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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 28 d’abril de 2016, a les 12 hores i 7 minuts es reuneix al
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta,
senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident primer,
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc Castells i
Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena,
senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i
Brugarola (ERC-AM), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarin i Espuña
(PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume
Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i
Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i
Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM),
Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller
(ERC-AM), 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 assisteixen 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.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre
del Dia que es transcriu a continuació:
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 31 de març de 2016.
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2.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa
corresponent a l’any 2015.

3.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Territori i
Sostenibilitat; de Cultura Educació i Esports, i de Desenvolupament Econòmic
Local, així com de l’actualització de la composició de les referides comissions
informatives i de seguiment de la corporació.

4.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició del Grup polític de CiU de la Diputació de Barcelona, en el sentit de
nomenar l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau com a portaveu adjunt d’aquest, de
conformitat amb la petició del president del dit Grup, de data 21 de març de 2016.

5.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència 2574/16, de 29 de març, sobre la modificació parcial dels decrets
núm. 7472/15, de 29.7; 7582/15, de 31.8; 9850/15, de 30.10; 10558/15, de 9.11;
260/16, de 28.1 i 1045/16, de 22.2, en el sentit de ratificar els membres de ple dret
d’aquesta corporació que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, així com de dedicació parcial i, en especial, la modificació del
percentatge de dedicació parcial de l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau, com a
conseqüència del seu nomenament com a portaveu adjunt del Grup polític de CiU,
amb efectes del dia 1.4.2016

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’Acord adoptat per la
Junta de Govern, en sessió ordinària de 10 de març de 2016, relatiu a l’aprovació
del Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019.

Servei de Programació
7.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla “Operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2016”.

8.

Dictamen pel qual es proposa l’estimació del recurs potestatiu de reposició
interposat per Banco de Sabadell contra la base 4a. del Plec de Bases per a
seleccionar l’entitat financera amb la qual s’ha de formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local 2016-2017 i l’aprovació d’un nou expedient.

9.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 5/2016 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2016, així com
aprovar l'actualització del Pla estratègic de subvencions 2016 i del Pla d'inversions
2016 i donar-se per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD
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1463/2007, de 2 de novembre, i d'acord amb el Pla econòmic i financer de la
Diputació de Barcelona.
Intervenció General
10. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat
d’execució dels Pressupostos de la Corporació i els seus organismes autònoms,
corresponent al primer trimestre de 2016.
Organisme de Gestió Tributària
11. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
12. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
13. Dictamen pel qual es proposa aprovar la ratificació de l’Acord assolit en la Mesa
de negociació de matèries comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de 26 de
febrer de 2016, d’aplicació al personal funcionari i laboral, que incorpora millores
en la prestació econòmica per incapacitat temporal dels empleats de l’ORGT,
estableix un permís retribuït de les empleades en estat de gestació, amplia la
flexibilitat horària dels empleats amb fills menors d’edat, aprova el calendari
laboral per a l’any 2016 i tot un seguit d’especificacions reguladores del sistema
de millores socials d’aplicació al conjunt de personal d’aquest Organisme.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit
necessari per fer efectiva la quota anual que la Diputació de Barcelona hauria
d’haver abonat a la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE),
corresponent a l’exercici 2014 i d’un import de mil cinc cents euros (1.500,00€),
IVA exempt, segons factura presentada en data 18 de febrer de 2016.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
15. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament de Mataró, del tram de la carretera C-1415c, de titularitat de la
Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètrics 1,335 i 1,655.
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16. Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament de Tavertet, del tram de la carretera BV-5207, de titularitat de la
Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètrics 12,740 i 12,900.
17. Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament de Torelló, del tram de la carretera BV-5224, de titularitat de la
Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètric 5,860 i 5,990.
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament del Pla del Penedès, del tram de la carretera BV-2153ant, de
titularitat de la Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètrics 1,100 i 1,980.
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament de Martorell, del tram de la carretera C-243b, de titularitat de la
Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètrics 0,495 i 0,513.
II.-

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

1.

Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, per a la
cooperació d’aquesta Corporació amb municipis de la demarcació en processos
d’internalització de prestació de serveis i activitats locals.

2.

Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, de suport als
Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir.

3.

Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, amb
l’adhesió del Grup Partit Popular, per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures de
tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

4.

