludar, també, les companyes que no estan aquí però sí 
estan a fora per denunciar un acomiadament del tot il·legal que hi ha hagut. 
 
Darrerament, s’ha fet públic que hi ha ajuntaments i empreses municipals de la 
demarcació de Barcelona on s’ha produït algun acomiadament arbitrari de 
representants legals dels treballadors i treballadores, justificat de forma discrecional, 
per causes disciplinàries. Quan es produeixen aquests acomiadaments, afecten 
ciutadans i ciutadanes que s’han destacat en la defensa dels drets de les treballadors i 
també dels treballadors, en la seva condició de membres escollits democràticament 
d’un òrgan unitari de representació. Alhora, quan es produeixen aquests 
acomiadaments, en la immensa majoria dels casos constitueixen una resposta 
inapropiada a les denúncies realitzades per incompliments de la normativa laboral, 
l’actualització del conveni col·lectiu, l’incompliment dels llindars exigibles en la qualitat 
d’un servei públic municipal o l’exercici de drets fonamentals emparats en tractats 
internacionals, com ara el dret de vaga. També, cal tenir en compte que 
l’acomiadament de treballadores que s’han significat en la defensa dels drets 
col·lectius i en el desenvolupament d’una activitat sindical als centres de treball és una 
pràctica habitual de repressió política, com així ho testimonien moltes declaracions 
judicials de nul·litat d’acomiadaments de sindicalistes en empreses públiques o 
privades ubicades a la demarcació de Barcelona, algunes d’elles amb sentències 
recents. 
 
Els acomiadaments d’aquesta mena constitueixen una reacció desproporcionada i 
injusta que vulnera el dret fonamental a la llibertat sindical, emparat en els convenis de 
l’Organització Internacional del Treball, i que tenen com a conseqüència deixar 
indefenses les plantilles d’empreses que proveeixen, de forma directa, un servei públic 
per al conjunt de la ciutadania. Per tant, des de CUP-Poble Actiu però, també, des de 
CGT-Diputació, volem demanar diverses coses. 
 
En primer lloc, que s’expressi públicament, des d’aquesta Diputació, el rebuig a 
qualsevol forma de repressió sindical que es pugui donar als ajuntaments i a les 
empreses municipals de la demarcació de Barcelona, així com també en organismes 
autònoms o, en general, en ens de dret públic vinculats a les mateixes. 
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Que aquesta decisió que es prengui aquí avui es traslladi al conjunt d’ajuntaments de 
la mateixa demarcació de Barcelona i, alhora, que aquests acords es presentin al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
Entenem que el conjunt de partits polítics està per la defensa dels drets de les 
treballadores. Per tant, suposem que la majoria dels Grups polítics d’aquí defensarà el 
que és un dret que està recollit en el Dret internacional i l’Estatut de les treballadores. 
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, 
qui diu: Bon dia a tothom, bona tarda gairebé. Des del Grup Popular, evidentment, 
condemnem de manera contundent qualsevol forma de repressió sindical i defensem 
la llibertat sindical, com no podia ser d’una altra manera. És una obvietat que està 
recollida i protegida per la Constitució espanyola i que, per tant, nosaltres també la 
defensem. La llibertat sindical és un dret fonamental dels treballadors i de les seves 
agrupacions per organitzar-se i defensar els seus interessos i els interessos que ells 
representen. Aquest dret fonamental, civil i bàsic està vinculat estretament als drets 
humans i, com diem, recollit a la nostra Constitució. 
 
En aquest cas, la moció versa sobre aquesta llibertat i està motivada, com s’ha 
comentat,  per un acomiadament que s’ha produït en una empresa municipal, teníem 
entès pel que han comentat, d’igualada. Volem dir que la llibertat sindical s’ha de 
defensar, però tampoc no ha de ser una coartada per a comportaments poc 
professionals o per prestar, d’una manera poc professional, els serveis públics. 
Desconeixem els detalls d’aquest acomiadament i, per tant, entenem que no podem 
fer extensiu el que hagi pogut passar en un ajuntament a tots els ajuntaments. No 
creiem que es pugui fer extensiu a tots els ajuntaments de la Diputació de Barcelona. 
Per tant, en aquest sentit, no creiem que es pugui extrapolar i hem d’entendre que, en 
la majoria d’ajuntaments, la immensa majoria dels ajuntaments que composen la 
Diputació de Barcelona, es respecten els drets sindicals i, a més, volem i fomentem 
que es respectin aquests drets sindicals. Per tant i òbviament, estem a favor d’aquest 
text que ara es proposa a votació. Reafirmem els principis que s’hi proposen i creiem 
que, segurament, seran compartits per tots els partits polítics i votarem, per tant, a 
favor de la moció. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyor 
Tovar, qui diu: “Tres cuestiones rápidas. La primera, decir que, efectivamente, el 
ordenamiento jurídico tiene un armazón que protege la libertad sindical, formado por 
un derecho fundamental como es el reconocido en el artículo 28 y la propia legislación 
ordinaria -artículo 41 del EBEP y artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores- 
protegen a los representantes sindicales en el ejercicio de sus funciones. Dicho esto, 
desde Ciudadanos consideramos que es necesario impulsar una serie de reformas 
legislativas que recuperen el equilibrio en las relaciones laborales, roto tras las 
sucesivas reformas laborales, y también defendemos, efectivamente, el papel esencial 
de los representantes de los trabajadores en su función de defensa de sus derechos 
colectivos. Por ello, condenamos y rechazamos cualquier caso de persecución o 
despido, que se produzca, de estos representantes por desarrollar su labor legalmente 
reconocida y, en cualquier caso, instamos, si se producen estos casos, a acudir a la 
vía jurisdiccional ordinaria o al Constitucional en defensa de sus derechos. Por todo 
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ello, sin extenderme más y para compensar mi intervención anterior, votaré 
favorablemente.” 
 
A continuación intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Per a 
nosaltres és una moció, i, de fet, des que la va presentar la CUP, hem intentat aclarir-
nos amb el Grup de la CUP sobre quin tipus de moció estàvem parlant i cap a on 
estava orientada. Des del nostre punt de vista, si és una moció que vol denunciar uns 
fets concrets que han passat en un ajuntament o en una empresa municipal o que 
tenen a veure amb un conflicte laboral, entenem que s’expliciti així en la moció. 
Hauríem agraït que així s’explicités en la moció. Des d’aquest Grup, hem donat suport 
a altres plantejaments de comitès d’empresa, a altres plantejaments de treballadors i, 
és més, aquest portaveu que us parla ha defensat, en aquest Plenari, que no es 
produís un acomiadament de treballadors d’una corporació, d’aquesta corporació, com 
la XAL en el seu moment, perquè entenem, entre altres coses, que el que és bo és 
saber de què estem debatent perquè tothom pugui tenir coneixement de causa. 
 
Per altra banda, el que fa la moció és, creiem -hem dubtat-, té la voluntat que s’abordi 
des del punt de vista més general i, per tant, el que estem fent és defensar el paper del 
sindicalisme de classe com un element clau de cohesió del país, de capacitat de 
millora de les condicions de vida de la gent, de millora de les condicions de treball de 
la gent...  Per tant, si el que fem és una expressió pública del posicionament de la 
Diputació en defensa del sindicalisme de classe, doncs també hi estaríem a favor. Per 
tant, necessitaríem una explicació, que se’ns ha donat una mica, sobre quin cas estem 
parlant en concret. Creiem que és una moció que, en tot cas, ha de defensar el 
sindicalisme de classe i ens genera una certa incomoditat -per la redacció del text- que 
es vingui a creure que, en el món local, en el fons, hi ha repressió sindical, cosa que 
ens preocupa enormement perquè, si això és així, no és el Ple de la Diputació on hem 
d’estar parlant-ne sinó als jutjats i allà és on els que en tinguem proves hem d’anar i ho 
hem de defensar. Clar, tot plegat, tot això que estem dient no està en la moció. La 
moció és una moció que diu estar en contra de la repressió sindical, un posicionament 
que, crec, tots i totes podríem entendre com a vàlid i coherent. Ara bé, ens preocupa 
que sigui una dinàmica habitual portar uns debats que no són tals. 
 
Nosaltres som, evidentment, els primers que defensarem que cap administració 
pública no faci repressió sindical i, per això, no podem votar en contra d’aquesta 
moció. Per això, us vam demanar explicacions sobre de què s’estava parlant en 
aquesta moció. Us vam trucar i us vam demanar sobre quin cas estàvem parlant en 
aquesta moció. Perdoneu. En tot cas, hem fet això. Si, és igual, però evidentment us 
vam demanar... Potser és un cas d’Igualada. Bé, volem saber per què, si és un cas 
d’Igualada, per què no està a la moció. És igual. Al final, només us demanem això 
perquè creiem que és poc operatiu perquè, si al final, estem parlant de la llibertat 
sindical, els primers; contra la repressió sindical, els primers, i si es tracta d’un cas 
d’Igualada volem tenir més explicacions. No tenim inconvenient per votar a favor de la 
moció. Creiem que si, en tot cas, el que vol la moció és això, ho hauria d’haver 
explicitat. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: No hem entès el vot d’Entesa però si 
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l’han recollit els que l’han de recollir ... Tot i que, a banda del seu vot, el fil argumental 
és molt similar i el resumiré molt breument. 
 
D’una banda, quan llegim la literalitat de la moció, podríem subscriure-la. Faltaria més. 
Com no hem de rebutjar la repressió sindical i com no hem d’estar a favor d’aquests 
drets? Però, clar, ja som majors d’edat, crec que som adults, i si parlem d’un cas en 
concret nosaltres sí que agrairíem... Les coses s’han d’explicar i, si això, del que m’he 
assabentat aquest matí, sembla ser que es produeix per un cas particular doncs ens 
agradaria que, en la part dispositiva, ens expliquessin exactament què, perquè 
desconec personalment i la majoria de diputades i diputats del meu Grup, per no dir 
tots, desconeixem què ha passat. Aquesta és una. 
 
La segona és que hi ha vies, hi ha demandes i hi ha tribunals que han de vetllar per 
aquesta llibertat sindical i per evitar que hi hagi cap tipus de repressió sindical. I, clar, 
aquestes mocions que són abstractes, que són ambigües i que no ens expliquen el 
què doncs ens porten a haver d’abstenir-nos. 
 
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: De fet, seguiria els fils 
argumentals d’Entesa i el fil argumental del PSC perquè no podem estar-hi, si més no, 
totalment d’acord amb el que estan dient els diversos portaveus. Per què? Perquè ens 
trobem una moció que diria, a les companyes de la CUP, que li falta concreció a nivell 
de redacció. De quants casos estem parlant a la demarcació de Barcelona, a escala 
local, on hi hagi repressió sindical? Que ens els puguin concretar i explicar, perquè 
serem els primers que estaran al costat a l’hora de denunciar-los. Cap dels Grups 
presents en aquesta cambra no permetrà, crec, que hi hagi la més mínima repressió 
sindical en el món local. 
 
Per altra banda, hem de respectar el principi que anomenem d’autonomia municipal 
perquè, mirin, traslladem aquí qualsevol conflicte que hi hagi en els ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona en forma de moció? No en tindrem set sinó setanta en cada 
Plenari. D’acord? Per tant, concreció vol dir que, si aquest és un problema concret que 
hi hagut a Igualada, digui’ns-ho i fiqui-ho a la part expositiva, no de forma ambigua 
parlant-ne genèricament com si, clar... És molt greu. Quan llegeixes el fil argumental 
de la part expositiva de la moció, et dones compte que sembla com si, a tota la 
demarcació, hi hagi múltiples casos de repressió sindical contra representants de 
comitès d’empresa i no en tenim cap coneixement. Per tant, seria gravíssim si això és 
veritat. Gravíssim. Per tant, crec que la forma en què s’ha presentat no és correcta. 
Concretem exactament què es pretén. Hem vist avui aquí els companys de la CGT, 
que estan fora. Si estem parlant d’un cas concret o estem parlant de diversos casos, 
no se’ns ha explicat. Té raó la companya i portaveu del Grup Socialista quan diu que 
alguns n’hem tingut la primera informació aquest matí. Gravíssim. Com podem anar a 
un debat en el Plenari de la Diputació quan ningú no ens ha explicat ni tenim cap 
informació al respecte, quan el Grup de la CUP també té la responsabilitat, com a 
Grup que forma part d’aquesta cambra, d’explicar amb detall per què presenta aquesta 
moció, en quin context i en quina situació es produeix aquest conflicte. Això no s’ha 
produït i, per tant, no podem donar suport a aquesta moció, per responsabilitat 
respecte a aquesta institució que representem. 
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A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu:  Doncs el fil argumental és el mateix. Escolti, demanem claredat i 
transparència, se’ns demana claredat i transparència com a Govern i demanem que 
les mocions també siguin així, perquè resulta que, de la primera lectura que fem de la 
moció, en traiem unes conclusions que fan costat a la llibertat sindical, que és un dret 
fonamental, a més -només faltaria- i, després, acabem copsant la realitat i es fa 
referència a un cas concret on, a més, sabem i s’ha repetit en aquesta sala, aquest 
espai no és el lloc per discutir quina és la situació dels treballadors i quina és l’actuació 
dels sindicats en cada un dels ajuntaments, sinó que, la pròpia ponent ho deia, hi ha 
moltes sentències a favor de persones que han estat acomiadades. Doncs si hi ha 
moltes sentències i en aquest cas hi ha discrepàncies hi ha uns tribunals que acaben 
dictant sentències. Per tant, posar-nos en una qüestió concreta i específica se’ns 
complica molt i, en aquest cas, per manca de claredat i transparència perquè, al final, 
el que diu la moció i el que estem veient són coses diferents. Per tant, per aquest 
motiu, no podem donar el vot favorable a la moció i, per tant, votarem en contra. 
 
Intervé de nou la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: 
Només per contestar algunes coses. En primer lloc, dir que aquesta moció es tracta a 
escala general perquè entenem que és una pràctica que ha passat en reiterades 
ocasions i que, per tant, no està de més que, a la Diputació de Barcelona, hi hagi un 
posicionament ferm de rebuig a aquesta pràctica. Entenem que es fan moltíssimes 
coses i, per tant, no entenem que això s’utilitzi ara com un argument per votar en 
contra o per abstenir-se. 
 
En segon lloc, al diputat d’Esquerra. Pregunti al senyor Castells per què avui entra 
aquesta proposició. Crec que té coneixement, de primera mà, sobre per què avui 
precisament entrem aquesta proposició i, després, també el convido a parlar amb unes 
altres persones, amb les companyes treballadores d’aquesta casa i, encara més, amb 
les companyes treballadores organitzades d’aquesta casa, que potser li explicaran la 
realitat de moltes treballadores que treballen dins els organismes autònoms de la 
Diputació de Barcelona, o dins de la mateixa Diputació de Barcelona o dins de les 
empreses públiques. El convido a fer aquest exercici que, crec, li servirà per saber 
quina és la realitat del sindicalisme i quina és la realitat de la repressió sindical que hi 
ha ara mateix, així com per conèixer les condicions laborals en què es troben 
moltíssimes treballadores. 
 
Finalment, no busquin excuses, no busquin excuses perquè estan dient que defensen, 
aquesta proposició, en el seu contingut, entenent que defensen els drets laborals però, 
després, estan dient que o bé s’abstindran o bé votaran en contra. Per tant, siguin 
clars, siguin nítids i expliquin quin és el seu posicionament de per què voten en contra 
d’una proposició que diu expressar, públicament, el rebuig a qualsevol forma de 
repressió sindical, una proposició que diu que es traslladi això a tots els ajuntaments 
de la demarcació de Barcelona i una proposició que diu que aquest fet, el mostrar el 
rebuig a qualsevol forma de repressió sindical, es traslladi al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Això és incomprensible. I quan 
parlen de concreció, parlem de concreció en les múltiples proposicions que s’entren i 
no concreten res del que s’està parlant, com quan parlàvem ara mateix sobre el 
municipalisme. Concretem les coses quan parlem d’altres proposicions? No siguin 
mentiders ni s’autoenganyin a si mateixos. 
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A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, 
qui diu: Com ja hem comentat, desconeixem els detalls concrets que fan que es porti 
aquesta moció i, així, creiem que el fet que hi pugui haver un cas concret del qual 
desconeixem els detalls no entenem que sigui extrapolable, de forma general, als 
municipis que formen part de la Diputació de Barcelona. En tot cas, ens guiem pel text 
de la moció. Creiem que s’han de garantir i defensar els drets sindicals i, per tant, s’ha 
d’evitar que hi hagi aquesta suposada repressió sindical. Crec que ha quedat molt clar 
que, des del Grup Popular, no votem en funció de qui ha presentat la moció sinó que 
votem en funció del seu contingut i, per tant, crec que això, també, és de valorar 
perquè, al final, és per al que estem aquí els diputats que representem els nostres 
ajuntaments a la Diputació. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Queda clar, senyor Mulleras. I tot seguit 
dóna de nou la paraula al portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Simplemente, indicar que nosotros hemos manifestado el 
sentido del voto entendiendo la moción como una moción de carácter general, como 
ha indicado la diputada de la CUP. También desconocíamos casos concretos y nos 
hemos posicionado políticamente en relación al derecho de libertad sindical.” 
 
Intervé de nou el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En la mateixa 
línia que els companys que m’han precedit en la paraula, dir que, al final, el que estem 
votant és aquest text, que diu el que diu. Creiem que seria millorable i les companyes 
de la CUP han d’acceptar que els hi puguem fer qüestionaments al plantejament que 
fan de la moció. Creiem que és manifestament millorable en molts apartats, però 
tampoc no volem quedar com aquells que estem a favor o en contra d’un fet 
enormement complicat per a nosaltres com és l’acció sindical en el món local. Per tant, 
s’ha de protegir l’acció sindical en el món local, que és bàsica per al funcionament de 
les nostres administracions, i en aquesta línia, per tant, hi votem a favor però 
entenguin la crítica que els hi fem perquè creiem que, per a altres vegades, aquest 
tipus de mocions hauria d’articular-se d’una altra manera perquè estem parlant de 
conceptes molt eteris, quan en realitat estem parlant d’un element central en la vida 
d’aquest país: la llibertat sindical. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Crec que ja han quedat 
clares totes les explicacions en la primera intervenció. Els he entès a tots molt bé i com 
ha quedat el posicionament.  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
Grups polítics d’Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) 
i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra dels Grups de Convergència i Unió (14) i 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i l’abstenció del Grup Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), sent el resultat definitiu 
de 15 vots a favor, 25 vots en contra i 10 abstencions. 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Abans de donar lectura a la moció vull 
saludar els proponents del Procés per a la reforma horària a Catalunya que ens 
acompanyen aquí avui, senyor Fabià Mohedano i senyora Cristina Sánchez Miret. 
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Gràcies per acompanyar-nos i disculpin si veuen que no estem gestionant el temps 
prou adequadament.  
 
3.- Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, a 
favor de la reforma horària. 
 
“La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells 
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant 
el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement 
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint,  de la cultura del 
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball 
per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos 
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos 
psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del 
treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut 
derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la 
manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una 
disminució del benestar de la societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis 
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la 
rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la 
complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 
17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat 
espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi 
dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui 
fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada 
provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura 
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el 
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. 
El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En 
definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta 
organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es 
desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-
20h del vespre.  
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels 
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats 
d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació 
Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades 
d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre 
estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i 
ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en 
què  cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què 
cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió 
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, 
hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i 
privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades situacions de 
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flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre 
determinades situacions personals o de determinats col·lectius 
 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària - 
Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la 
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns 
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en 
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les 
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat 
social i augment progressiu de les desigualtats. 
 
Fruit de les demandes, el grup CUP-PA presenta aquesta moció amb l’objectiu de 
donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària 
formulada en un moment concret en el temps.  
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i 
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell 
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro 
(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és 
debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al 
franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.  
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció 
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els 
esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i 
privades que els puguin permetre. Tot això és el que justifica que la Diputació de 
Barcelona es pronunciï a favor de la reforma horària.  
 