Moció que presenten els Grups Entesa i PSC-CP de la Diputació de Barcelona
amb l’adhesió del Grup Partit Popular, per a la convocatòria d’oferta d’ocupació
pública de la Diputació de Barcelona.

5.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta
de Govern.

6.

Precs

7.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 31 de març de
2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 31 de
març de 2016, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
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2.- Dictamen de data 14 d’abril de 2016, pel qual es proposa aprovar la Memòria
de la Gestió Corporativa corresponent a l’any 2015.
“L’article 149 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que els
secretaris dels ajuntaments de municipis de població superior a 8.000 habitants i els
de les Diputacions Provincials redactaran una memòria dins del primer semestre de
cada any, en la qual donaran compte circumstanciada de la gestió corporativa, incloent
referències al desenvolupament dels serveis, estadístiques de treballs, iniciatives,
projectes de tràmit, estats de situació econòmica i modificacions introduïdes a
l’inventari general del patrimoni, que seran trameses al Ministeri d’Administracions
Públiques, (actualment Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques - MINHAP).
En data 16 de desembre de 2015, la Secretària General va trametre a les diferents
unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, així com als organismes
autònoms, les indicacions per a la redacció de la Memòria de la gestió corporativa
corresponent a l’exercici de 2015.
En compliment de l’anterior, les diferents Àrees, Gerències, Serveis i Oficines que
conformen l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, així com els
responsables dels organismes autònoms i d’altres ens participats, van trametre les
seves propostes, les quals, per part de la Secretaria General, han estat objecte
d’adequació per garantir criteris d’uniformitat gràfica i homogeneïtzar l’estil en la
redacció del document final, respectant el text proposat per les unitats gestores.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la sotasignada,
Secretària General de la Diputació de Barcelona, proposa a la Presidència que elevi al
Ple de la Corporació, previ informe de la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l'any 2015, d’acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Segon.- DISPOSAR l’edició de la Memòria i la seva inserció a Intradiba, a la pàgina
web i a la seu electrònica corporatives.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Com hauran vist, se’ls ha lliurat un CD
amb la Memòria de l’any 2015 i demanaria als diferents Grups el seu posicionament al
respecte.
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: Des de la CUP-Poble Actiu no podem aprovar la Memòria de la
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Gestió Corporativa tenint en compte que hi ha 307.000.000 euros sense executar i
entenem que la realitat dels municipis de la demarcació de Barcelona, l’índex d’atur, la
feminització de la pobresa, la precarietat existent... requereix de polítiques
transformadores també acompanyades del seu corresponent pressupost. No entenem
que, mitjançant els mecanismes que aquesta Diputació té per generar programes i
donar serveis als municipis, ens trobem ara en aquest estat i, de fet, ens sembla
bastant greu quan ens diuen que la culpa és dels municipis que no demanen o no
omplen correctament les subvencions o les seves justificacions. Entenem que és des
d’aquí des d’on s’haurien de trobar els mecanismes necessaris per tal de donar
resposta a les necessitats dels municipis, per tal de redistribuir els recursos de manera
equitativa i, per tant, poder cobrir les necessitats bàsiques de les veïnes dels diferents
pobles i ciutats.
O bé hi ha alguna cosa que no ens expliquen o bé, segons el nostre punt de vista,
s’han de canviar força coses: o bé les subvencions o bé el tipus de servei, però, en tot
cas, correspon al Govern fer una autocrítica i explicar com pretén solucionar aquesta
situació de cara al proper any. Ens sembla una vergonya, de fet, que, tenint en compte
les múltiples retallades en serveis bàsics que s’han realitzat, des del mateix partit que
governa aquí i a la Generalitat de Catalunya, en matèria d’educació i sanitat, ara ens
trobem amb aquests 307.000.000 d’euros sense executar a la tercera institució, fet que
volem recordar, que més diners gestiona al Principat.
Alhora, tenint en compte el problema real que hi ha pel que fa a les condicions
laborals, amb un gran nombre de treballadores en situació d’interinatge i en condicions
precàries, com podem entendre aquesta situació econòmica? També volem posar
sobre la taula el fet que, després de reunir-nos amb algunes de les fundacions i
empreses que gestionen alguns dels serveis que presta la Diputació de Barcelona,
aquestes ens han explicat que tenen gran part de les seves plantilles en condicions
precàries perquè no tenen prou diners per tal de millorar-ne les condicions. Com
explica això el Govern? Com pretén controlar aquesta situació que, des del nostre
Grup, hem posat sobre la taula en algunes Comissions i també en el Ple? Per tot això,
votarem negativament aquesta Memòria i també demanem que responguin aquestes
preguntes per veure com pretenen solucionar aquesta situació de cara al pròxim curs.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Se’ns va
fer, a la Comissió Informativa, una breu explicació de la Memòria, dient que