Per l’anteriorment exposat, el grup CUP Poble Actiu (CUP-PA) a la Diputació de 
Barcelona insta al Ple a l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Donar suport a la Iniciativa per a la Reforma Horària-Ara és l’Hora 
 
2. Creació d'una comissió tècnica específica per a l'estudi de la Reforma Horària a la 

Diputació que emetrà un informe en el termini de 6 mesos a comptar des de 
l’aprovació d’aquesta moció. Les conclusions, amb les esmenes que s’escaiguin, 
seran ratificades en la sessió plenària ordinària del mes de setembre de 2016 per a 
la seva posterior i progressiva implementació. 

 
3. Notificar els presents acords a totes les treballadores de la Diputació mitjançant la 

Intradiba, als 311 municipis de la demarcació de Barcelona, a la FMC (Via 
Laietana, 33, 08003 Barcelona), AMC (Carrer de València, 231, 08007 Barcelona) i 
AMI (Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic, Barcelona), a la Presidenta i els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i als impulsors de la Iniciativa per a la 
Reforma Horària – Ara és l’Hora.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: En primer lloc, donar les gràcies per la seva 
assistència a la senyora Cristina Sánchez Miret i al senyor Fabià Mohedano, tots dos 
promotors de la iniciativa per a la reforma horària “Ara és l’hora”. Felicitar-los 
encoratjadament per la seva iniciativa, que esperem que culmini amb èxit per assolir 
una vida amb una major qualitat per a totes, on la conciliació de la vida personal 
laboral i familiar sigui un fet. 
 
De fet, comencem a tractar el contingut d’aquesta moció quan són les 14,13 hores, és 
a dir, fa una hora i tretze minuts que hauríem d’estar dinant, segons la reforma horària. 
No sé a quina hora dinarem però, en tot cas, com ja ha sortit anteriorment, tenim 
marge de millora. Bé, també, si em permeten, refent-nos encara de l’avançament 
horari de dissabte passat, que respon a criteris econòmics discutibles a partir de la 
crisi del petroli dels anys setanta, avui en dia encara patim un fus horari antinatural 
instaurat pel dictador Francisco Franco per tenir la mateixa hora que el führer. Aquests 
dos fets són, evidentment, de responsabilitat europea i no entren en la consideració 
d’aquesta moció. 
 
Nosaltres volem horaris personals, socials i culturals adaptats a una nova realitat. 
Nosaltres fem nostres l’informe i les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària que parlen no només sobre conciliació familiar i laboral, sinó sobre la 
incidència en el model social i econòmic del nostre país. Parlem de reestructuració 
flexible dels horaris dels convenis col·lectius, parlem d’igualtat entre homes i dones i 
parlem d’institucions socialment responsables. Creiem que aquesta reforma horària 
pot incidir favorablement i ha d’incidir favorablement en el treball, l’educació, el 
comerç, l‘administració, la cultura, l’oci i la participació. Reforma, com deia, per 
avançar l’hora de dinar a les 13,00 hores i l’hora de sopar, al voltant de les 20,00 
hores. 
 
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible parla de tenir més temps 
personal, de treball més eficient i de qualitat de vida. Creiem que les institucions han 
de posar en marxa polítiques públiques en aquesta direcció. Creiem que les 
oportunitats i els beneficis que se’n deriven superen l’esforç necessari a fer: benestar 
físic i anímic de la població, competitivitat de l’economia i vida social de qualitat. Hem 
d’avançar els horaris de l’agenda política i institucional així com les activitats 
socialment determinants. Hem de reduir la pausa per dinar, tancar els comerços 
abans, avançar el prime time televisiu, millorar les hores de son i millorar els nostres 
nivells d’estrès. També, hem de millorar el clima laboral, l’absentisme, la creativitat i la 
innovació. Hem d’usar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb 
intel·ligència. Hem de fer un pacte del temps. El proper dilluns, dia 4 d’abril es 
presenta el llibre Cent raons per a la reforma horària. Entenem que n’hi ha moltes més. 
Posem-nos a treballar i siguem còmplices actius d’aquesta reforma. D’avançada, 
agrair el sentit de vot dels Grups que la vulguin secundar. 
 
Per indicació de la senyora presidenta, inicia el torn d’intervencions per posicionar-se 
sobre la moció el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui diu: 
Benvinguts, també, la senyora Miret i el senyor Mohedano, que avui ens acompanyen. 
I he de dir, també, que aquest no és un tema nou, sinó que ja fa més de deu anys que 
l’Ignasi Boqueras, un català que treballa molt i molt bé a Madrid, a través de la 
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Comisión Nacional para la racionalización de los horarios espanyoles, va iniciar una 
lluita gairebé heroica i pionera en molts aspectes sobre la racionalització dels horaris i 
que fa molt de temps, més de deu anys, s’estan intentant posar les bases sobre les 
quals ara crec que estem treballant i que s’han posat sobre la taula. I és veritat que, 
mentre els despertadors a Espanya sonen gairebé a la mateixa hora que a la resta 
d’Europa, en canvi els ordinadors s’apaguen, de mitjana, unes tres hores més tard que 
a la resta d’Europa. Per tant, és evident que hem de canviar quelcom i que això s’ha 
de racionalitzar. Hem de posar els horaris en ordre. 
 
Les institucions hi hem de contribuir i hem de fer-ho en la mesura en que puguem. 
S’està treballant al Congrés dels diputats, s’està treballant al Parlament de Catalunya i 
és bo que mocions com aquesta es debatin i s’aprovin, espero que per unanimitat, en 
aquesta institució. Són qüestions que s’han de parlar perquè, per arreglar-les hem de 
parlar-les, debatre-les i treballar-les a fons. Per al Grup Popular, segur, és una 
evidència que impulsar uns horaris més beneficiosos per a institucions, per a 
empreses i ciutadans establint horaris racionals més generalitzats és una millora per a 
la societat i l’economia, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat, i en aquest sentit, 
per tant, estem plenament d’acord no només amb la racionalització sinó també amb la 
flexibilització horària. Aquests horaris, aquests horaris que mantenim encara de forma 
general són propis d’altres èpoques en què, per diverses qüestions, s’han anat 
imposant en els usos i costums de la nostra feina al llarg de la història. Per tant, creiem 
que s’han de fer aquestes modificacions. S’ha parlat de les jornades laborals, 
evidentment, dels horaris escolars i del prime time televisiu. És important, també, que 
els mitjans de comunicació audiovisuals en prenguin consciència i ho posin en 
pràctica. Nosaltres, com a representants polítics, haurem de fer quelcom, hem de 
posar fil a l’agulla i hem de fer la feina que ens toqui fer. Horaris més raonables no vol 
dir treballar menys, sinó treballar millor i, també, conciliar millor la feina, la família i la 
vida personal. Per això, evidentment i ja per segona vegada en aquest Plenari, 
votarem a favor d’una moció presentada per la CUP. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: Efectivamente y como queda reflejado en la moción, la reforma 
horaria se refiere a la posibilidad de equilibrar los tiempos de trabajo y obligaciones en 
general con el resto de necesidades vitales de la sociedad. Entendemos que la 
racionalización horaria debe ser consecuencia de las transformaciones económicas y 
sociales producidas en las últimas décadas, donde el tiempo ha pasado a ser un valor 
social y personal en sí mismo. 
 
En este sentido, desde Ciudadanos presentamos, en nuestro programa electoral de 
las pasadas elecciones generales, una batería de medidas dirigidas a la reforma 
horaria, medidas que concretamos a partir de reuniones con las asociaciones y 
plataformas que trabajan en esta materia. Alguna de las medidas que planteábamos 
eran la necesidad de elaborar un Pacto de Estado por la racionalización horaria y la 
conciliación laboral, generalizando una jornada laboral más compacta, con horarios 
flexibles de entrada y salida al trabajo y reducción de las pausas para la comida; 
acumulación de horas de trabajo, para poder utilizarlas cuando se necesiten, o la 
reducción, incluso, de las vacaciones escolares a dos meses. Defendemos, también, 
que España alinee su horario con el meridiano de Greenwich. No quiero extenderme 
con la batería de propuestas. Simplemente, decir que consideramos que la Diputación 
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debe sumarse a la tendencia hacia la europeización horaria, no sólo para conciliar la 
vida laboral con la vida familiar sino para ampliar la libertad de las personas. Por todo 
ello, votaremos favorablemente la moción. 
 
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui diu: 
Des d’Entesa, també recolzarem aquesta moció per tots els motius que surten als 
atesos, perquè uns horaris més ben organitzats afavoririen una societat més 
cohesionada, un millor rendiment acadèmic, una millor salut, derivada de més hores 
per descansar i afavoririen, i volem fer una menció especial, la igualtat de gènere. En 
aquest punt, volem esmentar la importància dels pactes del temps que, en algunes 
ciutats, s’estan tirant endavant com a eina imprescindible en la lluita contra les 
desigualtats que tenen com a centre la divisió sexual del treball, que tan estretament 
lligada va amb els usos del temps. A la vegada, considerem imprescindible 
representar, amb això, el reconeixement de les feines reproductives no remunerades, 
sense les quals el sosteniment de la vida seria pràcticament impossible. 
A banda d’això, al nostre entendre, un motiu de pes per impulsar la reforma horària 
hauria de ser el seu origen franquista, com també ja s’ha dit en aquest Plenari. Segons 
el Butlletí Oficial de l’Estat, de 16 de març de 1940, Franco va imposar que, a les 11 de 
la nit els rellotges s’avancessin una hora, cosa que ens sona al que vam fer fa unes 
pocs dies, considerant en aquest cas, i així surt en el BOE, la conveniència que l’horari 
nacional marxi d’acord amb el d’altres països europeus. L’objectiu d’aquesta 
modificació no va ser una altre que posar l’horari en sintonia amb el de l’Alemanya de 
Hitler per evitar confusions en les accions bèl·liques de la Segona Guerra Mundial, i 
aquesta mesura, que havia de ser provisional, doncs s’ha mantingut durant setanta-
cinc anys. Ni la fi del franquisme ni cap govern democràtic posterior no han beneficiat 
el retorn a l’horari que es tenia abans, que és el que ens correspon, com també ja s’ha 
dit aquí, que és el del meridià de Greenwich. Dit això, també volem posar de manifest 
que la Diputació de Barcelona en 2014 va aprovar, per unanimitat, una proposta  de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones per donar -Dictamen de 7 de juliol de 2014- de suport 
institucional a la iniciativa per a la reforma horària -agraïm la presència aquí dels seus 
membres, als quals avui saludem- i es va aprovar, també, la creació d’un grup de 
treball, adscrit a Presidència, relacionat amb aquest assumpte. 
 
Davant d’aquests antecedents, el que volem saber, des del nostre Grup, és què s’ha 
fet des de llavors relacionat amb això, quines han estat les conclusions d’aquest grup 
de treball, si és que s’ha reunit, quines eren les propostes d’implementació en els 
àmbits estudiats per aquest grup i quines experiències de reforma existeixen als 
municipis de la demarcació. Per últim, demanar que aquestes conclusions puguin 
presentar-se a un Ple de la Diputació en forma de conclusions generals perquè tots en 
puguem tenir coneixement. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: D’una banda saludar la presentació 
d’aquesta moció en aquest Plenari. Som molts els que tenim compromís i, a més, ja fa 
mesos i, en el meu cas, més d’un any, que vam presentar o vam adherir-nos a aquesta 
iniciativa de la reforma horària des dels nostres ajuntaments i, per tant, pensem que, a 
banda del que ens explicava el senyor Rodríguez, és una gran iniciativa aprovar-la en 
forma de moció. Saludar els impulsors de la reforma, que avui ens acompanyen, i 
altres que no ens acompanyen avui però sabem que són persones compromeses, 
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també. Dir que la durada de la meva intervenció no és directament proporcional al 
compromís amb la moció, més aviat crec que és al contrari, és inversament 
proporcional, i  que estaria molt bé que ens l’apliquéssim a banda de votar-la. 
 
Crec que l’important no és l’hora a la qual esmorzem, o que dinem o que sopem. La 
clau d’això, i ara sí citaria la senyora Sánchez, qui avui ens acompanya i saludo, és la 
compactació dels nostres horaris. Aquesta és la clau perquè, al final, la vida té més 
intensitat en unes franges horàries i menys en unes altres, però sempre tenim gent 
disposada a donar-nos un determinat servei, cosa que explica molt bé la senyora 
Sánchez, i, per tant, cadascú, a l’hora que vol o a l’hora que pot, però l’important és 
que no tinguem aquests horaris tan infernals sinó una compactació i és el que volem 
defensar també. El que volem animar és que, ja fa temps en sentim parlar i el que 
necessitem, d’una vegada per totes, és començar a poder implantar-la d’una manera 
decidida. Malauradament, tenen molta raó. aquesta és una herència més encara del 
dictador, del franquisme i, per tant, ja és hora de remoure tot allò que no ens permet 
ser més feliços i que no ens permet conciliar amb la vida familiar però, sobretot també, 
amb la vida personal, que ens ho mereixem. 
 
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, primer de tot 
saludar Fabià Mohedano i Cristina Sánchez. Gràcies per ser presents perquè moltes 
vegades, quan es discuteixen les mocions, no sempre els interlocutors que les han 
promogut son presents aquí. Per tant, gràcies per ser-hi presents i gràcies, també, a 
les companyes de la CUP per fer possible que aquesta moció es pugui avui parlar i es 
pugui debatre. 
 
Tenia raó la portaveu socialista quan deia que s’havia parlat d’aquest tema en 
moltíssimes ocasions. Tanta raó té que l’últim debat sobre aquest tema a la Diputació 
es va produir el 24 de juliol de 2014, quan es va discutir el mateix. Potser la nostra 
societat i l’Administració tendim massa a ser repetitius sense ser capaços de posar-hi 
les mesures adients perquè sigui possible i, en aquest sentit, seria més bo potser que 
féssim una autocrítica de tots plegats en l’àmbit institucional i de les opcions polítiques. 
Des d’Esquerra Republicana hem estat promotors de la iniciativa en l’àmbit 
parlamentari, presidint una comissió d’estudi del tema de la reforma horària. Per tant, 
ens hi hem sentit compromesos i, també, felicitar, per tant, que havíem sentit aquest 
matí que l’Ajuntament d’Argentona, juntament amb l’Associació de comerciants, ha fet 
possible que tiri endavant la reforma horària, fins el punt d’un compromís social per 
part de l’Associació de comerciants, que ha dit: tancarem una hora abans i 
compactarem al migdia per tenir menys hores tancats. Fins i tot, els comerciants han 
vist la possibilitat de promocionar-se i de tenir més vendes. Per tant, això té un valor 
afegit en positiu a nivell de promoció econòmica i és, per tant, un element a tenir en 
compte. 
 
Dir-los-hi, també, per no repetir el que ha dit la resta de portaveu, que això no 
requereix només un acord institucional, de les institucions polítiques i de la societat 
civil organitzada, sinó que requereix un treball pedagògic molt important en el conjunt 
de la ciutadania. Sense el compromís de tots plegats, sense que tots plegats fem un 
cert pacte per fer-ho possible, és molt difícil que ens en puguem sortir. Entre altres 
coses, vol dir que segurament, a nivell del model educatiu que tenim al nostre país, 
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també cal un replantejament. Ja hem vist com, en l’etapa secundària ha estat possible, 
en les escoles públiques, compacten la franja horària de secundària al nostre país en 
l’àmbit públic. No és el cas de la part concertada ni de part de la privada. Hem de 
veure com, a nivell de les organitzacions sindicals i de les organitzacions patronals, 
també és possible intentar veure com busquem la manera per aconseguir que la 
reforma horària sigui efectiva en l’àmbit laboral. 
 
Finalment, dir-los-hi que, efectivament, hem de prendre nota des de la mateixa 
Diputació. En la moció, la CUP ens planteja sis mesos d’estudi i no sé si d’aquí a sis 
mesos estarem o no en disposició. Ho desconec. En tot cas, és un repte que hem 
d’intentar estudiar-lo en comissió, arribar a una conclusió i començar a predicar amb 
exemples. Ser nosaltres mateixos, des d’aquesta institució, qui ho portem a terme, 
cosa que vol dir que és un treball que hem de fomentar i, segurament, entre altres 
coses, hem de fer que els Plens, començant pel nostre propi exemple, no durin el que 
duren o, si més no, començar-los en una altra hora perquè sigui possible que complim, 
amb el nostre propi exemple, el que prediquem. 
 
I, per finalitzar el primer torn d’intervencions, la senyora presidenta dóna la paraula al 
portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García Cañizares, qui diu: Molt 
breument per no repetir-me. Evidentment, saludar la senyora Sánchez i el senyor 
Mohedano, ja ho ha fet la presidenta, però, com acabava el diputat d’Esquerra 
Republicana potser que comencem a aplicar allò en què estem tots d’acord, fins i tot 
els mateixos que arribem a aquests acords, perquè si fem un repàs de a quina ens 
hem llevat i a quina hora ens anirem a dormir avui segurament estem absolutament en 
contra del que es proposa amb la reforma horària i de quina manera organitzem el 
nostre temps. Una de les coses és el Ple. 
 
Evidentment, des d’aquest Grup no es pot fer una altra cosa que estar-hi absolutament 
a favor per moltes raons, però per algunes evidents des d’aquesta Diputació. De fet, 
s’ha dit que el 29 de juliol de 2014 ja es va aprovar una moció de suport institucional a 
aquesta proposta i que va ser per unanimitat. A partir de llavors, i ho preguntava algun 
dels representants, vam crear un grup de treball en octubre d’aquell any i vam estar 
treballant al voltant de les propostes que s’estaven fent en aquella moció. Aquell grup 
de treball ja va lliurar un decàleg d’accions a impulsar, ho va fer el maig del 2015, 
justament, a finals del passat mandat),i aquest decàleg és una eina d’autoavaluació de 
les administracions i els municipis per veure quina situació tenen i de quina manera 
poden impulsar aquesta reforma horària des d’un punt de vista pràctic i des d’un punt 
de vista treballat des del criteri de les persones que hi van treballar des de la 
Diputació. Per tant, ja es va aprovar el decàleg el mes de maig i s’està treballant en un 
conveni de col·laboració, amb la Plataforma, amb la voluntat de treballar conjuntament 
i no en sis mesos, com diu la moció, perquè difícilment serem capaços de tancar 
aquests terminis, sinó amb la voluntat de tenir un document i un acord de col·laboració 
que permeti implantar en la mesura que sigui possible, en els propers mesos, en els 
propers anys, aquesta reforma horària que no només hem de treballar a escala de 
l’administració de la Diputació sinó que, com deia el decàleg d’accions per impulsar, 
s’està treballant conjuntament amb els municipis de la demarcació. Per tant, el nostre 
posicionament com a Grup polític no pot ser un altre, vista la feina que hem fet com a 
Govern de la Diputació però, sobretot, per convenciment, que votar-la a favor de nou 
en aquest Plenari. 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Els agraeixo. Ara li dono la paraula, 
senyor Duran. Només esmentar que aquest és un tema molt important, un tema 
cabdal, al qual la Diputació, els diputats i les diputades ja van donar el seu vistiplau en 
2014 i que, en el pla de treball que ens vam marcar, conjuntament amb el que és la 
Plataforma per fer el seguiment de la reforma horària, estem en la darrera fase. 
Recordem que vam treballar amb un pla de tres anys, 2014-2015-2016, cosa que vol 
dir que aquesta casa ja té uns treballs fets, que estan a disposició de vostès i 
convocarem, en tot cas, des de Gerència, que els coordinava, perquè tots vostès 
coneguin els treballs que va fer la Diputació i que estan preparats per acordar la seva 
implementació. Però també a tots els ajuntaments i, dins d’aquestes fases que hem 
d’anar tancant aquest any 2016, ja que el repte que ens vam posar era acabar aquest 
any 2016, hi tenim precisament, aquest Pacte Nacional que ha de suposar no només 
el compliment d’una llei, una aprovació de la Llei del temps, sinó també un pla 
estratègic per abordar aquesta transició en els fusos horaris. Per tant, crec que anem 
en línia, que podrem presentar conclusions i que som molts els ajuntaments, i també la 
Diputació, que ens sentim absolutament vinculats a aquesta proposta. Per tant, agraïm 
a la CUP que ens hagi presentat la moció però diem, també, que estem treballant des 
de fa anys perquè això sigui possible avui. Té la paraula, senyor Duran. 
 