encavalcava dos governs, i que era, per tant, un relat més o menys descriptiu de
l’activitat feta per aquests dos governs. No vull repetir intervencions que ja hem fet en
altres moments en relació amb els pressupostos, la liquidació o altres plans. Creiem
que la Memòria, de cara al futur i com a reflexió, hauria de ser una eina de millora i
d’explicació del que s’ha fet, no tant del contingut detallat d’on ha anat cada euro de la
corporació, sinó un relat més polític, crec que ens falta això, quant a objectius polítics,
quant a objectius aconseguits i no només quines subvencions s’han donat, quin suport
s’ha donat als ajuntaments i quins serveis s’han prestat. Entenem que, de cara al
proper any, que serà la primera Memòria que presentarà aquest Govern de la
Diputació, caldria un relat molt més polític, molt més basat en indicadors, en
compliment d’objectius, en capacitat d’aconseguir els reptes de la Diputació i vinculat,
evidentment, amb el debat sobre el Pla d’Actuació del Mandat que tindrem després.
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Tot seguit intervé el portaveu del Grup de Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: De fet, el portaveu d’Entesa ja ha fet una mica la intervenció que
volia fer jo. Estem parlant d’un exercici concret, que és el de canvi de mandat, amb la
qual cosa justament no hem presentat la Memòria d’aquest primer any de mandat, que
encara no és efectiu, d’aquest Govern i, per tant, es posen damunt la taula moltes
preguntes. Quan tanquem l’any que estem en curs podrem explicar i podrem fer una
Memòria molt més adient i adequada al que estem fent durant aquests dies, amb les
propostes que hem fet i, de fet, en aquesta mateixa sessió plenària es presenta el Pla
d’Actuació del Mandat 2016-2019. Per tant, és una eina que servirà per tal que la
Memòria de l’any vinent ho tingui reflectit.
Respecte d’altres intervencions que hi ha hagut, dir que, d’aquesta qüestió de la
tresoreria, se n’ha parlat en moltes ocasions i hi ha una pregunta i una resposta per
escrit que es farà arribar als Grups perquè, per molt que ho intenti explicar a les
sessions plenàries i responent les preguntes a la Comissió Informativa, hi ha qüestions
que es coneixen i n’hi ha que es desconeixen per part dels Grups i, en tot cas, el que
pretenem amb la resposta per escrit, que han de rebre si no l’han rebut ja, és que
l’explicació política s’entengui però, sobretot, s’entengui quina és la qüestió tècnica
que obliga el Govern i els polítics a treballar de la manera que treballem. El romanent
de tresoreria no és diner no invertit, ni no utilitzat, sinó que és un diner ja compromès,
ho he explicat en moltes ocasions, però caldria fer, els hi convido també, una reunió
politicotècnica perquè caldria, torno a repetir, posar el punts sobre les is sobre per quin
motiu l’Administració, concretament la Diputació, que té unes característiques molt
específiques, es troba en aquesta situació, que no és volguda pel Govern però que és
conseqüència d’una normativa que cada vegada ha estat més estricta amb la despesa
de l’Administració. Per tant, els convido, especialment a la CUP, que és qui ens ho
pregunta contínuament, a una reunió conjunta també amb el cos tècnic per poder
explicar, fil per randa, per quin motiu aquests diners estan invertits però no executats.
De nou intervé la senyora Rovira (CUP-Poble Actiu), qui diu: Només dir que
nosaltres sí que hem rebut la resposta a la qual suposo que s’està referint i, en aquest
sentit, dir que vostè mateix signava la resposta, on especificava que cap de les
afirmacions que havia fet el meu company Quim, en aquest cas, no eren
desafortunades i que, per tant, alguna cosa de raó tenim, més enllà del fet que potser
coneixem poc l’Administració malgrat que creiem que, després d’un any, som ja
plenament conscients de com es desenvolupa aquest ens. Per tant, dir que sabem la
resposta però que vostè mateix acceptava que no anàvem desencaminats.
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) i Partit Popular (3), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció
d’Entesa (7) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 38
vots a favor, 3 vots en contra i 10 abstencions.
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3.- Dictamen de data 14 d’abril de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i
de Seguiment de Territori i Sostenibilitat; de Cultura Educació i Esports, i de
Desenvolupament Econòmic Local, així com de l’actualització de la composició
de les referides comissions informatives i de seguiment de la corporació.
“I. Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 29 de juliol de 2015 i
mitjançant Acord núm. 128/15, va acordar la creació de les Comissions Informatives i
de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió especial de
caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL, societat mercantil
unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple corporatiu, per tal de
facilitar la participació política en l’òrgan de govern i administració de la societat.
II. Atès que l’esmentat Acord núm. 128/15, en el punt quart de la seva part dispositiva,
acorda que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les
Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el
següent nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple:
1. Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25,
inclosa la presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups
polítics serà el següent:








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

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








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

3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment
dels membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, sense perjudici
d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.
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III. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària d’1 d’octubre de 2015 i
mitjançant Acord núm. 136/15, va restar assabentat de la composició de les
Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així
com de la integració dels/de els/les diputats/des en cadascuna d’aquestes Comissions.
IV. Atès que mitjançant Acords núm. 182/15 i 26/16, el Ple de la Corporació va restar
assabentat, en sessions de 26 de novembre de 2015 i 25 de febrer de 2016,
respectivament, de les modificacions i actualització de la composició de les
Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.
V. Atès que en data 3 de març de 2016 s’ha presentat un escrit signat pel president i la
portaveu del Grup polític CUP en el Registre General d’Entrada de la Diputació de
Barcelona, en què sol·liciten que el Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo substitueixi la
Sra. Maria Rovira i Torrens en la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i
Sostenibilitat.
VI. Atès que en data 9 de març de 2016 s’ha presentat un escrit signat per la
presidenta del Grup polític ENTESA en el Registre General d’Entrada de la Diputació
de Barcelona, comunicant que l’Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia s’integrarà en la
Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports en substitució de
l’Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà.
VII. Atès que en data 6 d’abril de 2016 s’ha presentat un escrit signat pel president del
Grup polític C’s en el Registre General d’Entrada de la Diputació de Barcelona, en què
comuniquen les noves adscripcions a les Comissions Informatives i de Seguiment, en
el sentit següent:
-

Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones; Il·lm. Sr. Miguel
Ángel Ibáñez Giner
Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports; Il·lm. Sr.
Miguel Ángel Ibáñez Giner
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos
Humans; Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes
Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local;
Il·lm. Sr. Juan Miguel López González
Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat; Il·lm. Sr. Juan
Miguel López González

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació del Sr. Joaquim Jesús
Duran i Redondo, diputat adscrit al Grup polític CUP, en la Comissió Informativa i de
Seguiment de Territori i Sostenibilitat.
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Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Carles
Rodríguez Herencia, diputat adscrit al Grup polític ENTESA, en la Comissió
Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de les noves adscripcions a les Comissions
Informatives i de Seguiment de la Diputacio de Barcelona proposades pel Grup polític
C’s, en el sentit següent:
-

Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones; Il·lm. Sr. Miguel
Ángel Ibáñez Giner
Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports; Il·lm. Sr.
Miguel Ángel Ibáñez Giner
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos
Humans; Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes
Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local;
Il·lm. Sr. Juan Miguel López González
Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat; Il·lm. Sr. Juan
Miguel López González

Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, que queden constituïdes de la manera
següent:
I. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS
GENERALS i RECURSOS HUMANS, que estarà integrada per 25 membres de
ple dret, inclòs el President.
President: Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la informació i per delegació de la
Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

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

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

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

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

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

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

b) ERC-AM1.

Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

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

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

b) ERC-AM

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

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

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Maria Gallardo i Borrega
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sra. Eulàlia Sabater i Diaz

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

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

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

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

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
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Vocals:
a) CiU

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives
i de Seguiment afectades i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
4.- Dictamen de data 8 d’abril de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició del Grup polític de CiU de la
Diputació de Barcelona, en el sentit de nomenar l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
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com a portaveu adjunt d’aquest, de conformitat amb la petició del president del
dit Grup, de data 21 de març de 2016.
“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.
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
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componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen la
presidenta, la portaveu i el portaveu adjunt.
Vist l’escrit del Grup polític de CiU, de data 21 de març de 2016, en què proposa com
a portaveu adjunt del dit Grup l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau.
Vista la necessitat de modificar la composició del Grup polític de CiU, als efectes
d’incorporar l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau com a portaveu adjunt del Grup referit.
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
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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 de CiU, d’acord amb el seu escrit de 21 de març de 2016 i presentat en el
Registre General de la Diputació el 22 de març de 2016, en el qual proposa el
nomenament de l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau com a portaveu adjunt del mateix
Grup polític
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT, en conseqüència amb l’apartat segon, de la
composició dels 7 grups polítics de la Diputació de Barcelona.
1. EL GRUP POLÍTIC DE LA FEDERACIÓ “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” (CiU)
a) El Grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU) de la Diputació
de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, pels
diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà
Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
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
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític de la federació “Convergència i
Unió” (CiU) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JESÚS CALDERER I
PALAU
2. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM)
a) El Grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

b) El PRESIDENT del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. JOSEP RAMON MUT I BOSQUE
c) El PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. JORDI FÀBREGA I COLOMER
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

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

Il·lm. Sr. Manuel Reyes López
Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia
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:
Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes
Il·lm. Sr. Juan Miguel López González
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
1.
2.
3.

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.
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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.
2.
3.

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

b) El PRESIDENT del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: EN
JOAQUIM JESÚS DURAN I REDONDO
c) La PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: NA
MARIA ROVIRA I TORRENS
d) La PORTAVEU ADJUNTA del Grup polític de la coalició electoral
“Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de
Barcelona: NA LAIA SABATER I DÍAZ
Quart. 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
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

3.

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
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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