El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Efectivament, el temps 
és el major tresor que les persones podem tenir i el que no hem de fer és malbaratar-
lo. Aquí s’ha dit que potser hem de començar pel propi exemple. Ja hi va haver algun 
exemple per avançar aquest Ple i suposo que s’haurà d’arribar a algun tipus d’acord a 
la Junta de portaveus. Saludar l’exemple que ha posat el senyor Fàbrega, portaveu 
d’Esquerra Republicana, en tant que Argentona és un municipi amb un alcalde de la 
CUP. Nosaltres, el que proposem en la moció, més enllà de les feines fetes a la casa, 
és la creació d’una comissió, que després s’haurà de valorar fins a quin punt ha de ser 
tècnica o política o fins a quin punt algun dels promotors de l’Associació, si així ho 
tenen a bé, hi pugui assessorar-nos. 
 
Evidentment, hi ha moltes experiències de reforma horària. S’ha fet molta feina a 
desenes i desenes d’ajuntaments que ja s’hi han adherit i al Parlament, també. El que 
vam plantejar és que la Diputació de Barcelona ha de ser un accelerador d’aquesta 
reforma horària i és molt important per a nosaltres, també, el paper emmirallador que 
pot tenir la Diputació en l’aplicació de la reforma horària en els diferents ajuntaments 
de la demarcació. Evidentment, hi ha d’haver un gran pacte social en tots els nivells 
per arribar a una hora H d’un dia D en el qual tots plegats posem el rellotge en hora. 
 
La senyora presidenta diu: Doncs entenc que donem la moció per aprovada, per 
unanimitat. Moltes gràcies al senyor Mohedano i a la senyora Sánchez Miret per 
assistir al Ple 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
Grups polítics següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
CUP - Poble Actiu (3). 
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4.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre el 
pagament dels contractes-programa de serveis socials i el suport als equips 
professionals dels serveis socials municipals. 
 
“Els Ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania, la primera porta on les 
persones acudim en la recerca d’ajuda. Per tant, és lògic entendre que els 
ajuntaments estan essent, millor que cap altre administració, el termòmetre de la 
situació social de Catalunya. El context de crisi ha comportat una major pressió 
social a nivell local, on els ajuntaments i els seus equips professionals, són qui 
concentren i identifiquen la majoria de les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió de la 
ciutadania, qui més lluita per evitar que la pobresa esdevingui estructural a 
Catalunya. 
 
El sistema català de serveis socials, tot just quan estava immers en el seu procés de 
construcció i consolidació, a partir de la identificació de nous drets subjectius i de la 
creació de marcs legals referents que els concretaven, s’ha vist absolutament 
sobrepassat per l’augment desaforat de la demanda social provocada pel context de 
crisi econòmica. Amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis 
socials, el Departament de Benestar Social i Família va establir els contractes 
programa com un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens 
locals per permetre una prestació i gestió dels serveis socials que respongués a 
criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis 
adreçats a les persones amb necessitats socials i que a més, es mantingués en un 
escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals. En 
teoria doncs, el contracte programa permetria impulsar una relació de proximitat entre 
la prestació del servei social i la ciutadania, situant l'ens local al centre de la prestació 
efectiva dels serveis al seu territori, però no ha estat així. 
 
Alhora, i com a conseqüència de la nova llei 24/2015 i del desenvolupament i aplicació 
de la llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència, les càrregues de 
treball i la complicació de les tramitacions corresponents s'han incrementat de forma 
significativa, i demostrant que les funcions i les ràtios professionals previstes l'any 
2007 probablement han quedat obsoletes. 
 
Malauradament, tant en el mandat municipal passat com en els mesos  que portem del 
mandat actual, el món local veu i pateix la crisi, els efectes de les retallades en 
polítiques socials i la no aplicació de Lleis com la citada de Serveis Socials de 
Catalunya o la  Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència (LAPAD). En definitiva, tot i l’aportació extraordinària 
d’entitats locals com les Diputacions o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’increment 
de les problemàtiques socials ha exigit un sobreesforç als Ajuntaments que no ha estat 
degudament acompanyat pel suport financer de la Generalitat o del Govern de l’Estat. 
 
Les situacions i problemàtiques que gestionen els professionals dels serveis socials 
municipals estan marcades tant per l’infrafinançament històric dels municipis i la 
insuficiència de recursos com per l’increment de casos, la urgència i la emergència 
social i en conseqüència tenen una alta càrrega emocional i de patiment per part de 
les persones ateses. 
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Aquesta realitat dificulta el desenvolupament d’un treball social i comunitari coordinat i 
transversal que com diu la Llei 12/2007, vagi més enllà de l’assistencialisme i permeti 
el desenvolupament i l’autonomia personal de les ciutadania usuària dels serveis 
socials municipals. Alhora aquestes dificultats de treball poden provocar un desgast 
psicosocial seriós tant per als professionals com per les persones usuàries.  
 
La retallada de les ajudes a la dependència potser ha estat l’episodi que més ha posat 
en escac als serveis socials municipals, però no ha estat l’única. L’impagament del 
2014 i la posterior retirada completa del finançament de serveis com les escoles 
bressol en els passats pressupostos o les reduccions d’horaris i serveis dels centres 
d’atenció primària són alguns exemples de com l’austeritat ha provocat noves 
situacions d’exclusió social i han agreujat les preexistents. 
 
A més l’infrafinançament històric dels municipis es va veure agreujat arran de la 
modificació de l'article 135 de la Constitució Espanyola que limita la capacitat 
d’endeutament dels municipis encara que sigui per resoldre situacions d’emergència 
social. 
 
Aquest 2016 s’ha de firmar el tercer contracte programa des de la seva entrada en 
vigor en virtut de la Llei 12/2007. Tenim doncs l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina com 
un element més en la lluita contra la pobresa i la precarietat. De moment tenim un 
acord marc que apunten certs increments com ara l’increment de professionals dels 
Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBASP) fins a arribar a la ràtio que estableix la llei -
un indicador de quina era la situació de partida-, o també la revisió de les condicions 
de prestació de costos i finançament dels serveis d’atenció i acolliment d’urgències per 
a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. És necessari que 
aquestes bones paraules es converteixin en fets. 
 
Per tal d'assegurar la millora del finançament dels serveis socials municipals a través 
del contracte programa 2016-2019, el Grup d’Entesa  de la Diputació de Barcelona 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1. Sol·licitar al govern de la Generalitat que prioritzi el pagament als ajuntaments dels 

actuals contractes programa de serveis socials. 
 
2. Sol·licitar al govern de la Generalitat la calendarització del pagament dels 

70.842.878,42€ que la Generalitat reconeix com a deute pendent a 22 de gener de 
2016, de contractes programa de serveis socials amb els ajuntaments. 

 
3. Sol·licitar al govern de la Generalitat la redacció i signatura urgent dels nous 

contractes programa 2016-2019. 
 

4. Sol·licitar al govern de la Generalitat la renovació de la Cartera de serveis socials 
per donar resposta a noves necessitats socials. 

 
5. Sol·licitar al govern de la Generalitat que es garanteixi la suficiència econòmica 

dels contractes programa per donar resposta a les necessitats dels serveis ja 
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inclosos i a incloure l’increment de serveis d’acord amb els criteris de població, 
vulnerabilitat i serveis especialitzats. 

 
6. Preveure la dotació econòmica suficient per a complir immediatament les ràtios de 

professionals d’acord amb la llei de serveis socials, especialment en el cas dels 
Equips Bàsics d’Atenció Primària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que 
encara no les hagin assolit, i adequar aquesta a una nou Mapa de Serveis Socials 
i a les necessitats de recursos professionals d’altres legislacions posteriors. 

 
7. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la coordinació d’un estudi, amb la 

col·laboració d’Ajuntaments i Col·legis professionals de treballadors/es i 
educadors/es socials, per determinar el compliment de les actuacions de suport i 
seguiment previstes per la Llei de Serveis Socials i conèixer la situació real en 
termes de riscos i efectes dels professionals socials i les mesures adoptades per 
les administracions per prevenir-los i millorar l’atenció a les persones. 

 
8. Traslladar els presents acords a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, 

als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de 
Catalunya i a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i als 
respectius Col·legis Professionals dels Treballadors i Treballadores dels Serveis 
Socials municipals.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Crec que, amb la lectura dels acords, queda prou clar què 
volem amb aquesta moció, és una moció que el que vol és defensar, en primer lloc, els 
serveis públics; en segon lloc, el municipalisme i en tercer lloc, els professionals dels 
serveis socials municipals. És una moció que el que ve a fer és una reflexió sobre el 
que no fem, també, en general, als serveis socials perquè ens vam dotar d’una llei de 
serveis socials, hi va haver una llei sobre l’autonomia personal, va haver-hi una llei 
sobre les oportunitats de la infància, vam fer després un reglament en temes de 
reagrupació familiar, després hem fet la Llei 24/2015, d’emergència habitacional i 
pobresa energètica, etc. Amb totes aquestes legislacions, al final recau, sobre els 
serveis socials municipals, bona part, bona part de la gestió social que comporten 
aquestes. En definitiva, tot això significa que, a part de la situació de crisi que ha fet 
emergir noves situacions socials, situacions socials de pobresa que estan arribant als 
serveis socials municipals i, alhora, hi ha una sèrie de legislacions, creades i 
construïdes tant pel Govern de Catalunya com pel Govern de l’Estat, que al final fan 
recaure sobre els serveis socials municipals una sèrie de feines que el que fan és 
sobrecarregar els equips socials municipals i, especialment, els equips socials dels 
ajuntaments petits i mitjans.  
 
En definitiva, el que volem plantejar és: primer, demanar a la Generalitat que acceleri 
aquelles coses que tenen a veure amb el pagament i els contractes-programa, és una 
urgència; segon, que fem un esforç per millorar la cartera de serveis socials i el Mapa 
de serveis socials perquè la realitat dels recursos que tenim, tant dels recursos tècnics 
com dels humans, s’adapti a les realitats socials que estem patint, i demanem, alhora, 
a la Diputació de Barcelona que jugui un paper no només de suport als equips 
professionals, com fa ja a través de la supervisió dels equips, sinó que vagi més enllà i 
comencem a plantejar-nos un nou model de serveis socials municipals que cal en el 
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nostre país i on la Diputació pot jugar un paper clau. No m’estenc més perquè la moció 
és prou clara i l’objectiu és aquest, que té a veure, en definitiva, amb reconèixer la 
feina que fan els ajuntaments i que fan les entitats però, especialment, els treballadors 
i les treballadores socials dels ajuntaments, per detectar i ser termòmetre, millor que 
ningú, de quina és la situació real que pateix Catalunya. 
 
La senyora presidenta demana als Grups el seu posicionament i dóna la paraula a la 
portaveu adjunta del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Sabaté, qui diu: Molt breu. 
Només per manifestar el nostre suport a aquesta moció perquè, tristament, en els 
municipis s’ha convertit en un mantra massa repetit l’expressió Serveis socials està 
saturat. Creiem que el que fa aquesta moció és posar, insistir a posar en el centre de 
les polítiques i en el centre de les prioritats pressupostàries, les persones i les seves 
necessitats, cosa que creiem que fa falta no només per millorar els serveis i per 
millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores sinó, també, per 
avançar en una nova perspectiva de la tasca que realitzen, d’orientar-la en la 
intervenció comunitària, de renovar la resolució de noves necessitats socials. Per tant, 
benvinguda sigui aquesta moció i donar, evidentment, el nostre vot favorable.  
 
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Desde el Partido Popular vamos a empezar a aplicarnos la moción recientemente 
aprobada y esta intervención será para el punto 4, para el 5 y para el 7, porque van en 
línea las tres mociones presentadas por Entesa y por el Partido Socialista con la 
moción que nosotros presentamos en el mes de enero, en la cual nosotros también 
exigíamos que se hagan efectivos los pagos que la Generalitat de Catalunya tiene 
pendientes con los entes locales; pedíamos garantizar una suficiente financiación para 
los servicios públicos prestados por los entes locales, que son responsabilidad de la 
Generalitat de Catalunya, y pedíamos que las diputaciones y los ayuntamientos 
dejaran de ser el cajero automático de la Generalitat de Catalunya. Denunciábamos, 
también, esos 667.000.000 euros que el mundo local tiene pendiente cobrar de la 
Generalitat de Catalunya, denunciábamos los continuos recortes en el Fondo de 
Cooperación Local y, también denunciábamos los recortes en el PUOSC. 
 
La situación que vivimos en Cataluña se resume, básicamente, en que tenemos un 
Gobierno tripartito separatista que ha olvidado, en su agenda, las políticas sociales. 
¿Saben cuánto destina a la infancia el Gobierno de la Generalitat de Catalunya? El 
0,9% del PIB, cuando la media en el resto de España es del 1,4% y la de la Unión 
Europea es del 2,2%. Cataluña está a la cola en inversión en la infancia, pero también 
son, cada vez más las personas que se   encuentran en una situación de pobreza 
extrema. Tan sólo en un año, se ha duplicado el porcentaje de familias que padecen 
necesidades materiales graves y hemos pasado del 7,8% en el año 2013 al 16,8% en 
el año 2014. Para la agenda social no hay tiempo. Hablamos del Pacto contra la 
pobreza. Pedimos al Gobierno tripartito de la Generalitat de Catalunya que suscriba 
ese Pacto y llevamos esperando desde 2012. Sí que hay tiempo para el Pacto por el 
derecho a decidir, para montar estructuras de Estado y para conseguir, de alguna 
manera, intentar desconectarnos del resto de España.  
 
Desde que terminó la pasada legislatura, el balance de la legislatura pasada en el 
Parlament de Catalunya ha supuesto una reducción de 172.000.000 euros, 
172.000.000 de euros en programas de protección social. Recientemente se aprobaba 
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en el Parlament una Ley de Accesibilidad, se aprobaba, pero no se dotaba de una 
memoria económica ni de financiación  Por lo tanto, tendrán que ser los ayuntamientos 
catalanes quienes aporten los euros necesarios para poder poner en práctica esta Ley, 
una ley que hace el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Podríamos hablar de 
educación infantil, de les llars d’infants, donde, como sabe todo el mundo, la 
aportación de la Generalitat de Catalunya ha quedado en cero euros y son los 
ayuntamientos, las diputaciones y las familias quienes están sufragando su coste, o 
podríamos hablar de los recortes en las becas comedor o podríamos hablar de 
aquellos 17.000.000 extraordinarios, para la Ley de Dependencia, que anunció el 
Govern de la Generalitat de Catalunya y que sí que han aumentado un 17%, sí, han 
aumentado las listas de espera pero los 17.000.000 aún no han aparecido. O también 
podríamos hablar de la nueva Ley del SOC, que ha supuesto, o que va a suponer, una 
pérdida del 30% en sus efectivos cuando se anuncia que la nueva Agencia Tributaria 
de Cataluña tendrá 170 nuevos efectivos, ¿no?  
 
Podríamos seguir enumerando casos, pero ¿cuál es la realidad? El mundo local está 
supliendo esas necesidades que no están llevándose a cabo por parte de la 
Generalitat de Catalunya y son los ayuntamientos y son los vecinos quienes sufren y 
padecen esas políticas de recortes sociales que está realizando el Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya  Por lo tanto, en apoyo del municipalismo; en apoyo a los 
municipios; en apoyo, al final, a los ciudadanos de nuestro territorio, de la provincia de 
Barcelona, daremos nuestro soporte a las dos mociones presentadas por Entesa 
y a la moción presentada por el PSC.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadania, senyor 
Tovar, qui diu: “Para no repetirnos en los argumentos, simplemente decir que estamos 
de acuerdo con gran parte de la parte expositiva de la moción; que nos volvemos a 
encontrar en este caso, como en otra moción que discutiremos luego, con unas 
administraciones, en este caso, la autonómica y la estatal, que se dedican a legislar 
pero que no dotan de suficiencia económica los correspondientes programas de 
actuación para aplicar lo que legislan; que estamos de acuerdo con que, en el actual 
contexto de reducción de los niveles de renta y de los niveles absolutos del nivel de 
vida de muchas personas, los contratos-programa son una herramienta idónea, si hay 
voluntad política de todas las administraciones implicadas, para solventar la 
problemática social. Simplemente, manifestar nuestro total apoyo a los profesionales 
de los servicios sociales y, estando de acuerdo con la parte dispositiva de la moción, la 
votaremos favorablemente.” 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Efectivament, aquesta moció lliga o 
té relació amb la que nosaltres presentarem posteriorment per al seguiment i el 
compliment dels acords del Ple de la pobresa, que es va celebrar en el Parlament de 
Catalunya els dies 9 i 10 de març, i, crec que és molt important, posa de manifest la 
feina que fan els ajuntaments però, sobretot sobretot, ja ho ha explicat molt bé el 
portaveu d’Entesa, els equips professionals, que diàriament es troben amb la cara de 
les problemàtiques que tenim actualment. Problemàtiques que, des de l’any 2008, ens 
trobem durant aquests vuit anys de crisi i que, malauradament, encara ara van 
augmentat d’una manera, diria, desproporcionada. És per això que m’aplicaré aquesta 
moció que hem aprovat. Sumar-me a les anteriors intervencions, especialment a la 
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que ha fet el Grup proposant de la moció, també aplaudir-ne la presentació i, com no, 
votar-la a favor. 
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Ruiz Novella (PSC-CP). 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, primer dir que està molt bé que 
presentem mocions sobre el que es cregui oportú, però segurament correspondria més 
fer el debat d’aquest tipus de moció en l’àmbit del Parlament de Catalunya que en el 
que és la sessió plenària d’aquesta institució, que és la Diputació. Dels set punts, vuit 
més ben dit, gairebé tots fan referència al Govern de la Generalitat de Catalunya. De 
fet, trobaríem que només un o dos fan referència a la Diputació de Barcelona. 
 
La primera qüestió que ens hauríem de plantejar tots plegats és que, segurament, si el 
Govern de la Generalitat paga malament o amb retard no deu voler fer-ho perquè sí o 
perquè tingui ganes de fer patir la ciutadania del nostre país i tots els que, des del món 
local, donem servei als ciutadans i les ciutadanes, ans al contrari, diria que més aviat 
ve per una situació econòmica que viu el Govern del nostre país, una situació 
econòmica deplorable. Una situació econòmica que ve del fet de no tenir un Estat 
propi, de no tenir els instruments que qualsevol Estat té, que podria fer que amb els 
nivells d’endeutament que té, per exemple, l’Estat espanyol està endeutat en un 99% 
respecte del seu Producte Interior Brut, mentre que el nivell d’endeutament de la 
Generalitat de Catalunya, si tinguéssim el nostre país, malgrat la seva situació de 
liquiditat nefasta, el seu nivell d’endeutament respecte del PIB estaria molt per sota. 
Per tant, si no ha pogut pagar en molts moments, és per una qüestió de liquiditat i de 
pressupostos propis. 
 
Si em permet, presidenta, m’agradaria desgranar breument els punts de la moció que 
presenta Entesa, amb els quals no hi podem estar d’acord. Sobre el primer punt, que 
parla de sol·licitar al Govern de la Generalitat que pagui el que deu als ajuntaments, dir 
que, fins ara, ha anat intentant complir, si més no, els últims tres anys, sobre la base 
de la liquiditat que tenia. Sobre el segon punt, que parla de la calendarització, per part 
de la Generalitat, dels setanta milions d’euros que la Generalitat reconeix deure a 22 
de gener de 2016, dir-los-hi que, a 29 de març de 2016, el deute és de 49.000.000 
euros, dels quals aquesta setmana es paga gairebé la seva totalitat i resten 
24.000.000 euros pendents. El compromís d’Economia i Finances és pagar-los en els 
pròxims tres mesos. Els dic aquests punts perquè, segurament, hi ha un cert error en 
els punts d’acord, que caldria tenir present per responsabilitat, a l’hora d’aprovar 
aquesta moció. 
  
Quan parlem de contractes-programa, home, mirin, dir-los hi que el 15 de desembre 
de 2015 es va acordar que, precisament, es garantia econòmicament, mitjançant acord 
de Govern, el pròxim contracte-programa, a desenvolupar en el període 2016-2019, i 
que es va acordar que el contracte-programa se signaria el mes de maig d’enguany 
per als pròxims tres anys. Per tant, són aspectes, que demanen en la seva moció, que 
ja tenen resposta efectiva per part del Govern de la Generalitat. 
 
Finalment, dir-los-hi que plantegen que, amb criteris de suport als serveis socials a 
nivell dels professionals, hi hagi més dotació, sobretot en les poblacions de més de 
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quinze mil habitants. Dir-los-hi que, en aquest sentit, des del Govern de la Generalitat 
hi ha un acord amb les entitats municipalistes, tant amb l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques com amb la Federació de Municipis de Catalunya d’intentar 
dotar de més recursos i, per tant, de més professionals que atenguin les situacions 
d’emergències i necessitats socials que hi ha al nostre país. 
 
Com a conclusió, nosaltres creiem que no té sentit plantejar avui aquesta moció, 
com també podem veure d’altres, per responsabilitat i per ser conseqüents amb el 
Govern que, en aquests moments, està governat el nostre país i intenta fer tot el 
possible perquè la ciutadania que ho passa malament, i tots en som conseqüents, 
tingui els millors elements i les millors armes per poder-se’n sortir, partint de la 
necessitat de realisme que el país té. Si algunes opcions polítiques plantegem que 
volem anar cap a un altre estadi en l’àmbit nacional, que volem una república, no és 
perquè sí és perquè el realisme fa que l’autonomisme ja sigui un element mort que ja 
no té futur per resoldre els problemes socials del nostre país. 
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Miquel González (PSC-CP) 
 
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Convergència i Unió, 
senyor García Cañizares, qui diu: En la mateixa línia que el company d’Esquerra 
Republicana marcava, entenem que estem parlant d’una moció que té alguna 
vinculació amb la Diputació de Barcelona, però poca vinculació més i entenem, en tot 
cas, que és una qüestió que s’ha de plantejar en seu Parlamentària, on entenc que 
tots els Grups que estem a la Diputació tenim representació al Parlament de 
Catalunya, amb la qual cosa caldria fer allà la suficient pressió per tal que el propi 
Parlament fes pressió al Govern. 
 
La situació, ho deia en la seva intervenció el representant del Partit Popular, que 
estem vivint és una situació que, ja ho hem explicat altres vegades en altres moments, 
des del Grup de Convergència i Unió, depèn, en gran mesura, de quina situació 
financera està vivint Catalunya en aquests moments, situació financera que ve 
produïda per una situació de no-despesa per part de l’Estat. Abans, parlàvem fins i tot 
en aquest Plenari de l’estat d’execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona i 
dels problemes que té aquesta execució i el seu compliment, justament per les 
restriccions que ens imposa la normativa estatal. Per tant, diguem-ne, no és una 
excusa però és una realitat el fet que la majoria de les coses que estem demanant en 
aquesta moció fan referència a pagaments que la Generalitat ha de fer als municipis, 
la qual cosa doncs entenem que és un problema a nivell municipal. Només faltaria. 
Som una administració municipal però, en tot cas, és en una altra seu on s’han de fer 
aquestes reclamacions.  
 
Què ens pertoca a la Diputació de Barcelona? No estem substituint ningú, estem 
ajudant de maner directa els ajuntaments perquè els ajuntaments, ho hem dit moltes 
vegades, ajuden persones, persones que tenen unes mancances socials que han 
crescut els últims anys i que algú ha d’afrontar. I, si no les afronten l’Administració de 
l’Estat ni l’Administració del país, per qüestions econòmiques, la Diputació de 
Barcelona hi actua. Per tant, hem actuat i ho hem fet amb el Fons de 
prestació,10.500.000 euros en el Pressupost adreçats al Fons de prestació i podem, 
per tant, finançar la remuneració del personal que està treballant als serveis socials 
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dels ajuntaments. Ho hem fet amb aquests plans complementaris de foment de 
l’ocupació, que permeten, també, que hi hagi una activitat que pot anar lligada als 
professionals, amb la voluntat que es donin els serveis que cal donar als municipis 
malgrat les circumstàncies complicades que està vivint Catalunya a partir d’una 
situació econòmica que ve lligada, no vull discutir això, a un mal repartiment econòmic 
del conjunt de l’Estat i, per això, diem reiteradament que la situació econòmica ens 
provoca una situació que no depèn dels ciutadans de Catalunya sinó d’altres 
administracions superiors. Per tant, en aquest sentit i perquè creiem que aquest no és 
el lloc on hem de tractar aquestes qüestions sinó que és en seu Parlamentària, en el 
Parlament de Catalunya, no donarem suport a la moció. 
 
Intervé de nou el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En primer lloc, 
agrair el suport dels quatre Grups que heu manifestat el suport a la moció que hem 
plantejat. Em referiré a la primera intervenció que ha fet la portaveu de la CUP. Crec 
que el plantejament de la moció que ha fet és precisament aquest: de quina manera 
som capaços que els serveis socials municipals deixin de fer assistencialisme i 
passem a fer un treball social diferent, empoderador de la gent, generador d’autonomia 
i de treball comunitari. Estàvem parlant d’això, evidentment, molt enfocat al treball dels 
professionals dels serveis socials municipals. Crec recordar que aquesta és una entitat 
municipal i, per tant, estem parlant d’un debat municipal.  
 
Companys i companyes del Govern de la Diputació, he tingut dubtes si m’estava 
contestant la moció el Govern de la Generalitat o el Govern de la Diputació. Estem 
parlant d’una moció cent per cent municipalista, estem parlant d’una cartera de serveis 
socials pactada amb els ajuntaments i estem parlant dels contractes-programa, que  
són l’eina de treball de la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments, dels serveis 
socials municipals amb els ajuntaments i que són, per cert, uns espais de treball que 
no s’han reunit encara, que no va reunir el passat Govern. No vull discutir si ens deuen 
70, 25 o 30 milions. Ho canviem. El que posàvem a la moció era que, a 22 de gener de 
2016, el deute era de 70.000.000 i, si ara el deute és de 40.000.000 perfecte o 
20.000.000, perfecte. Aquest no és el debat de la moció, sinó que el debat és que hi 
ha una sèrie de necessitats socials presents en la societat i una sèrie d’angoixes 
situades en els serveis socials municipals, que crec que cal intentar situar i resoldre. 
Aquest era el plantejament de la moció. De veritat, la Diputació té responsabilitat en el 
cent per cent dels acords d’aquesta moció i no entenem, no entenem com podeu dir, 
des de l’equip de govern, que no hi ha lloc. És més, crec que és una moció 
hipermunicipalista i hipercorresponent perquè, en definitiva, el que fa la Diputació de 
Barcelona també és de termòmetre de la realitat social i dels treballadors i les 
treballadores dels serveis socials municipals. Al final, estem defensant els serveis 
socials municipals. No estem per defensar el Govern de Catalunya i no aprofitem allò 
que diu que el Pisuerga passa per Valladolid per dir... perquè al final no és això, al final 
el que estem defensant és que els recursos que tinguin la Generalitat i la Diputació, 
primer de tot, al servei dels ajuntaments. Em sembla que és incoherent aprovar el Pla 
de Mandat que s’ha aprovat i no votar a favor d’aquesta moció. En definitiva, crec que 
això ho hauria de revisar el Govern de la institució. 
 
Es procedeix a votar la moció, sent igual el nombre de vots a favor (25) que el de vots 
en contra (25). La senyora presidenta, a la vista de l’empat i de conformitat amb el que 
preveu la normativa legal aplicable, indica que cal procedir a una nova votació. 
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I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, en segona votació, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (8), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3) i el vot en contra dels Grups Convergència i 
Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), sent el resultat 
definitiu de 23 vots a favor i 25 vots en contra. 
 
 
5.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a 
l’elaboració d’un programa complementari per a la cohesió social i urbana en el 
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
“La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, fou votada pel Parlament de Catalunya a finals de 
maig del 2004. L’objectiu d'aquella llei va ser la de promoure una transformació global 
de barris que requerien una atenció especial, a fi d’evitar-ne la degradació, millorar les 
condicions i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes que hi resideixen i afavorir, 
d’aquesta manera, la cohesió social. 
 
La Llei de barris va concentrar els seus esforços en barris amb necessitat social i 
dèficits urbanístics importants: nuclis antics, polígons d’habitatge dels anys seixanta i 
setanta i àrees nascudes de processos d’urbanització marginal. En definitiva, la llei va 
intervenir de manera integral en sectors amb processos de regressió urbanística, 
degradació progressiva de l’edificació, persistència de dèficits d’equipaments, 
insuficiència o manca de qualitat de la urbanització de les xarxes viàries, de 
sanejament i de l’espai públic... 
 
Des de l'any 2004 fins el 2010, s’han resol 7 convocatòries d'ajuts derivades de la Llei 
de barris. En total han estat 143 barris amb projectes de regeneració integral durant 7 
anys abans de la seva paralització. 
 
El 2011, a causa de l’aturada del pla de barris i la manca de finançament, el Parlament 
de Catalunya va aprovar la Moció 12/IX, sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, però no va resoldre la seva continuïtat i avui hi ha molts municipis 
amb projectes d’obres que no es comencen, actuacions de rehabilitació dels espais 
comuns dels edificis paralitzades, i intervencions integrals congelades per la manca de 
finançament que agreugen l’impacte de la crisi en aquestes zones vulnerables 
comprometent la seva viabilitat. 
 
Altrament, a l’any 2009, es va aprovar un altra llei referent de la legislació urbanística 
catalana i com a instrument en la rehabilitació integral: la Llei 3/2009, de 10 de març, 
de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. L’objectiu 
d’aquesta llei va ser l’establiment de mesures facilitadores en l’ordenació de les 
urbanitzacions que presentessin algun tipus de dèficit d’infraestructures i que 
permetessin la seva consolidació per tal de millorar la qualitat de vida de les persones 
residents i la integració a la trama urbana del municipi. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Com és sabut, la llei es va centrar en pal·liar la insuficiència de serveis, de dotacions, 
de sanejament o de subministraments, donat que gran part d’aquestes es van 
desenvolupar en espais no aptes per a la seva urbanització, per raons d’accessibilitat i 
pendent i amb un augment forçat de la mobilitat obligada. Els darrers anys s’ha viscut 
una tendència a la conversió de les urbanitzacions de segona a primera residència i 
aquestes mancances s’han evidenciat, accentuades per l’envelliment de la població i la 
falta d’autonomia personal de molts residents. 
 
De manera anàloga a la Llei de Barris, la llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics va congelar el seu finançament i s’ha bloquejat l’execució de obres, serveis 
i infraestructures, i l’habilitació de préstecs destinada als parcel·listes per facilitar-los el 
pagament del cost de les obres.  
 
Finalment, per cloure els instruments de concertació local i de renovació urbana, la 
incertesa en relació a les convocatòries del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, 
ajornades per la crisi econòmica comprometen el finançament local per a la realització 
de les obres i serveis de competència municipal, especialment en els petits municipis. 
 
Tot i les dificultats de finançament per a la rehabilitació integral pública, l’extrema 
vulnerabilitat d’alguns d’aquests barris no ha arribat a esdevenir insostenible, des del 
punt de vista de les privacions i la convivència social, gràcies a la solvent tasca dels 
ens locals i dels serveis d’atenció social de proximitat, conjuntament amb el teixit 
associatiu, i a les dinàmiques de solidaritat interpersonal entre veïns i veïnes, i la feina 
solidària de les entitats. En aquest sentit, és necessari en les actuacions presents i 
futures la promoció, el reforçament i l’impuls a la coordinació de les pràctiques d’arrel 
comunitari en aliança amb les polítiques d’inversió social pública. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", que és l'instrument preferent per 
a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació, així com 
també el seu Protocol general, mitjançant el qual s'estableixen els principis que  
regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i 
dels recursos que es comprenguin al Pla. 
  
Atès que l'esmentat Protocol general configura els Programes complementaris com un 
dels instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Catàlegs de 
serveis, preveuen i orienten el funcionament del sistema de cooperació i l'accés als 
àmbits del Pla.  
 
Atès que els Programes complementaris són instruments específics de cooperació 
elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals  
 
Atès que context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt 
de les administracions públiques i, particularment, els ens locals. Aquesta afectació del 
conjunt de les administracions, sumat a l'infrafinaçament crònic dels ens locals, 
agreujat per l'incompliment dels deutes i la paralització total dels programes de la llei 
de barris, de les polítiques de rehabilitació urbana, de la llei de millora 
d’urbanitzacions, i de l’oblit del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per 
part de la Generalitat, es tradueix en una insuficiència de recursos econòmics que ha 
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dificultat el manteniment d'actuacions adreçades a la millora de la cohesió social i 
urbana. 
 
Atès que en un context de retallades de serveis i prestacions cal enfortir polítiques 
públiques d’innovació social, especialment aquelles pràctiques que promouen noves 
formes de consum, de producció i d’intercanvi solidari, en la línia d’allò que anomenem 
l’economia del bé comú. 
 
Atès que en vista d'aquestes circumstancies, la Diputació de Barcelona treballa per 
establir un marc idoni adreçat a garantir la cooperació local i a conferir als governs 
locals un suport de caràcter integral adequat a les competències que se li atribueixen. 
 

Responent a l'exercici d'aquestes atribucions, i prenent consciència de les dificultat 
d'afrontar determinades actuacions derivades del context econòmic i de l'incompliment 
de pagament dels deutes, cal que la Diputació es plantegi atendre les necessitats de 
cohesió social i millorar la qualitat de vida de les persones a través del treball 
cooperatiu amb els governs locals, des de la proximitat.  
 

El present programa pretén suplementar l’execució d’obres, serveis i infraestructures 
inacabades de les àrees urbanes que requereixin especial atenció, incloses les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i potenciar amb una línia de finançament 
específic les pràctiques comunitàries dutes a terme pel teixit associatiu del barri o 
municipi. El programa prioritzarà  la millora de l’espai públic, l’arranjament de zones 
verdes, la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, el 
foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a 
l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua, i el reciclatge de residus, el 
foment de l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments, el 
desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i 
econòmica i les accions de base comunitària que estableixin aliances entre les entitats 
i ens locals a partir d’un partenariat social. 
 

Per aquests motius, el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

1. Aprovar el Programa complementari per a la cohesió social i urbana en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".  

 
2. Crear el Fons per a la rehabilitació i renovació dels teixits urbans i dels sistemes de 

baixa densitat local del Programa complementari per a la cohesió social i urbana 
municipal  

 
3. Instar el Govern de la Generalitat a activar els diferents instruments de cooperació 

local com la Llei de Barris, la llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics 
i el PUOSC, i a coordinar les actuacions derivades amb la Diputació de Barcelona. 

 
4. Traslladar el present acord al Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, al Departament de Territori i Sostenibilitat, als grups polítics 
del Parlament de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya.” 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Aquesta és una moció que sorgeix de dues reflexions. Una, 
reflexió que ja hem fet al Govern de la corporació i que li vam fer a la presidenta en la 
sessió d’investidura, sobre la necessitat que hi ha que els municipis continuem 
invertint, continuem fent inversió en els nostres barris, en les nostres ciutats i en els 
nostres municipis. Per tant, la nostra proposta ve de de la percepció que, més enllà del 
suport específic a les necessitats socials, també és necessària la inversió pública a la 
nostra demarcació.  
També ve d’una altra percepció, que és que nosaltres hem anat, complementàriament 
al que fa el Govern de la Diputació, que és explicar com ha de fer el Pla de concertació 
local als territoris de la demarcació, també hem anat fent la nostra feina i, també, anem 
a veure els nostres municipis allà on tenim representació, que és a bastants llocs de la 
demarcació, i ens trobem o ens hem anat trobant amb un plantejament, de molts 
alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores, d’una necessitat d’invertir en cohesió 
urbana, més enllà d’aquells municipis que específicament tenen barris amb situacions 
degradades o més enllà d’aquells municipis que tenen zones de baixa densitat -
urbanitzacions, perquè ens entengui tothom- aïllades o amb dificultats de connexió 
amb els cascos urbans. Més enllà de tot això, hi ha la percepció que els municipis de 
la nostra demarcació necessiten inversions concretes per a intentar millorar la cohesió 
social dels municipis. 
 
La idea de la moció ve d’aquest plantejament, plantejament que també ve acompanyat 
per una cosa que ha passat en aquest Plenari, que és la nostra percepció del fet que 
la Diputació de Barcelona té recursos i, com que té recursos, creiem que una bona 
aposta per fer això és que, més enllà de la Xarxa i més enllà de l’actual capacitat de 
les meses de concertació per concretar programes amb els municipis, ens hem trobat 
amb molts municipis, que tenen barris amb una situació de degradació important i, 
alhora, urbanitzacions amb una important desconnexió, que necessiten una inversió 
extraordinària. I el que plantegem és fer aquesta inversió extraordinària, a través d’un 
pla complementari, per ajudar aquests municipis, crec que aquí hi ha molts regidors i 
moltes regidores d’aquest tipus de municipis que pensem que, més enllà de la inversió 
ordinària històrica de la Xarxa que és per millorar alguns equipaments o per fer 
inversions més o menys singulars, necessitem aquestes inversions complementàries 
per millorar la connectivitat, la cohesió social i la cohesió urbana. Aquest és el 
plantejament. Creiem que hi ha recursos. Podem discutir-ho, evidentment, no detallem 
en concret com s’hauria de fer, però creiem que val la pena poder apostar per fer això.  
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Jordi Ballart (PSC-CP). 
 
La senyora presidenta demana el posicionament dels Grups i dóna la paraula al 
president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Senyors d’Entesa, ens 
agrada la seva moció i, en tot cas, les mocions sempre són millorables i estem sempre 
oberts a les aportacions de tots els Grups, obertíssims. 
 
Dit això, creiem que l’urbanisme defineix la qualitat de vida dels ciutadans i, 
evidentment, la seva cohesió social. L’exposició de motius d’aquesta moció és un 
rosari, és com un calvari sobre com arribem a legislar malament sense tenir dues 
coses: primer, legislem sense tenir garantit el finançament, amb la qual cosa els diners 
s’acaben i, segon, a més a més, legislem sense tenir garantida la fiscalització d’allò 
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que, suposadament, hem de fer. Nosaltres entenem que, si una llei s’aprova, és 
perquè tenim el finançament i tenim els elements de fiscalització necessaris perquè 
aquella llei es pugui aprovar. I si no, no l’aprovem. És tan simple com això.  
 
Bé, la moció parla de barris i parla d’urbanitzacions de baixa densitat. Podria parlar, 
també, d’altres realitats com són ciutats i municipis d’una altíssima densitat que 
pateixen problemes greus de salut pública i, quan parlem de problemes de salut 
pública, podem parlar de l’anomenat l’assassí invisible de l’asbest, conegut també com 
amiant. Bé, en tot cas, nosaltres donarem suport a la moció, en el benentès que si 
s’aprova hi haurà, esperem, la participació dels diferents Grups polítics per definir 
quines són les línies i les prioritats d’actuació. A nivell global, en referència a les 
intervencions que s’han fet anteriorment, en aquest sac de gemecs de queixar-nos 
sobre com de malament estem a nivell financer, doncs senyors, pensem que el deute 
està per auditar-lo, oi? I fins que no hi hagi la valentia política per afrontar-lo en tots els  
nivells no tindrem recursos ni sortida per poder tenir els estàndards de benestar que 
podríem tenir a la província de Barcelona i a tot el país.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Por mucho que el señor Fàbrega y el señor García Cañizares 
pretendan convencernos de que la culpa siempre es de Madrid, nosotros  
consideramos que ente caso, al igual que en otros asuntos que hoy hemos discutido 
en las diferentes mociones, la culpa está en la plaza de Sant Jaume y, en concreto, en 
el Palau de la Generalitat. Y como, desgraciadamente, desconfiamos de que haya 
voluntad por parte del Govern de la Generalitat entendemos que la Diputación de 
Barcelona debe, en la medida de sus posibilidades, impulsar programas encaminados 
a garantizar la cohesión social y urbanística de la provincia de Barcelona. Por tanto, 
coincidiendo con el diagnóstico de la actual situación que la moción realiza y 
reconociendo la necesidad de que nuestra institución colabore con los municipios, de 
manera prioritaria, en la cohesión social, nuestro voto será favorable.”  
 
A continuació pren la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: En relació amb aquesta 
moció, d’una banda, celebrar també la seva presentació atès que l’entenem, també, 
dintre del marc dels acords en matèria pressupostària del Pressupost 2016, que el 
Govern i el PSC vam propiciar per poder tenir programes complementaris. En aquest 
cas, un programa complementari que complementa els que, també, havíem acordat 
d’alguna manera i que té relació amb una cosa que s’ha dit aquí, que m’ha agradat 
molt: l’urbanisme, efectivament, ens proporciona una major cohesió social. Quan tenim 
l’espai públic ordenat i amb la cura necessària, això el que fa és afavorir fins i tot les 
relacions humanes i, torno a dir, la cohesió social. Per tant, pensem que aquest 
programa complementari, que forma part dels acords d’aquesta moció i pretén, 
precisament, aquesta millora urbana que pugui redundar, torno a dir, en aquesta 
cohesió social, pensem que és necessari i que, a més, pot complementar d’una 
manera molt adequada els altres programes que, en virtut de l’aprovació dels 
Pressupostos, vam aconseguir aprovar en el seu moment  De manera que, per part del 
nostre Grup, expressem el nostre vot favorable. 
 
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Hi ha molts aspectes que 
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es plantegen en la moció amb els quals hi podríem estar absolutament d’acord. Torno 
a repetir que aquest és un debat que, segurament, correspon més a l’àmbit del 
Parlament de Catalunya que a la Diputació. Aquí es parla d’aspectes com el PUOSC, 
que no controlem. Sabem que hi va haver un PUOSC de manteniment els dos darrers 
anys, però el PUOSC d’inversió va desaparèixer. S’està parlant del Pla de barris, que 
ha estat una bona eina i no s’està pagant actualment per la situació econòmica de la 
Generalitat, i també s’està parlant de fer un programa complementari, del qual crec, si 
em permeteu, responc com a Govern, que s’hauria de poder parlar. Se n’hauria de 
poder parlar, debatre’l tots els Grups i, per tant, faria una proposta: deixem aquesta 
moció sobre la taula perquè, durant aquest mes d’abril, en puguem parlar i, en tot cas, 
fem una proposta del conjunt, si és que és possible, de les formacions polítiques 
d’aquesta institució. Per tant, proposo, des d’Esquerra, i no sé si ho acceptarà l’altre 
soci de govern, que deixem aquesta moció sobre la taula. En tot cas, hauríem de 
procedir a votació si es deixa sobre la taula perquè nosaltres ho proposem. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: En la línia del que havia dit el diputat Fàbrega. Nosaltres, el 
Govern, tenim com a costum fer els plans complementaris consensuats amb tots els 
Grups de la Diputació. No tinc record que s’hagi fet cap pla complementari sense 
haver-lo parlat estrictament amb tots i cadascun dels Grups de la Diputació. Per tant, 
penso que anar per la via del Plenari a proposar un pla complementari no és l’hàbit i és 
menys democràtic que l’altre; i no estic titllant el Grup Entesa de poc democràtic, sinó 
dient que si hem utilitzat un sistema que ha funcionat, estaria bé que per escollir els 
plans complementaris hi hagués un acord de tots els Grups i no fos per aquesta via. 
Per tant, la proposta que feia el diputat Fàbrega em sembla coherent i que tinguem 
l’oportunitat de parlar em sembla bé, perquè si fem un pla complementari, significa no 
fer-ne d’altres. Per tant, la situació pressupostària, que és bona, ja n’hem parlat abans 
a bastament, permet plans complementaris que, entendríem, hauríem de decidir d’una 
altra manera. 
 
Tot seguit intervé de nou el portaveu del Grup Entesa, proponent de la moció, 
senyor Funes, qui diu: Agrair el suport dels Grups que hi han manifestat el seu suport. 
El nostre Grup interpreta que, a aquestes alçades del Ple i del mes, amb la Setmana 
Santa pel mig i una Junta de portaveus que es va fer abans de Setmana Santa, podem 
entendre les raons que ens expressa el Govern però tenien temps per fer dues coses: 
una, demanar que retiréssim la moció abans d’ara i, dues, intentar esmenar-la, com 
fan molts governs en llocs on diuen: “escoltin, hi estem d’acord però necessitem 
estudiar-ho”. Doncs fan una esmena on diuen que necessiten estudiar-ho i ho deixen, 
per tant, en un espai d’estudi. Nosaltres no hi tenim problema. Hem detectat una 
necessitat, l’hem explicitada públicament moltes vegades i entenem que correspon, en 
aquests moments, la moció, que el que fa és facultar el Govern per acabar d’arbitrar 
quina és la seva capacitat d’ajustar-ho. Em sembla que, en tot cas, cal votar-la. Facin 
les esmenes que hagin de fer en el text, sobre allò que considerin que és estrictament 
imprescindible, però estem parlant d’un pla complementari de la Diputació de 
Barcelona i, per tant, insistirem en què és necessari. Li poden fer totes les esmenes 
que corresponguin però no creiem que, a aquestes alçades, quan ja s’hi han 
posicionat tots els Grups, puguem retirar la moció. La idea està clara: mantenir-la i em 
sembla que han tingut temps de fer-ho. Em sembla que no correspon. 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Ho entenem, senyor Funes i la votarem si 
vostè no accepta, evidentment, que es deixi sobre la taula, però l’ànim que el Govern 
buscava era, precisament, que nosaltres entenem que no podem estar fent plans 
complementaris a cop de moció. No és el sistema, ni el volem per a aquest mandat, fer 
plans complementaris a cop de moció, sinó fer un debat de l’anàlisi de les necessitats 
i, per tant, el Govern es posicionarà contràriament a cap proposta sobre plans 
complementaris que ens presentin a cop de moció si no hem tingut el temps suficient 
per poder-la debatre, adequar-la a les partides pressupostàries, etc. Per tant, és més 
una oportunitat de poder treballar aspectes positius que hi ha en la moció que 
presenten vostès però, en qualsevol cas, vostès decideixen si la mantenen o la retiren. 
Entenc que la mantenen i passem, doncs, a la votació.  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
Grups polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (7), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3) i el vot en contra dels Grups Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal (11), sent el resultat definitiu de 22 vots a favor i 25 
vots en contra. 
 
Abandona la sala de sessions la diputada senyora  Núria Marín (PSC-CP). 
 
6.- Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el preacord subscrit pels caps d’Estat i el Govern de la UE amb Turquia. 
 
“El proppassat 8 de març, les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van 
arribar a un principi d'acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia 
tots els migrants -incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra 
nacionalitat-, que arribin a la Unió Europea a través d'aquest país, a canvi que els 
Estats de la Unió ressituïn un nombre equivalent de persones refugiades sirianes 
assentades ja a Turquia, i d'altres mesures econòmiques i polítiques a favor de l'Estat 
turc. 
 
Considerem que, de confirmar-se aquest pacte, la Unió Europea no respectaria els 
convenis internacionals sobre dret internacional d'asil. No reconeixem aquesta Europa 
i, en aquest cas, estaríem assistint al procés de deconstrucció de la Unió Europea. No 
es pot fer un acord d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones 
refugiades i migrants com a moneda de canvi, perquè el considerem inadmissible. 
 
Les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant la crisi de refugiats més 
greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, van arribar a un preacord immoral i de 
dubtosa legalitat, que, segons els termes inicials, era contrari clarament al dret d'asil i 
a múltiples convenis internacionals sobre drets humans. 
 
Vam mostrar la nostra adhesió a les peticions d'organitzacions no governamentals, Alt 
Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets humans en 
la denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord de la Unió Europea i Turquia 
per a devolucions massives, així com en l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de 
les persones refugiades defensant els drets humans, creant passadissos humanitaris, 
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acollint-los amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los l'asil entre els membres de la 
Unió Europea. 
 
Gràcies a tota aquesta pressió ciutadana i d’organitzacions socials i polítiques, l’acord 
que els Caps d’Estat i de Govern de la UE van signar finalment al Consell Europeu del 
passat 18 i 19 de març va modificar els termes del preacord però encara ens trobem 
molt lluny de les exigències humanitàries i de respecte al dret internacional pel que fa 
a la gestió de la crisi de les persones  refugiades. 
 
És per tot això que el grup sotasignant proposa l'adopció dels següents acords: 
 
1. La Diputació de Barcelona va mostrar amb acord de Junta de Portaveus el seu 

rebuig a l'acord assolit entre les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea 
amb Turquia que contemplava la devolució a Turquia de tots els migrants -incloses 
les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que arribin 
a la Unió Europea. 

 
2. El Ple de la Diputació de Barcelona exigeix a la Unió Europea i als Estats membres 

donar una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les 
persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets 
humans. En aquest sentit, insta les Institucions Europees i els Governs dels Estats 
membres a ser extremadament vigilants amb el compliment de la legalitat i del dret 
internacional d'asil o convenis internacionals sobre drets humans signats per la 
Unió Europea. 

 
3. El Ple de la Diputació de Barcelona demana als Caps d’Estat i de Govern de la UE 

que facin tots els esforços necessaris per acollir i reubicar de manera efectiva als 
seus països el nombre de persones refugiades que els pertoquen segons el 
repartiment acordat l’any passat. Fem una especial crida al Govern d’Espanya a 
agilitzar el compliment dels seus compromisos amb la UE pel que fa a l’acollida de 
16.000 persones refugiades. La ciutadania i moltes administracions locals estan 
preparades i disposades a acollir i per això demanem al Govern respecte al dret 
humanitari. 

 
4. El Ple de la Diputació de Barcelona se suma al Manifest "Passatge Segur" subscrit 

per moltes organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en 
aquest sentit, insta la UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació de 
passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil d'aquestes 
persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea. 

 
5. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al 

Govern de l'Estat i al Parlament Europeu.” 
 
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 
cal que relati els fets, els acords o preacords perquè crec que són coneguts per 
tothom, però sí que voldria explicar, molt breument, quin és el camí que hem seguit a 
la Diputació, cosa que crec molt important perquè, segurament, només ho sabem els 
portaveus. 
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És cert que nosaltres vam presentar aquesta moció ara fa quinze dies, amb motiu de 
la Setmana Santa, i vam decidir, en la mateixa Junta de portaveus, crec que per la 
urgència del tema, fer una declaració conjunta i unànime per, entre altres coses, 
declarar el rebuig, expressar el rebuig a aquell preacord, encara a l’espera del que 
s’havia de produir el 18 i el 19 de març i, entre altres coses, també, per expressar el 
nostre disgust amb la baixada de les banderes a mig pal. Aquesta declaració no havia 
d’anar en detriment a retirar la moció, és el que hem fet i en funció del que vam parlar 
l’hem mantingut i, en aquest cas, hem actualitzat la moció. És a dir, l’hem adaptat, amb 
les esmenes que hi hem introduït a darrera hora, hem actualitzat els successos que 
han tingut lloc durant aquests quinze dies, entre que vam registrar aquesta moció fins 
ara, que és exactament com havíem quedat. 
 
Bàsicament, la moció, que ja ha estat llegida i en coneixem els motius, tracta d’això: 
tornar a mostrar el disgust, el rebuig i el desacord primer amb el preacord però 
després, també, mostrar la preocupació que ens suscita l’acord que es va produir, els 
dies 18 i 19 de març, en el Consell Europeu. Sobretot, el que volem és exigir aquesta 
resposta humanitària, que ha de ser urgent, davant la greu situació que s’està 
produint. No reconeixem aquesta Europa, que no és l’Europa que han construït, durant 
tant de temps, els que ens han precedit i molts de nosaltres volem continuar construint. 
Hi ha molts ajuntaments, fins i tot també s’ha expressat el Govern de la Generalitat, 
amb el seu president, amb la voluntat de poder acollir, amb els mitjans i amb les 
xarxes que tenim, poder acollir el nombre de persones que esperen aquest acolliment i 
aquesta reubicació de manera efectiva. I bàsicament, el que la moció, des dels primers 
termes fins a aquests, el que pretenia era poder adaptar-se a l’evolució que ha tingut 
aquesta temàtica, que aquesta problemàtica ha tingut, però, torno a dir, manifestar el 
rebuig al que s’està produint, la preocupació i la vigilància que pensem que, a partir 
d’ara, hem de continuar tenint davant d’aquesta crisi dels refugiats, que és la més greu 
que vivim nosaltres des de la Segona Guerra Mundial. 
 
La senyora presidenta demana als Grups el seu posicionament i dóna la paraula a la 
portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Des de CUP-Poble 
Actiu entenem que la solució que Brussel·les ha trobat per gestionar l’arribada de 
centenars de milers de persones que fugen de la guerra, la misèria i altres tipus de 
persecucions és triplement vergonyosa. Per això, donarem tot el nostre suport a 
aquesta proposició. És triplement vergonyosa perquè, en primer lloc, evita que trepitgin 
sòl europeu amb l’increment de les operacions de control de les fronteres exteriors, 
amb la participació militar de l’OTAN. En segon lloc, aquesta solució que s’ha trobat, o 
no solució que s’ha trobat, acorda l’expulsió, a Turquia, d’aquells que, tot i així, puguin 
arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània. En tercer lloc, bloqueja la 
ruta dels Balcans cap al nord d’Europa, ruta que van utilitzar, en 2015, 900.000 
persones. També cal recordar que l’acord publicat, que no es refereix, en cap moment, 
als drets de les persones a sol·licitar l’asil o a circular lliurement, afirma que els caps 
d’Estat i de Govern van acordar que “Son necessàries accions decidides per clausurar 
les rutes de tràfic il·lícit de persones, trencar el model de negoci dels passadors de 
fronteres, protegir les nostres fronteres exteriors i posar fi a la crisi migratòria a 
Europa. Hem de trencar amb la relació de pujar a un vaixell i la residència a Europa”. 
Cito textualment. Aquestes declaracions, al nostre Grup, ens provoquen fàstic, ens 
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provoquen impotència i ens provoquen moltíssima ràbia, ràbia que hem de saber 
transformar en solidaritat. 
 
Un cop més, veiem com la Unió Europea parteix d’una premissa bàsica errònia: blindar 
la frontera de la Fortalesa Europa, que acabarà i ha d’acabar amb la crisi humanitària 
a la Mediterrània. Això només és mentida. És mentida i és autoengany. Per això, 
entenem també que l’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la 
utilització de les polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa els 
suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. 
També entenem que, si ja era absolutament ridícul el topall de 160.000 persones 
refugiades que la Unió Europea havia marcat en el seu programa de reubicació, 
comptant amb una població de cinc-cents milions d’habitants, expulsar aquestes 
persones de Turquia mentre esperen una eventual reubicació és lamentable. No es 
tracta, però, de res més que d’una pràctica habitual dels estats europeus: externalitzar 
les fronteres, com ja fa a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els 
centres d’internament per a estrangers ubicats fora del territori comunitari. Brussel·les 
ven, aquesta vegada encara, aquestes persones en situació de vulnerabilitat com si 
fossin bestiar i encomana a un país, que vulnera sistemàticament els drets humans i el 
de les minories nacionals, acollir totes les persones expulsades de territori grec, quan 
ja compta amb més de dos milions i mig de desplaçades forçades. 
 
I, a nosaltres, ens preocupa encara més una altra cosa: davant d’aquesta situació, 
queden moltes preguntes en l’aire. Sota quins criteris entraran les nacionals sirianes a 
la Unió Europea, amb l’insuficient programa de reubicació europea? Faran els estats 
europeus aquesta selecció a la carta o ho farà Turquia? Perquè volem recordar que, a 
Turquia, han mort 340 civils a mans de l’exèrcit turc en els últims mesos, així com ja 
han estat tancats quatre diaris i Turquia està bombardejant les nostres companyes 
kurdes que, dia a dia, lluiten a les muntanyes. Turquia està avançant cap a una 
dictadura amb el permís, amb els diners i amb l’aplaudiment de la Unió Europea i, 
aquí, tothom tancarà els ulls. Per tant, donem total suport a aquesta proposició però, 
a part d’aquest suport, calen accions ja i coherència amb allò que diem i fem. 
 
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Desde el Partido Popular encontramos esta moción, y se lo voy a decir con cariño a 
los miembros del Partido Socialista, desleal y de mucha hipocresía. Desleal porque 
había un acuerdo de la Junta de portavoces para realizar una declaración institucional, 
donde había unidad de todos los Grupos que formamos la Diputación de Barcelona, un 
mensaje unitario, donde seguramente más de un partido político, por ejemplo el 
nuestro, no estaba al cien por cien de acuerdo con esta declaración, pero, en aras de 
la unidad, cedimos para que todos fuéramos en la misma dirección. ¿Hipocresía? 
Muchísima. Si el señor Pedro Sánchez fuese hoy el presidente de España, estoy 
convencido que hoy no se hubiese presentado esta moción en el Pleno de la 
Diputación de Barcelona. Convencidísimo. 
 
Mire, desde el Gobierno de España, se ha trabajado duramente en esas 
negociaciones, en ese preacuerdo con Turquía, para garantizar el riguroso respeto a la 
legalidad, europea e internacional, y excluir expresamente cualquier tipo de expulsión 
colectiva. Esto ha sido gracias al trabajo y al esfuerzo del Gobierno de España. 
También se ha trabajado, a petición de nuestro Gobierno, para que la tramitación sea 
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individualizada para cada uno de los expedientes de asilo, de manera que no haya 
solicitantes que lleguen a las islas griegas sin un correcto procedimiento de una 
manera individualizada, personalizada y nunca de manera colectiva. También, a 
petición de nuestro país, se ha incorporado una previsión específica para que el 
reasentamiento, desde Turquía, de nacionales sirios se haga teniendo en cuenta a 
aquellas personas más vulnerables, de acuerdo a los criterios que establece la ONU. 
 
Por todo ello, entendemos que no tiene razón de ser el presentar hoy en el Pleno de la 
Diputación de Barcelona esta moción y, aparte, recordaré a los miembros del Partido 
Socialista que ellos son gobierno en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Dinamarca, 
en Eslovaquia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal, Rumanía y Suecia, y sus mandatarios, de su mismo partido, han firmado 
este acuerdo. Por lo tanto, por estas razones; porque parece una tomadura de pelo lo 
que han hecho cuando llegamos a ese acuerdo, a nivel institucional, con la declaración 
del mes pasado; porque estamos seguros que, si el señor Pedro Sánchez fuese el 
presidente de España, ustedes no hubiesen presentado esto, y porque entendemos 
que desde el Gobierno de España se ha hecho todo lo que estaba en nuestra mano 
para poder mejorar la situación que hay de grave crisis en Europa, votaremos en 
contra.” 
 
A continuació pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la 
ciudadania, senyor Tovar, qui diu: “Simplemente decir que nosotros, en la línea de lo 
ya manifestado por el diputado Reyes, entendíamos que con la anterior declaración 
institucional, que acordamos en la Junta de portavoces, ya se ponían de manifiesto los 
posicionamientos de los distintos Grupos en este tema. Por lo tanto, entendemos 
innecesaria la presentación de la moción. No obstante, no obstante, siendo contrarios 
al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que es la única novedad que se 
incorpora en relación con la declaración institucional, nuestro voto será favorable.”  
 
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui diu: 
Aquest matí, pensant en el que hi havia al Ple de la Diputació de Barcelona sobre els 
refugiats, que ja no sé què dir que no s’hagi dit ja, el que m’ha embargat és, més aviat, 
un sentit de vergonya. M’he sentit avergonyit i, en certa manera, també bastant 
hipòcrita per estar parlant aquí, des d’aquesta butaca, mentre, fa dues hores, acaben 
d’assassinar nens i persones a la frontera entre Síria i Turquia i mentre moltes 
persones es troben en una tanca, a les portes d’Europa, que els impedeix fer el que 
ara estic fent aquí tan còmodament. Al cap i a la fi, el que estem fent des d’Europa és 
impedir que moltes persones tinguin una vida digna i ens hagués agradat, també, 
doncs, que haguéssim fet un manifest institucional que podia haver estat el del Fons 
Català, que era de consens i que recull segurament la sensibilitat de tots i totes. 
 
Igualment, subratllar una vegada més, ja que estem en aquest punt, que l’acord entre 
els estats europeus i Turquia és un acord de deportació i d’externalització davant del 
que és la crisi humanitària més gran a què Europa s’enfronta des de la Segona Guerra 
Mundial i dir que les mesures adoptades són un despropòsit i una mostra més del 
vergonyós paper que els estats i les institucions tenen, des de l’inici d’aquesta crisi, el 
qual xoca frontalment, com s’ha dit també, amb el compliment de la Convenció de 
Ginebra i la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, segons la qual 
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explícitament es prohibeixen les expulsions col·lectives, les quals es van aprovar fa 
poc. 
 
Per tant, què podem fer des d’aquí? Doncs el que ja estem fent però que l’Estat 
espanyol ens posa difícil o impedeix directament: el compromís d’oferir els nostres 
municipis com a territori d’acollida i protecció i, alhora, des de la Diputació, desplegar 
tots els compromisos i programes als quals ens hem compromès per tal de garantir 
l’arribada d’aquestes persones, la seva vida en família i la seva integració a casa 
nostra. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Crec que tots els Grups han dit el que tots 
pensem. En primer lloc, agrair al Grup Socialista i la Pilar, que ahir vespre encara ens 
passava una esmena de modificació de la moció, que l’hagi finalment presentat. No 
requereix d’un debat entre nosaltres en tant que la majoria de tots nosaltres, diria, està 
plenament d’acord amb el contingut de la moció i, de fet, tenim el problema de no ser a 
l’Assemblea de l’ONU, per poder interpel·lar els estats, ni tan sols al Parlament 
Europeu, per poder esmenar i esmentar el trist i decepcionant que ha estat el procés 
dels refugiats. 
 
Crec que, com a valor republicà, almenys els que ens sentim republicans 
ideològicament, hi ha un aspecte que es diu “fraternitat amb la Humanitat”. La 
fraternitat entre els pobles i les civilitzacions humanes. I un aspecte de la fraternitat és 
que, quan veus el que està succeint, és una vergonya per a Europa i per a tots 
nosaltres permetre-ho. Diria que, quan és una vergonya permetre-ho, no podem 
concebre que, a cap ciutadà del món que viu una situació de violència, hi hagi un país 
que no accepti que pugui entrar i pugui ser acollit, com a refugiat i com a persona que 
demana el dret d’asil. Sembla que, en aquests moments, els estats que formen la Unió 
Europea estan qüestionant el dret d’asil. Per tant, governi qui governi, no retrauré si hi 
ha el PSOE o no hi ha el PSOE, en tot cas els estats de la Unió Europea estan fent un 
trist favor a la Humanitat. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: És evident que hem mostrat, en diverses ocasions, mostres de 
recolzament a aquesta moció, amb el propi acord de la Junta de portaveus d’abans de 
Setmana Santa, on es feia un manifest previ als acords que s’havien de prendre sobre 
aquesta situació d’incertesa i, a més, d’incoherència i de tristesa que estàvem vivint, 
com deien altres portaveus. En tot cas, fer costat a la moció, una altra vegada més i 
recordar, una altra vegada més, el que és imprescindible però sembla que, sovint, 
aquesta ciutadania, aquesta Unió Europea oblida, que, en principi és el garant dels 
valors humanitaris, veure com no s’està arribant als objectius que ens havíem marcant 
com a europeus, en el seu moment, que ens havíem marcat com a societat que fa 
molts anys que és la Humanitat, i en el cas dels refugiats, específicament. Res més. 
En tot cas, jo, per recomanar-los una lectura i veure que això no està succeint ara sinó 
que ja fa massa temps que hi ha aquesta sensació que els estrangers, la gent que ve 
de fora, els que tenen problemes amb la guerra no són benvinguts, els recomano la 
lectura d’una poesia de la Joana Raspall, qui va morir fa dos anys - tenia cent anys- i 
que, vist el que ella deia, veurem que no és un tema d’avui sinó que, malauradament, 
és un tema de la condició humana o potser dels governs que estan governant 
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societats concretes a països concrets. Els recomano que llegeixin la poesia Podries, 
de Joana Raspall, perquè té molt a veure amb el que estem parlat.  
 
La senyora presidenta dóna la paraula, de nou, demanant-li brevetat, a la portaveu 
del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora 
Díaz, qui diu: Sí, breument. Primer, per fer un aclariment i, després, breument també, 
entrar en el fons de la qüestió. El que sí que demanaria és que, si citem la Junta de 
portaveus, ho fem sobre la base de l’acta, perquè, per sort, ara prenem actes, o que 
sigui alguna persona de les assistents. No podem fer afirmacions sobre el que no s’hi 
va dir perquè, primer, ni el senyor Reyes ni el senyor Riera, qui tindrien els seus 
motius, no hi van poder venir i, per tant, el que no poden és afirmar el que no es va 
afirmar en aquell moment. És més, anuncio, que si, a la Junta de portaveus, no hi eren 
els portaveus, el portaveu adjunt o un diputat en substitució, no hi comptin amb mi 
perquè, al final, no ens aclarim amb el que hem de dir. 
 
Dit això, per a nosaltres, la situació que hi ha allà és una situació que requereix 
declaracions a la Junta de portaveus, declaracions del Plenari, mocions a cada Ple. 
Això no es resol amb una declaració de la Junta de portaveus ni, malauradament, amb 
què avui aprovem una moció. Hem de ser clars. Necessitem i necessitarem moltes i, 
no només que a més les institucions ens posicionem, sinó que continuïn amb la 
bel·ligerància amb que ho estan fent i amb la que ho està fent bona part de la societat 
civil organitzada. Perquè només cal recordar la imatge que teníem fa uns dies o fa 
unes setmanes, quan es van produir pluges, com vèiem més de quatre mil nenes i 
nens en el fang esperat allà, o com vèiem dones embarassades, a punt de tenir el seu 
fill o la seva filla, en condicions que no són humanes. Al final, he de dir-ho així perquè 
ens entenguem. Aquesta moció no va en detriment de cap declaració. Aquest és el 
problema: hem de continuar lluitant, avui, amb una moció; fa quinze dies amb una 
declaració de la Junta de portaveus, i potser malauradament haurem de continuar 
parlant d’aquest tema en aquest Plenari durant uns mesos. Espero que no sigui així 
però, malauradament, la situació és tan i tan greu... Tenia raó el diputat Carlos 
Rodríguez, nosaltres estem aquí, amb hipocresia, a les nostres butaques i aquesta nit 
dormirem sota un sostre amb tranquil·litat. Tots i totes. Ells i elles, no. I per tant això 
requereix aprovacions, que és el mínim que podem fer en aquest Plenari. 
 
Abans de passar a la votació, la senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del 
Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Només perquè m’han citat. Crec que la 
senyora Díaz és una oportunista que presenta una moció sense respectar el que aquí 
es va decidir sobre una declaració institucional i que, ahir, a les 12 de la nit, ens va 
enviar una nota dient que hi havia uns canvis i no sé què dimonis hi havia. Ahir a les 
12 de la nit. Per tant, home, crec que si era una moció tan important i era tan 
necessària hi havia dies per fer-ho, dies per parlar-ho i dies per gestionar-ho. Per tant, 
la moció és oportunista perquè no respecta la declaració institucional que es va fer en 
el seu moment, amb el consens de tots i on nosaltres vam cedir en algunes coses en 
ares de poder fer aquesta declaració institucional.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Crec que podem passar a votar i, en 
funció de la votació, els diferents Grups valoraran si és o no oportunista. 
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (6), Entesa (6), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu 
(3) i el vot en contra de Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de  43 vots a favor i 
3 vots en contra. 
 
7.- Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, amb 
l’adhesió del Grup Ciutadans-Partido de la ciutadania, pel seguiment i verificació 
municipal de les mesures acordades al Ple sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 
institucional (Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya). 
 
“El passat 9 i 10 de març al Parlament de Catalunya es va celebrar un ple monogràfic 
per debatre, analitzar i aprovar mesures concretes per fer front a les situacions de 
pobresa, desigualtats i vulnerabilitats que pateixen cada vegada més ciutadans i 
ciutadanes que viuen als municipis de Catalunya.  
 
Tal com es va exposar a l’inici del ple, per part de les entitats socials representades, i 
recollint les recomanacions del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars 
(CAPSIF), és necessari iniciar una reflexió al voltant del model d’una ciutadania més 
inclusiva i alhora més responsable; de la importància dels valors socials i del 
compromís social com a factors per al desenvolupament de la persona per construir 
una societat més cohesionada. I afegia que la pobresa ens continua interpel·lant, 
perquè és molt més incisiva que els discursos, ja que es tracta del patiment de les 
persones. Tot i ser conscients de les enormes retallades pressupostàries estatals per a 
polítiques socials a Catalunya, el CAPSIF afirmava que “cal modificar les prioritats, 
essent la primera d’elles les persones”. 
 
Des de l'any 2008, el nostre país pateix una crisi econòmica que ha impactat, i ho 
continua fent, de manera dramàtica en milers de catalans i catalanes. En aquests 
moments són més d’un milió i mig de ciutadans que es troben en risc de pobresa i 
d’aquest 465.200 tenen una privació material severa, és a dir, que no poden pagar les 
factures domèstiques, mantenir la llar calenta o menjar proteïna de manera regular. 
Les principals causes de les noves desigualtats tenen un component estructural. L'atur 
és el 17,7% de la població activa i el de llarga durada, en només 7 anys, s'ha 
multiplicat per 3. La precarietat laboral ha crescut, la política fiscal és insuficient per 
reequilibrar els dèficits del sistema de protecció social i conseqüentment i la taxa de 
risc de pobresa se situa en el 20,9%.  
 
Malgrat aquesta situació d'alarma social, el Govern de la Generalitat ha reduït la 
inversió en serveis socials, passant del 7,8% al 6,8% del pressupost global de la 
Generalitat. Lluny d'incrementar la inversió en polítiques de protecció social, el Govern, 
mitjançant el recurs de la pròrroga pressupostària, continua promovent polítiques 
d'austeritat, que incrementen la pobresa i les desigualtats socials. Catalunya 
continuarà essent d'aquesta manera, la segona comunitat autònoma de l'Estat 
espanyol que més ha retallat en polítiques socials. 
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Davant d'aquesta situació, els municipis catalans hem apostat, clarament i de manera 
ferma, per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats, assumint, malgrat 
no tenir les competències, un alt percentatge de la despesa extraordinària generada 
per la crisi, com així ho demostren les dades d’inversió dels nostres ajuntaments, i 
contrastades pel Ministeri d’Administracions Públiques. 
 
Els ajuntaments, com administració més propera a la ciutadania, la nostra acció 
política es basa a situar en el centre de l'agenda política les necessitats de la vida 
quotidiana dels nostres conciutadans. 
 
Cal que el Govern de la Generalitat presenti urgentment un projecte de pressupostos, 
per saber quants recursos pensa dedicar a les urgències socials i a revertir les 
retallades de drets i serveis públics que ha practicat durant els darrers anys.  
 
Cal establir una agenda social municipal, basada en el debat, control, seguiment i 
verificació permanent a nivell de l’afectació al nostre municipi de l’evolució de les 
mesures aprovades en al ple (Resolució 17/XI) del Parlament de Catalunya de Debat 
general sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11), per assegurar 
que no queda ni una sola necessitat social per atendre i que es fa el control de 
compliment de les resolucions aprovades. 
 
Per aquests motius, el grup sotasignant proposa l'adopció dels següents acords:  
 
1. Constatar la manca de recursos materials i humans per al desplegament de les 

polítiques socials destinades a garantir els drets bàsics, subjectius i universals, 
instant el Govern de la Generalitat a presentar urgentment uns pressupostos per 
l'exercici 2016 que permetin donar compliment real als drets esmentats.  

 
2. Instar el Govern de la Generalitat a dialogar i negociaciar amb el món local i els 

agents socials les polítiques i els recursos, a mig i llarg termini, que garanteixin les 
necessitats bàsiques de les persones més desfavorides, alhora que es promoguin 
accions preventives, de promoció de l'autonomia i oportunitats de les persones.  

 
3. Demanar al Govern de la Generalitat que col·labori i cooperi amb les 

administracions locals, davant les entitats de crèdit i les empreses 
subministradores, per aconseguir una implementació real, eficaç, eficient i efectiva 
de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica.  

 
4. Exigir a la Generalitat de Catalunya que reconegui i liquidi el deute contret amb les 

administracions locals i les entitats del tercer sector social.  
 
5. Que s’estableixi una comissió de seguiment i verificació permanent a nivell de 

l’afectació dels municipis de la província de l’evolució de les mesures aprovades en 
el ple del Parlament de Catalunya de Debat general sobre la situació d’emergència 
social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 
institucional (tram. 255-00001/11) i que treballi amb la Comissió de Seguiment dels 
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Acords Aprovats en el ple del Parlament amb els terminis establerts en la resolució 
aprovada per unanimitat.   

 
6. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya i als seus grups 

parlamentaris, al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidència del Govern de l'Estat, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya. 

 
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 
sé si tinc el cap molt clar però intentaré explicar-ho breument i amb claredat, tot i que 
s’explica sol. Tothom recorda que el 9 i el 10 de març es va celebrar, al Parlament de 
Catalunya, un Ple, el Ple de la pobresa, el denominem així. No cal recordar les xifres, 
ja les conté la part expositiva, però estem parlant de més d’un milió i mig de persones 
que es troben en situació de risc de pobresa i, d’aquestes, una de cada tres, a més a 
més, en una situació de privació material severa. I el que pretén la moció bàsicament 
és, d’una banda, que prioritzem el cobriment de les necessitats bàsiques d’aquestes 
persones. Punt número dos: que això es faci, efectivament, a partir dels acords que es 
van produir en el Ple de la pobresa, en el Parlament de Catalunya. Punt número tres: 
que l’impuls d’aquestes mesures per part del Govern de la Generalitat es faci d’una 
manera dialogada i consensuada amb el territori, vull dir, amb els municipis, qui 
sempre som els que fem aquesta atenció primària, bàsica i directa amb la ciutadania. 
Per tant, compliment, seguiment, atenció, priorització de les necessitats bàsiques i, 
especialment, aquesta necessitat que tenim i que per això, pensem que és important 
que el Ple de la Diputació de Barcelona es posicioni davant la necessitat de poder 
consensuar com portarem a terme aquestes mesures conjuntament entre el Govern de 
la Generalitat i els governs locals. 
 
La senyora presidenta demana el posicionament dels Grups i dóna la paraula a la 
portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Ens abstindrem en 
aquesta proposició. No perquè no estiguem d’acord amb el contingut, sinó perquè 
volíem fer una reflexió, aprofitant que parlàvem de pobresa, sobre com s’ha generat 
aquesta pobresa i com els partits polítics aquí presents, com Convergència, Esquerra 
Republicana, el Partit Socialista i el Partit Popular, que són els que governen en 
diversos àmbits, Diputació, Parlament i Estat espanyol, han generat aquesta pobresa. 
Era important, per a nosaltres, remarcar-ho perquè aquesta pobresa no ve d’ara, de 
l’any 2016. 
 
Per parlar, el Pacte de Lluita contra la Pobresa, resultant del Ple celebrat en març de 
2014, en la seva resolució primera proposava “definir un objectiu ambiciós de reduir 
els nivells de pobresa per als propers quatre anys i, com a mínim, assolir els objectius 
que fixen els acords de Lisboa”. Segons la Comissió de Seguiment del mateix 
Parlament, no s’han complert aquests acords i no s'han situat, doncs, les xifres de 
pobresa com haurien d’haver evolucionat cap a les xifres que hi havia al principi de la 
crisi econòmica. Així doncs, trobem que, després de l’esclat de la crisi, el risc de 
pobresa ha passat d’un 18,2% en 2007 a un 20,9% en 2014. Les dades dels actuals 
estudis sobre la pobresa a Catalunya ens indiquen no només que estem retrocedint en 
la batalla contra la pobresa, sinó que la derrota col·lectiva que aquesta suposa és una 
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realitat evident, a la vegada que cada cop més copsem que creix la desigualtat entre 
rics i pobres a Catalunya fins a situar-nos com un dels països més desiguals de tota 
Europa.  
 
I és així com avui, en un context polític en què es reclamen grans pactes nacionals 
més enllà de la lluita partidista, continua sent urgent i necessari un pacte relatiu a 
l’eradicació de la pobresa. Però aquesta pobresa no neix del no res. Amb les polítiques 
neoliberals dutes a terme fins ara, amb una Generalitat intervinguda financerament i 
amb un Parlament autonomista de fireta no hi ha res a fer. Per això, creiem que cal 
avançar sense dilacions cap a la independència i cap a la constitució d’una república 
catalana, per fer-la garant, també, dels drets socials i per tenir una administració 
catalana bel·ligerant amb la pobresa i amb l’exclusió social.  
 
Totes som coneixedores de les grans xifres de pobresa que hi ha i que indiquen com 
ha crescut i creix la desigualtat a casa nostra per sobre de la mitjana. No les repetirem. 
Totes en som conscients. Ara, la pobresa i la desigualtat han intervingut violentament 
en l’agenda pública pel dramàtic caràcter que han adquirit ambdues injustícies i es fa 
palès l’error polític i atribuïble a la classe política d’aquest país en haver bandejat el 
problema. Ara se’n paguen i en pagarem les conseqüències, perquè no tota l’actual 
situació és conseqüència d’aquesta crisi. Som conscients que la nostra societat ha 
arribat a l’eclosió de la crisi amb un nivell d’esgotament social considerable? L’any 
2007, moment en què encara no s’havia declarat la crisi financera, el conjunt de la 
societat de l’Estat espanyol convivia amb nivells d’empobriment que ja afectaven el 
20% de la població, amb taxes de precarietat que triplicaven la mitjana europea. 
Governava el president Zapatero. Durant el període 1998-2003, els preus es van 
incrementar un 21%; els beneficis empresarials un 35%, i els salaris, en canvi, només 
creixien un 18%. A més, el preu de l’habitatge es va triplicar durant la dècada dels 
noranta, el 62% de les pensions que es cobraven era inferior a 490 euros mensuals, 
mentre que el subsidi d’atur no arribava al 75% del salari mitjà. Aquesta era la realitat 
d’una societat exhausta, que aconseguia sobreviure en la seva precarietat gràcies a la 
ficció que representava la capacitat d’endeutament. I és així com, amb l’eclosió de la 
crisi, sobretot a partir del 2010, s’imposa la versió austerocràtica de la gestió de les 
societats endeutades, una modalitat de gestió, i això, per a nosaltres, sí que és molt 
rellevant, que s’imposa amb la reforma de l’article 135 de la Constitució, que prioritza 
dirigir la despesa pública al pagament del deute per sobre de cobrir qualsevol 
necessitat social. Això es va concretar, també, en el cas català, en la Llei d’estabilitat 
pressupostària, una Llei que estableix que l’execució dels crèdits pressupostaris 
destinats a satisfer els interessos i els capitals del deute públic de la Generalitat té 
prioritat absoluta sobre qualsevol altra partida pressupostària de despesa. 
 
Amb això, el que volem dir és que les paraules estan molt bé, està molt bé instar el 
Govern de la Generalitat, està molt bé instar les institucions, però tots els partits que 
estan al Govern d’aquí i que estan governant a la Generalitat de Catalunya en són 
responsables. El deute o la vida. Posem al centre les persones o continuem instant i 
tornem a instar altres institucions. Agafem les regnes i canviem la realitat. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Simplemente mi intervención es para agradecer, en nombre 
del Grup de Ciutadans, al Grupo Socialista la posibilidad de adherirnos a la moción. 
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Me remito a la excelente defensa de ella que ha realizado la diputada señora Díaz y, 
simplemente, añadir que me sorprende escuchar palabras como “beligerancia frente a 
la pobreza” cuando la CUP participó en el bloqueo sistemático del Pleno monográfico 
que pretendía hacerse en el Parlament de Catalunya.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: El nostre 
Grup donarà suport a la moció. Entenem que la moció vol platejar que la prioritat, en 
aquests moments, hauria de ser lluitar per la justícia social. Cadascú té les seves 
prioritats, però nosaltres entenem que una de les principals prioritats és la justícia 
social i, d’aquesta manera, s’aconsegueix una millora en les condicions de vida de la 
gent, en les capacitats i oportunitats, etc. No és un debat estrictament sobre la 
pobresa, és un debat sobre la justícia social i com es garanteixen drets i oportunitats. 
Aquesta moció reivindica que aquelles coses que s’aproven al Parlament, que ens 
afecten als serveis socials municipals i als ajuntaments, ens acaben afectant dia a dia i 
als professionals dels serveis socials els afecten, es puguin dotar de recursos 
suficients per poder assumir els reptes que tenim avui dia, cada dia, en els serveis 
públics i en els serveis municipals. En definitiva, el que estem plantejant és que 
l’abordatge de la crisi va ser erroni, l’abordatge de la crisi va ser sobre un replegament 
dels serveis públics que, en aquells moments, tots o la majoria dels governs que hi 
havia, van fer un replegament dels serveis públics i una reducció de drets. I ens estem 
trobant que ara, uns quants anys després, necessitem que aquests drets i aquests 
serveis públics tornin a créixer i que aquests serveis públics tornin a guanyar pes 
perquè, si no, no sortirem de la crisi o la gent sortirà de la crisi encara més empobrida i 
amb menys drets. En definitiva, estem parlant d’això: volem una Catalunya, un país  
amb capacitat de garantir els drets de la gent i de generar oportunitats per tenir una 
vida millor i més justícia social. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Breument. Nosaltres no donem 
recolzament a aquesta moció. Entenem que el Govern de la Generalitat ja està fent 
les mesures de suport per a situacions socials. No és cert que no es pagui o no es 
liquidi el Tercer Sector o els serveis socials dels ajuntaments, sinó que s’està complint 
amb el pagament, abans he pogut explicar clarament que s’està fent en el mes de 
març i es continuarà fent en els propers mesos. Ho dic perquè hi ha gent que continua 
insistint en el fet que Esquerra Republicana va en contra de pagar al món local, allò 
que el Govern de la Generalitat deu en el nivell social. Dir, també, que no estem gens 
d’acord amb què es creï una comissió del món local, de control al Parlament de 
Catalunya respecte al monogràfic de les mesures contra la pobresa a Catalunya. El 
Parlament ja té una comissió de seguiment per implementar les actuacions i allò que 
es va decidir en el Parlament. Correspon al Parlament de Catalunya, als partits 
polítics, mitjançant aquesta comissió, fer-ho i no a nosaltres, Diputació i món local. I 
dir, també, que les entitats municipalistes també formen part d’una comissió de 
seguiment, conjuntament amb la Generalitat, per tal que es vagin implementant les 
actuacions contra la pobresa al nostre país. Per tant, les entitats municipalistes hi 
estan d’acord, estan cooperant amb el Govern de la Generalitat i la nostra feina, com a 
institució, és cooperar amb el Govern de tots els catalans i catalanes. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: Molt breu realment. Seguint el que deia el company de govern, 
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entenem, ja ho he dit abans, que podem tenir el debat però no cal fer mocions en 
aquest sentit perquè, entre altres coses, creiem que el Parlament de Catalunya és 
l’espai per fer-ho, que és on es van prendre els acords, i si algú en vol fer el seguiment 
del que aprova el Parlament de Catalunya, és el propi Parlament. Nosaltres ens hem 
d’encarregar de que els municipis tinguin els serveis que han de tenir, hem de fer tot el 
possible, però el control, el debat i el seguiment dels acords s’han de fer allà. Seria 
estrany que el Parlament fes el seguiment dels acords del Plenari de la Diputació de 
Barcelona, una contradicció que seria la mateixa que s’està produint aquí ara mateix. 
Per tant, votarem en contra. 
 
Intervé novament la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Breument. Cadascú està en el seu 
dret de votar el que pensa que és més adequat, però vostès no s’han llegit els acords. 
No es tracta de fer un seguiment, efectivament, que per a això ja hi ha les fórmules de 
control i seguiment del Govern. Bàsicament, nosaltres posàvem l’èmfasi en aquest 
diàleg i en aquesta negociació amb el món local, és a dir, el Govern de la Generalitat 
per portar a terme aquestes mesures no ho farà solet. Ho farà com fem en matèria de 
política social o en matèria de cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania, ho farà 
amb els ajuntaments. I penso que sí és paper de la Diputació de Barcelona demanar i 
facilitar que es produeixi aquesta col·laboració, aquesta cooperació, aquest diàleg 
imprescindible, aquesta negociació sobre com ho farem. El Govern de la Generalitat 
solet no ho farà, no ho farà i ho saben perfectament molts de vostès. Per tant, 
segurament no se’ls han llegit bé però avui resulta fins i tot sorprenent, com ha passat 
en les dues mocions d’Entesa, perquè m’han semblat dues mocions molt ben 
intencionades, com ha estat aquesta, que demana el compliment d’allò que s’aprova 
en una altra institució i que afecta el món local. Crida l’atenció que, fins i tot en això, 
votarem NO. Crec que la prioritat aquí és, ho deia molt bé el senyor Funes, la justícia 
social, és poder cobrir necessitat bàsiques, és que ens preocupem d’això i, de 
vegades, ens preocupem d’afavorir o defensar coses que no nosaltres acabem 
d’entendre. 
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
Grups polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (6), 
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), l’abstenció del 
Grup CUP - Poble Actiu (3) i el vot en contra dels Grups Convergència i Unió (14), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), sent el resultat definitiu de 
18 vots a favor, 3 abstencions i 25 vots en contra. 
 
8. 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 712 al 1.780, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, compresos entre els números 717 al 1.574, ambdós inclosos, Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, compresos entre els números  794 al 1.719, ambdós inclosos, 
Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 698 al 1.659, ambdós 
inclosos i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 758 al 1.646, 
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ambdós inclosos totes ells de l’any 2016, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponent a les sessions ordinàries de dates 11 i 25 de febrer de 2016. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Fa ara un mes, agraíem al Govern de la 
Diputació que tanqués els decrets a donar compte a les Comissions Informatives 
també per al Ple i, com vam plantejar les preguntes a la Comissió Informativa pertinent 
i hi va haver resposta, doncs no vam formular en aquell moment cap pregunta sobre 
els decrets de Presidència. No ha estat el cas d’aquest mes, ni de bon tros, i, per tant, 
això serà un dejà vu per a alguns diputats i algunes diputades aquí presents. 
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Lluís Tomàs (PSC-CP). 
 
La primera pregunta fa referència al Decret 730, que és una sanció per destitució d’un 
càrrec de comandament i una sanció de setze dies de funcions. Com ja vam 
manifestar a la Comissió Informativa d’Hisenda, demanem saber qui va posar la sanció 
a aquest senyor i quines responsabilitats administratives dintre de la Diputació es 
deriven d’aquesta decisió. 
 
També sobre el Decret 773, sobre el recàrrec provincial de l’IAE gestionat per 
l’Organisme de Gestió Tributària. Voldríem una valoració per part del Govern de la 
Diputació, perquè hi ha un deute superior als cinc milions d’euros. En el moment de 
l’aprovació del Pressupost, nosaltres vam mostrar el nostre posicionament contrari a  
que es congelés el recàrrec provincial de l’IAE, que consideràvem, no que 
consideràvem, sinó que és la segona font d’ingressos de la Diputació, després de les 
transferències de l’Estat, i volem la valoració d’aquest deute de l’IAE a la Diputació. 
 
Abandonen la sala de sessions els diputats senyors Asens (Entesa), Monràs (PSC-
CP), Albert (ERC-AM) i Lladó (ERC-AM). 
  
El següent és el Decret 778, sobre una pròrroga d’uns ajuts econòmics atorgats. El 
mateix Decret parla que han de tenir caràcter excepcional però bé, hem vist que 
aquest caràcter excepcional s’ha convertit en 400.000.000 euros que estan afectats. 
 
El següent és el Decret 943. Va, també, sobre el retorn de la presència de la Diputació 
en diferents organismes. En tant no tinguem una resposta sobre quin és, demanarem 
aquest retorn. En principi, era l’aportació de 13.000 euros a l’organització de Ciutats i 
Governs Locals Units (CGLU). 
 
El següent, el Decret 1.002, va, en el mateix sentit, sobre la participació de la Diputació 
en el Centre de Documentació Internacional de Barcelona (CIDOB), amb una aportació 
de més de 400.000 euros. Volem saber quin és el retorn. 
 
Evidentment, continua la política de contractació d’assessors i assessores en aquesta 
Diputació, sense aturador. En fi, compleixen la legalitat però nosaltres ens qüestionem 
si cal tant personal. 
 
El Decret 1.344 és la primera modificació de crèdit. En aquest cas no tenim res a dir. 
És una transferència per cobrir les despeses del Clínic i ja se’ns va respondre, però on 
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sí tenim alguna cosa per dir és en el Decret 1.343, la modificació de crèdit 2/2016, 
sobre aquests famosíssims 306.000.000 euros als quals ja ens hem referit 
anteriorment. Evidentment, vostès no la passen pel Ple, ja que és un simple decret de 
Presidència i, és clar, com passen tantes coses tantes vegades, qüestionem la 
discrecionalitat d’aquesta mesura perquè veiem que no hi ha cap control de la, 
destinació última d’aquests diners, que són molts diners. Volem saber qui ho ha 
aprovat i, aquí, ens trobem amb un annex on hi ha més de tretze pàgines amb la 
destinació d’uns diners que no sabem sota quins criteris es donen. A més, el mateix 
Decret diu que només es poden transferir com a transferències de crèdit, o almenys 
ningú no ens ha dit el contrari, 54 milions de finançament afectat, vuit milions del 
superàvit de 2014 i 520.000 euros per a compromisos urgents. Llavors, si sumes 
aquests diners, resulta que, dels 306.000.00 euros, encara falten 243.500.000 euros, 
dels quals nosaltres no tenim la justificació de la urgència o que sigui pressupost 
afectat. I, com vam sol·licitar a la Comissió Informativa d’Hisenda, tornem a reclamar 
una resposta en aquest sentit. També, anteriorment, ja ens vam referir a la quantia de 
l’estat d’inexecució del Pressupost d’aquesta casa. 
 
Quant el Decret 1.351, igualment, pel retorn a la Diputació de l’Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS) a la Diputació. 
 
El Decret 1.384, ja ho hem demanat repetidament i ho tornem a demanar en aquest 
fòrum, és sobre la modificació orgànica de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
Volem una reunió específica perquè se’ns expliquin els ets i els uts d’aquesta 
modificació orgànica o, en cas contrari, que hi hagi un punt dins l’ordre del dia de la 
Comissió Informativa de Territori. 
 
Acabem ja. El Decret 1.429, un Decret pel qual la Diputació dóna 20.000 euros a un 
grup de comunicació que es diu Les notícies de Catalunya i no tinc notícia de 
l’existència d’aquest grup. En tot cas, amb quins criteris s’ha donat, perquè esperem 
que hi han de ser. 
 
En el mateix sentit, una explicació del Decret 1.430, on hi ha una subvenció, una 
vegada més, en aquest cas de 21.773 euros a l’empresa Premsa Local Sant Cugat, 
SL. Imaginem que a moltes localitats de Catalunya deu haver-hi, no ho sé, m’ho 
invento, La Llufa de Solsona, que també estaria molt contenta de rebre aquests diners. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Solsona és de Lleida però entenem la 
seva intenció. 
 
El senyor Duran diu: Acabem. Ja ho havíem demanat. Voldríem una còpia del Llibre 
d’Estil de la Corporació. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, senyor Duran. Se li 
contestarà adequadament.  
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9. Precs 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Tenim tres precs. En primer lloc, demanem la 
dimissió de la vicepresidenta cinquena, sense atribucions, Núria Parlón.  
 
Després, l’altre prec és que demanem que no es faci un ús partidista dels diferents 
càrrecs de la Diputació ni de la Diputació com a institució. En aquest cas, ens referim 
al comunicat públic que es va fer, des de la Presidència de la Diputació, també amb la 
vicepresidenta cinquena, sense atribucions, Nuria Parlón, pel que fa a les treballadores 
sexuals i la roda de premsa mantinguda en contra de les diferents normatives que es 
volen dur a terme des de l’Ajuntament de Barcelona. Fem aquest prec, en primer lloc 
perquè la Diputació no ha tingut, en cap cas, cap debat sobre la regularització del 
treball sexual, al contrari del que sí s’ha fet a l’Ajuntament de Barcelona, on la majoria 
de partits sí s’ha posicionat a favor d’articular una normativa que protegeixi els drets de 
les treballadores sexuals, així com amb la necessitat urgent d’acabar amb la tracta i el 
tràfic de dones.  
 
Per tant, nosaltres demanem que no es faci un ús partidista dels càrrecs que tenen 
aquí i que la Diputació es posicioni sobre la base d’un debat que, en cap cas, no s’ha 
tingut en aquesta sala ni en el si de les persones que viuen i treballen en la 
demarcació de Barcelona. Finalment, continuem demanant que no s’inverteixin diners, 
des de la Diputació de Barcelona, en el Circuit de Catalunya, tenint en compte la 
situació que actualment tenim. Entenem que no és una prioritat absoluta i, per tant, 
demanem i preguem que això no sigui.  
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: El 
nostre prec és per demanar o reclamar l’informe jurídic de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria sobre la recaptació dels tributs dels treballadors d’aquesta casa o d’altres. 
No l’hem rebut ni tenim cap coneixement d’això.  
 
Per indicació de la Presidència pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor 
Funes, qui diu: Volem fer un prec amb unes preguntes i, després, la companya Laura 
Pérez farà una altra pregunta.  
 
En tot cas, li he dit que no sabia en quin moment de la sessió situar-lo perquè té a 
veure amb la dació de compte i amb els precs i amb les preguntes. En aquesta sessió 
del Ple hem comptat, potser malament perquè som de lletres pures, fins a 28 decrets 
que tenen a veure amb insercions publicitàries, contractes menors de publicitat, 
widgets, etc. L’import total d’aquests contractes és de 377.000 euros en insercions 
publicitàries i la nostra preocupació és que molts d’aquests contractes són contractes 
menors, alguns estan al límit del procediment de contractació, dos estan per sobre 
dels deu mil euros... I, tots ells fan referència a un suposat Pla de projectes de 
comunicació d’aquesta casa, un Pla de projectes que no coneixem i que no sabem on 
està. La nostra pregunta és quin és aquest Pla, qui l’ha fet i a on està. En la 
planificació d’aquest Pla, volem saber com es justifiquen les insercions en diversos 
mitjans, no entraré a valorar-ho ara, en quins territoris, qui i per què fa la selecció 
d’aquests mitjans... En definitiva, volem informació sobre això. El nostre suggeriment 
és que a la Comissió d’Hisenda es pugui explicar a bastament què és aquest hipotètic 
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Pla de projectes de comunicació, que en teoria és qui justifica aquestes contractacions 
i que nosaltres no hem estat capaços de trobar. Creiem que és important perquè 
estem parlant d’un import important i que, a més, té un abast territorial important i que 
ens dóna la sensació que està generant alguns greuges entre territoris. Per tant, com a 
persones que som, cadascú del seu territori o municipi, demanaríem quin és aquest 
Pla i la seva justificació. Per tant aquestes són les preguntes i el prec seria que en 
poguéssim parlar a la Comissió Informativa d’Hisenda. 
 
10. Preguntes  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:  Només una pregunta. Ara fa un mes, aquest 
Plenari aprovà una moció en defensa de l’ensenyament públic i instava el Govern de la 
Generalitat a fer moltes coses; entre altres hi havia un punt que deia “suprimir els 
concerts a les escoles d’elit que segreguen per sexe”. Clar, hi va haver una situació 
una miqueta difícil en aquells moments perquè hi havia quatre Grups que subscrivien 
aquesta moció i, després d’unes esmenes que si les votem o no, finalment el Grup 
Esquerra Republicana s’hi va abstenir; però, encara no feia dos o tres dies, el mateix 
Grup, que forma part del Govern de la Diputació, votava en contra d’aquesta 
segregació, en una coalició a favor de que hi hagi la segregació i els concerts amb 
aquestes escoles d’elit. Una coalició que, més que Junts pel Sí, pensàvem que era 
Junts per l’Opus Dei, juntament amb el Partit Popular. 
 
La senyora presidenta demana al senyor Duran quina és exactament la pregunta. 
 
El senyor Duran diu: La pregunta és: què pensa fer o com s’ho pensa fer el Govern 
de la Diputació per donar sortida a la moció aprovada i al que conté? 
 
La senyora presidenta respon dient: El Govern de la Diputació no s’ho pensa fer 
perquè el Govern de la Diputació de Barcelona té molt clar quin és el seu 
posicionament, quines són les seves competències i què li pertoca. Per tant, els 
debats al lloc que toquen i si la pregunta és què pensa fer? No és la nostra 
competència actuar en aquesta matèria. Què pensem fer des de l’Àrea d’Educació? 
Continuar treballant, com estem fent fins ara, recolzant els ajuntaments per tal que el 
servei públic a nivell de Catalunya sigui un servei de qualitat.  
 
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Partit popular, senyor Mulleras, 
qui diu: En la darrera sessió plenària, vam fer un prec sobre el canvi d’usos d’edificis 
del Recinte de la Maternitat i aquesta setmana, fa dos dies, el dia 29 de març, vam 
rebre la resposta per escrit del diputat Ciurana, on s’explicaven els usos que 
actualment estaven previstos en aquest Recinte de la Maternitat. Des del Grup Popular 
tornem a demanar que la Diputació es replantegi el usos que està donant als edificis 
del Recinte de la Maternitat, sobretot a l’edifici de les antigues cuines, que està buit 
des de 2012. No només ho plantegem nosaltres sinó també els veïns i les veïnes de 
Les Corts i, a més a més, a través d’una moció aprovada en el Consell Plenari de Les 
Corts, el dia 2 de març, amb els vots favorables de la CUP, Ciutadans, Esquerra 
Republicana, PSC i Convergència i Unió. És a dir, per una aclaparadora majoria, es va 
aprovar en aquest districte de Les Corts que es canviés l’ús dels edificis de la 
Diputació en aquest Recinte i, per exemple, hi pogués anar no només la nova línia de 
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l’IES sinó també una nova escola bressol pels veïns i per les veïnes del barri. Per tant, 
nosaltres tornem a demanar que això es faci d’aquesta manera, que es replantegi l’ús 
dels edificis del Recinte de la Maternitat i preguntem si es farà això, si aquest Govern 
de la Diputació farà cas del vot majoritari del districte de Les Corts i si farà cas als 
Grups del Govern (CiU i ERC) al Districte de Les Corts que són els mateixos que 
governen a la Diputació de Barcelona, si es replantejaran aquests usos i podran anar 
l’escola bressol i la línia de l’IES als edificis de la Maternitat. 
 
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Funtané (ERC-AM). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Mulleras, crec que s’ha avançat al 
punt de donar lectura a les respostes i, per tant, vostè va fer aquesta pregunta i la té 
resposta. Entenc que avui ens fa un prec més, que és que ens replantegem aquesta 
primera resposta que se li ha donat. En tot cas, ho estudiarem però, segur, que el que 
fem ho farem de comú acord amb el Govern de l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, 
amb l’equip de govern de Barcelona.  
 
Tot seguit, dóna la paraula al president del Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadania, senyor Ibáñez, qui diu: Dues preguntes: una, genèrica, a l’equip de 
govern i l’altra, a vostè com a presidenta d’aquesta Diputació.  “Tras la aprobación, por 
parte de esta Diputación, de la moción que prevé el pago del IRPF de las nóminas de 
los trabajadores a través de la hacienda pública catalana y, dado que ha provocado 
malestar y preocupación entre los trabajadores de la casa, como hemos podido 
constatar a través de los que se han dirigido directamente a nuestro Grupo de 
Ciutadans y, también, a través de diferentes sindicatos; también hemos podido saber 
que el sindicato UGT solicitó, a finales del mes de enero, un informe a la Diputación 
para conocer qué seguridad jurídica y personal tienen los trabajadores por la adopción 
del acuerdo y, también, las posibles implicaciones y responsabilidades, legales y 
fiscales, de carácter personal respecto a la Hacienda Pública, preguntamos: ¿Qué 
podría acarrear todo ello para los empleados de la Diputación de Barcelona frente a un 
eventual impago de su IRPF a la Agencia Tributaria estatal?. Según las noticias que 
hoy tenemos, aún no se ha dado respuesta alguna al sindicato y, por ello, 
preguntamos si existe el informe que se solicitó y si no es así, ¿cuándo tienen previsto 
confeccionarlo y comunicarlo al solicitante? Si existe, ¿cuánto hace que dispone de él 
el equipo de gobierno y por qué no ha sido facilitado aún dicho informe al solicitante? 
Aprovechamos para decir que, en cuánto esté, se facilite una copia a nuestro Grupo. 
La segunda pregunta es, como decía antes, la aprobación de esta moción que prevé el 
pago a través de la hacienda catalana ha provocado malestar, lo cual ha originado, sin 
duda, el comunicado publicado por usted en la intranet corporativa. Pues bien, tras la 
aclaración de la Agencia Tributaria Española precisando que, en caso de retraso en 
las liquidaciones, el recargo tributario iría a cargo del obligado a tributar, es decir, del 
trabajador, ¿mantiene su posicionamiento como presidenta y máxima responsable de 
esta institución respecto a obligar a los trabajadores al pago del IRPF a través de la 
hacienda catalana? ¿En base a qué autoridad va a obligar a todos los trabajadores a 
asumir ese riesgo? Finalment, precisar que en relació amb el comunicat anterior, 
segons el nostre parer, la situació d’inseguretat i d’alarma entre els treballadors l’ha 
provocat aquells que votaren a favor de la moció, oblidant completament que els 
ingressos i les retencions a compte que es deriven de l’IRPF són diners dels 
treballadors i no pas de la Diputació.” 
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La senyora presidenta diu: Gràcies, senyor Ibáñez. No acarrea nada. Ho dic en 
castellà perquè quan ens parla en castellà per adreçar-se sembla que ho faci perquè 
ens entengui tothom i potser hi ha gent que no ens entén en català. Doncs no acarrea 
nada. Què vull dir amb això? Vull dir que no és cert que comporti cap responsabilitat, 
cap responsabilitat al treballador sinó que la responsabilitat sempre és assumida per 
l’empresa i això és així. Però, en qualsevol cas, jo el que vull és calma i tranquil·litat. 
Hem de fer les coses de manera ordenada. No les farem de manera precipitada, no les 
farem sense parlar amb els sindicats, no les farem sense informar els treballadors 
adequadament, no les farem sinó recavant tots els informes que siguin necessaris, 
interns i externs, de la casa i, per tant, no ens precipitarem en aquesta qüestió. També, 
perquè creiem, i així ho hem parlat amb el Govern de la Generalitat, que fer les coses 
de manera ordenada és com tenim la manera de garantir que les fem ben fetes i, per 
tant, en el moment oportú, en el moment adequat, farem el que calgui fer, sempre 
preservant l’absoluta seguretat jurídica dels treballadors; perquè, aquí, qui prendrà la 
decisió i agafarà el risc, no pateixi, serà la presidenta de la Diputació i no pas els 
treballadors i les treballadores d’aquesta casa.  No els posaré mai en risc. 
No ho faria mai com a presidenta d’aquesta institució ni ho he fet a l’Ajuntament de 
Sant Cugat. No posaré cap treballador en risc . En tot cas, jo assumiria el risc a nivell 
personal però, en qualsevol cas, això s’ha de fer d’una manera ordenada i, 
evidentment, el compromís que nosaltres vam manifestar aquest Plenari hi segueix 
sent. El que no farem serà anar en contra d’una qüestió que ja hem votat i sobre la 
qual ja ens hem pronunciat, però ho farem quan correspongui i d’una manera 
ordenada, sense perjudicar cap treballador ni cap treballadora. Per tant, molta calma, 
molta tranquil·litat i demanar, també, que no es faci aquest debat d’alarma que no ens 
és útil a ningú, ni a vostès ni a nosaltres. 
 
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Arbell (ERC-AM). 
 
El senyor Ibáñez (C’s) diu: Si em permet, li agraeixo la resposta a la segona 
pregunta, però no m’ha contestat la primera referent a l’informe: si està o no fet, quan 
estarà, quan s’enviarà, etc. 
 
La senyora presidenta diu: No tinc constància que s’hagi demanat cap informe 
específicament per lliurar-lo als sindicats. En tot cas, l’informaran des de l’Àrea 
d’Hisenda. 
 
Intervé a continuació la diputada del Grup Entesa, senyora Laura Pérez, qui diu: 
Com gestionem i debatem els temes de Les Corts a Les Corts, aquí em cenyeixo a les 
preguntes més dirigides a la Diputació. Podia haver estat un prec, però vam intentar 
fer anàlisi d’aquella roda de premsa en què es presentava una campanya de recollida 
de signatures contra un posicionament de l’Ajuntament de Barcelona sobre la 
protecció dels drets de les treballadores sexuals, on participava, òbviament i per això 
portem aquí les preguntes, la presidenta de la Diputació de Barcelona. Una roda de 
premsa, i aprofito el torn de paraula per dir-ho, que va ser anunciada i recollida pels 
Serveis de Comunicació i de Premsa de la Diputació de Barcelona, tot i que, quan el 
nostre Grup (Entesa) de l’Ajuntament de Barcelona va trucar per saber quina era la 
informació, ja que atenyia directament l’Ajuntament i volíem saber, perquè formem 
part, també, de la Diputació, què s’estava parlant del nostre Ajuntament i quina era la 
temàtica del manifest que se signava, no hi va haver cap resposta ni cap informació al 
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respecte. Llavors, aquí vam fer, també, un posicionament com a Grup, però no és 
aquest el tema que vull plantejar. Vull plantejar que, quan escoltàvem la roda de 
premsa, vam escoltar afirmacions com que aquesta corporació ja té una línia de suport 
a diferents entitats i això és textual de la senyora Conesa, no és meu: “perquè les 
dones que vulguin deixar la prostitució puguin inserir-se al món laboral.”  
 
També s’hi va assegurar, i torno a posar les cometes: “Volem eradicar la prostitució, 
per donar-los l’oportunitat d’entrar al mercat de treball de manera normalitzada”. És per 
aquestes afirmacions que nosaltres vam decidir no fer un prec. Crec que ja ens hem 
posicionat en contra d’aquest tipus de manifestacions, que van molt més enfocades 
cap al màrqueting que a fer política, i volíem saber, per tant, sobre les reunions que la 
presidenta de la Diputació ha mantingut amb les entitats de dones que exerceixen la 
prostitució, volem conèixer quines són aquestes polítiques, quins són, si n’hi ha, els 
plans complementaris de suport econòmic i legal a les treballadores del sexe. Ho hem 
demanat per escrit perquè ho volem conèixer de manera exhaustiva. Volem estar 
informades i ens agradaria tenir aquí una mica més de facilitat de comunicació, 
sobretot en temes que afecten un ajuntament que també està dins de la Diputació. Ens 
agradaria saber si tenim el nombre i el muntant d’itineraris ocupacionals als quals 
s’està donant suport, subvencions, programes de suport i, en general, qualsevol línia 
pressupostària que s’estigui treballant.  
 
Crec que és important que s’estigui treballant, ja és hora, ho entenc, de manera 
transparent, les informacions i les accions. M’animo i afegeixo una pregunta: si ara 
farem bandera de la igualtat en aquesta Diputació, si això ha de tenir una determinada 
traducció en compromisos, accions i polítiques determinades, dir també que Entesa ha 
insistit molt i encara estem esperant els avenços i el compliment dels objectius del Pla 
d’igualtat intern, que és molt ambiciós. No és que ens encanti aquest Pla, però és el 
que tenim i volem donar-li seguiment, saber què s’està fent perquè el cronograma del 
Pla ja no s’està complint i, per tant, si tenen la voluntat d’executar-lo, com posaran en 
pràctica tot allò que és necessari, quines polítiques d’igualtat farem per arribar a 
aquesta societat igualitària, on les dones no hagin, com dieu vosaltres, no hagin 
d’exercir aquesta activitat innecessària per a la dona. 
 
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Laura Martínez (CiU). 
 
La senyora presidenta diu: Li contestarem, senyora Pérez. Hem rebut avui les seves 
preguntes per escrit i, per tant, li seran respostes i no m’estranya que no poguéssim 
donar-li informació des dels Serveis de Premsa de la Diputació de Barcelona perquè 
aquesta roda de premsa no va ser convocada per la Diputació de Barcelona sinó que 
va ser convocada per una sèrie d’entitats que em vam convidar a assistir-hi i, 
evidentment, hi vaig assistir, expressant quines són les meves idees. En qualsevol 
cas, respecto que vostès tinguin un posicionament en relació amb fer-me saber que 
alguns de vostès van considerar que s’estava utilitzant, de manera partidista, el càrrec 
de la institució.  
 
Ho tindré molt en compte perquè entenc que, en el moment on aquesta Presidència de 
la Diputació va decidir posar la bandera europea a mig pal, no ho consideren un acte 
partidista en cap cas ni, en el moment en què aquesta Presidència de la Diputació 
dóna suport a pagar l’IRPF a través de l’Agència Tributària Catalana, tampoc no ho 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

consideren un acte partidista. Per tant, entenc que no puc separar, evidentment, el que 
faig com a persona, com a alcaldessa metropolitana i com a presidenta. Quan faig 
alguna manifestació, doncs lògicament aquestes paraules tenen ressò, però no es 
preocupin, que vigilaré moltíssim perquè no tinguin o no puguin tenir aquesta 
consideració. En qualsevol cas, en la propera roda de premsa a la qual em convidin, 
mirarem de facilitar-los o ampliar la informació però, en qualsevol cas, no era una roda 
de premsa convocada per aquesta casa, encara que aquesta casa se’n va fer ressò, 
com se’n fa de tantes i tantes coses que fan els diputats i les diputades d’aquesta 
corporació.  
 
La senyora Pérez (Entesa) diu: Faré deu segons per dir que la convocatòria de 
premsa arribà, a l’Ajuntament de Barcelona, directament des de la Diputació. O sigui, 
n’hi ha hagut un ús partidista i, a més, no podem comparar una bandera a mig pal amb 
una campanya política en contra d’un dels ajuntaments que estan a dins de la 
demarcació de Barcelona. 
 
La senyora presidenta diu: No és així i, per tant, li haig de dir molt clarament que no 
ha estat així. En qualsevol cas, li contestarem.  
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Juan Miguel López (C’s). 
 
Finalitzada la formulació de preguntes orals, de conformitat amb l’acord de la Junta de 
portaveus, es donà lectura al sentit de les preguntes formulades per escrit pels 
diferents grups, des de la darrera sessió del Ple i de la corresponent resposta –
transcrivint-se en aquesta acta el literal de les dites peguntes i respostes- així com la 
resposta a preguntes formulades oralment en la darrera sessió Plenària.  
 
Les preguntes i respostes són les següents. 
 
Pregunta formulada pel president del Grup CUP-Poble Actiu, el text de la qual és el 
següent: 
 
Benvolguda Presidenta. 
 
Amb aquest escrit sol·licitem una còpia en paper i/o digital dels informes relacionats a 
continuació i els seus contractes: 
 

1. Engiteam Enginyeria, realització d’Informe Tècnic d’estudi d’alternatives en 
relació als sistemes d’abastament i de fluxos del futur CRMC del Turó de l’Home. 
Import: 13.745,60 €. 

 
2. Entorn, estudi d’avaluació ambiental (1a fase). Import: 19.965 €. 

 
3. Ingenieros Consultores Barenton, coordinació i supervisió tècnica de 

l’execució consultores dels contractes d’assistències tècniques i projectes en la 
fase de projecte bàsic. Import: 14.822 €. 

 
4. UBBU arquitectura, estudi urbanístic. Import: 19.316 €. 
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5. Puigdomènech Advocats, SLP, informe jurídic relatiu al règim urbanístic 
aplicable a les edificacions que conformaven l’Observatori Meteorològic del Turó 
de l’Home, d’acord al Pla Especial de Protecció. Import: 7.139 €. 

 
La resposta signada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, senyor 
Valentí Junyent i Torras diu:  
 

Benvolgut, 
 

En resposta a la petició escrita presentada el 7 de març de 2016 davant 
l’Excel·lentíssima Presidenta de la Diputació pel Grup CUP-Poble Actiu, s’informa del 
següent: 
 
En data 17 de desembre de 2013 es va celebrar el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Servei Meteorològic de Catalunya, per impulsar el 
desenvolupament del Centre de Referència de la Meteorologia al Parc del Montseny. 
 
El conveni esmentat preveu que les despeses dels treballs previstos en el mateix 
siguin abonades per la Diputació de Barcelona prèvia presentació d’una relació 
valorada de les mateixes, per part del Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
Els plans d’actuació dels anys 2013 i 2014 executats a l’empara del conveni atorguen 
la responsabilitat de la direcció dels projectes, estudis i treballs al Servei 
Meteorològic de Catalunya. 
 
En compliment del conveni, el Servei Meteorològic de Catalunya ha lliurat a la 
Diputació de Barcelona certificacions dels treballs realitzats entre els quals es troben 
els referenciats en l’escrit de 7 de març de 2016 del Grup CUP-Poble Actiu. 
 
En les certificacions hi consta que aquests documents estan arxivats pel Servei 
Meteorològic de Catalunya i a disposició de la Diputació de Barcelona, per la qual 
cosa ha estat demanat per la Gerència de Serveis d’Espais naturals que es doni 
accés a la documentació sol·licitada per a ser consultada. En aquests dies estem a 
l’espera de la resposta del Servei Meteorològic de Catalunya que els hi serà 
comunicada immediatament. 
 
En el cas que la data prevista per fer la consulta dels documents esmentats no fos 
convenient, proposarem poder consultar la documentació en una data alternativa. 

 
Respostes a preguntes formulades en el Ple de data 25 de febrer de 2016 
 
Pregunta formulada per la Presidenta del grup ENTESA, senyora Alexandra Sevilla 
que deia: 
 
Quin és el capteniment del Govern, la posició 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 resposta, adreçada al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes i signada pel 
Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, senyor Valentí Junyent i Torras diu:  
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Benvolgut,  
 
La Diputació de Barcelona està elaborant un projecte de construcció d'una EDAR a 
Santa Fe del Montseny, dins el terme municipal de Fogars de Montclús, municipi 
que forma part del P.N. del Montseny i a més és Reserva de la Biosfera. 
 
La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) ha mostrat el seu 
interès en el  projecte aportant una proposta que en principi no és la mateixa que 
proposa la Diputació de Barcelona. 
 
Ateses les diferències de caire tècnic, des de l'any 2015 s'han fet diverses reunions 
entre les parts (full adjunt) per determinar quin és el projecte més idoni per a aquest 
indret, no havent-hi, a hores d'ara, un projecte definitiu per a aquest àmbit territorial, 
i per tant es continua treballant entre les parts. 
 
Cordialment, 
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Pregunta formulada pel portaveu adjunt del Grup Partit Popular interessant-se per l’ús 
que la Corporació vol donar a l’edifici de les antigues cuines de la Maternitat de 
Barcelona, fins fa poc ocupat per la UNED. 
 
La resposta, adreçada al president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, i signada 
pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, senyor Jaume Ciurana i Llevadot, diu:  

 
Benvolgut, 
 
D’acord amb la pregunta formulada pel grup del Partit Popular el passat 25 de febrer 
en el Ple corporatiu en referència al futur ús de l’edifici Pavelló Central del recinte de 
la Maternitat, us informo del següent: 
 
El Pavelló Central del Recinte de la Maternitat és un edifici construït a cavall del 
segle XIX i XX, en concret, a partir d’un projecte de Josep Bori de l’any 1898.  Va ser 
el pavelló destinat a cuines, forn de pa i magatzem de provisions.  Aquesta funció 
històrica li ha donat el nom en què es coneix popularment l’edifici, el Pavelló antiga 
cuina. Es tracta d’un edifici aïllat que es troba ubicat sobre l’eix del recinte. Està 
compost d’un cos central, sobre el qual es produeix el seu accés principal , flanquejat 
per dos cossos laterals, ocupats per aules, espais d’administració i serveis 
complementaris, d’acord amb el darrer ús de seu d’activitat de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED), entre els anys 1998 i 2014. La darrera rehabilitació 
data de 1997.   
 
Segons el Text refós del Pla General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el pavelló 
es troba classificat i qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris, dotacions, 
actuals i de nova creació, a nivell Metropolità (clau “7c”). D’acord amb els seus valors 
arquitectònics, l’edifici es troba inclòs dins el Catàleg del Patrimoni Historicoartístic de 
la Ciutat de Barcelona  amb nivell de protecció C i valor arquitectònic reconegut. 

 
La superfície construïda total de l’edifici és de 958,69 m2, dels quals 767,23 són útils, 
dividits en tres plantes (Semisoterrània, baixa i primera).  
 
Des de fa temps s’està treballant per destinar aquest edifici a usos propis de la 
Diputació de Barcelona, concretament de l’àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local. 
 
Així mateix degut a la necessitat de nous espais per a l’IES Les Corts, s’està 
treballant amb el consorci d’educació de Barcelona per mirar si això fos possible en 
el mateix recinte de la Maternitat. 
 
Abandonen la sala de sessions les diputades senyores Ballarín (PSC-CP) i García 
Ripoll (Entesa). 
 
Es deixa constància de la pregunta formulada ahir 30 de març pel portaveu del 
Grup ENTESA, abans referenciada, a la qual es donarà resposta en el termini 
legalment establert i que diu: 
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Atès que el passat divendres 18 de març es va dur a terme una roda de premsa per 
presentar una campanya de recollida de signatures contra les polítiques de protecció 
de drets de les treballadores del sexe que desenvolupa l’Ajuntament de Barcelona a 
la que va participar la presidenta de la Diputació de Barcelona, Il·lustríssima Sra. 
Mercè Conesa i Pagès. 
 
Atès que aquesta roda de premsa, així com la implicació de la Presidenta de la 
Diputació de Barcelona va ser anunciada i recollida pels serveis de comunicació i 
premsa de la Diputació de Barcelona i va ser difosa per canals propis de la Diputació 
de Barcelona (mailing i pàgina web). Com a conseqüència de la notícia, el grup 
d’Entesa es va posar en contacte amb el servei de premsa de la Diputació de 
Barcelona per demanar informació sobre aquesta roda de premsa sense èxit. 
 
Atès que la presidenta de la Diputació en aquesta roda de premsa va afirmar que “la 
corporació ja té una línia de suport a diferents entitats «perquè les dones que vulguin 
deixar la prostitució puguin inserir-se en el món laboral» 
 
Atès que la presidenta de la Diputació en aquesta roda de premsa va assegurar que 
“Volem eradicar la prostitució per donar-los l'oportunitat d'entrar al mercat de treball 
de manera normalitzada» 
 
El Grup d’Entesa formula a la presidència de la corporació les següents preguntes: 
 

1) Quantes reunions ha mantingut la Presidenta de la Diputació amb els 
col·lectius afectats i les entitats de treballadores del sexe i quin ha estat el 
contingut d’aquestes?. 

 
2) Quins són els plans complementaris de la Diputació de Barcelona pel suport 

econòmic i legal a les treballadores del sexe que la Diputació desenvolupa 
durant el mandat 2016-2019?. 
 

3) Quins són el nombre d’itineraris d’ocupació als que dóna suport la Diputació de 
Barcelona, orientats a aquelles dones que desitgin abandonar el treball sexual 
així com el nombre d’usuàries acollides a aquests itineraris específics? 
 

4) Quina és la consignació pressupostaria destinada a les subvencions i quines 
quantitats han estat atorgades a les entitats que donen suport a les 
treballadores del sexe a fi que, aquelles dones que així ho desitgin, puguin 
deixar l’activitat? 
 

5) Quins són els programes de suport a la protecció de les dones que es troben 
sotmeses a situació de tracta (suport a la tramitació de permisos de residència i 
treball i cessió d’habitatge)? 

 
Demanem alhora qualsevol altra línia pressupostària, programa, o activitat que 
desenvolupi la Diputació de Barcelona de suport econòmic, legal i administratiu a les 
dones que exerceixen el treball sexual, contra la estigmatització de les dones 
treballadores del sexe i contra la feminització de la pobresa. 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 16 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.   
 
Vist i plau 
La Presidenta,      La Secretària General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