Cinquè. 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.
5.- Dictamen de data 7 d’abril de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència 2574/16, de 29 de març, sobre la
modificació parcial dels decrets núm. 7472/15, de 29.7; 7582/15, de 31.8; 9850/15,
de 30.10; 10558/15, de 9.11; 260/16, de 28.1 i 1045/16, de 22.2, en el sentit de
ratificar els membres de ple dret d’aquesta corporació que exerceixen el seu
càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, així com de dedicació parcial i, en
especial, la modificació del percentatge de dedicació parcial de l’Il·lm. Sr. Jesús
Calderer i Palau, com a conseqüència del seu nomenament com a portaveu
adjunt del Grup polític de CiU, amb efectes del dia 1.4.2016.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret 2574/16 que
modifica els decrets núm. 7472/15, de 29 de juliol; 7582/15, de 31 d’agost; 9850/15, de
30 d’octubre; 10558/15, de 9 de novembre; 260/16, de 28 de gener i 1045/16, de 22 de
febrer, en el sentit de ratificar els membres de ple dret d’aquesta corporació que
exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, així com de dedicació
parcial i, en especial, la modificació del percentatge de dedicació parcial de l’Il·lm. Sr.
Jesús Calderer i Palau, portaveu adjunt del Grup polític de CiU, amb efectes del dia 1
d’abril de 2016, que literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària
extraordinària, el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats
obtinguts en les eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els
nomenaments efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de
Barcelona a favor dels diputats/des i de conformitat amb les certificacions que
aquestes juntes electorals de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la
Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord
amb el 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.
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Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les
corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de
les quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la
corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es refereix a les retribucions
com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim
de membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en
l’Ajuntament de Barcelona és de 32 i que per a les diputacions provincials
s’estableix el mateix nombre màxim de membres electes amb dedicació exclusiva
que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de major població de la
província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte de la
província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres
de les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de
dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a
les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la
quantia que aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes
puguin exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta
possibilitat està prevista per als membres electes que exerceixin determinades
funcions superiors o diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin
funcions, entre d’altres, de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o
desenvolupin responsabilitats que exigeixin una especial permanència en la
Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents, superior a la resta de
diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del
nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la
proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la
corporació local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant,
el dret a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la
Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes dependents, només la part de la
quota empresarial proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local o
organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les
que desenvolupi el Ple corporatiu.
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Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres
d’aquesta que realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va
acordar fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així
com en 15 els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial,
d’acord amb les característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la
Diputació aprovats pel Ple corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 7472/15, de 29 de juliol, va acordar
nomenar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i
parcial, així com el percentatge d’aquestes últimes, publicat en el BOPB de 7
d’agost de 2015. Decret que, posteriorment, va ser rectificat per errada material
mitjançant Decret 7582/15, de 31 d’agost, d’acord amb el que disposa l'article 105.1
de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
Atès que, en data 22 de març de 2016, s’ha presentat en el Registre General de la
Diputació un escrit del president de Grup de CiU, de data 21 de març de 2016, el
qual ha quedat registrat sota el número 1600016124, en què assenyala que es
procedeixi al nomenament del diputat I’Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau com a
portaveu adjunt al Grup de CiU, a més d’exercir les seves funcions com a diputat
adjunt d’Espais Naturals i, en conseqüència, que exerceixi el seu càrrec amb una
dedicació parcial del 75%, atesa la seva condició de portaveu adjunt del Grup de
CiU i diputat adjunt d’Espais Naturals.
Vista la providència de la presidenta, de data 29 de març de 2016, en què insta la
Secretaria General perquè realitzi els actes administratius necessaris per modificar
el Decret de la Presidència núm. 7472/15, de 29 de juliol, parcialment modificat pels
decrets 7582/15, de 31 d’agost; 9850/15, de 30 d’octubre; 10558/15, de 9 de
novembre; 260/16, de 28 de gener i 1054/16, de 22 de febrer, en el sentit de fixar el
percentatge de la dedicació parcial de l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau en un 75%,
atesa la seva condició de portaveu adjunt del Grup de CiU, en lloc del 51% que
actualment percep com a diputat adjunt d’Espais Naturals, de conformitat amb
l’escrit del president del Grup de CiU i amb efectes del dia 1 d’abril de 2016.
Vist l’informe de la Secretaria General de gener de 2016 (DIBA 1/2016).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4
del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. MODIFICAR parcialment els apartats cinquè i vuitè del Decret de la
Presidència núm. 9850/15, de 30 d’octubre, parcialment modificat pels decrets
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10558/15, de 9 de novembre; 260/16, de 28 de gener; i 1045/16, de 22 de febrer, en
el sentit de de fixar el percentatge de la dedicació parcial de l’Il·lm. Sr. Jesús
Calderer i Palau en un 75%, atesa la seva condició de portaveu adjunt del Grup de
CiU, en lloc del 51% que actualment percep, com a diputat adjunt d’Espais Naturals,
de conformitat amb l’escrit del president del Grup de CiU i amb efectes del dia 1
d’abril de 2016.
Segon. ACORDAR que els membres electes d’aquesta Corporació que exerciran el
seu càrrec amb dedicació exclusiva, a data d’aquest Decret són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, vicepresident segon i president delegat de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea
de Cultura, Educació i Esports
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta quarta i presidenta delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones
Il·lma. Sra. Nuria Parlón i Gil, vicepresidenta cinquena
Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, president del Grup polític CiU
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, president del Grup polític ERC-AM i
diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez, presidenta del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del Grup polític ENTESA
Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, president del Grup polític PP
Il·lm. Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner, president del Grup polític Ciutadans (C’s)
Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, president del Grup polític de CUP-PA
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, membre de la Comissió Executiva i
portaveu del Grup polític CiU i diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, membre de la Comissió Executiva i diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de
Barcelona
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, membre de la Comissió Executiva, portaveu
del Grup polític ERC-AM i diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia, portaveu del Grup polític PP
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, portaveu del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà, diputada delegada de Benestar Social
de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina, diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut, portaveu adjunt del Grup polític ERC-AM i diputat
delegat de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero, diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea
d’Atenció a les Persones
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol, diputat delegat d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports
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24. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de Cultura de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports
25. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, diputada delegada de Salut Pública de
l’Àrea d’Atenció a les Persones
26. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, diputat delegat d’Esports de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports
27. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, diputat delegat de Turisme de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local
28. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, diputat adjunt de Turisme de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local
29. Il·lma. Sra. Ana Maria del Puy del Frago i Barés, portaveu adjunta del Grup
polític PSC-CP
30. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia, portaveu adjunt del Grup polític ENTESA
31. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, portaveu del Grup polític C’s
Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres
que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran
les següents retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per
any:

Nom i cognoms
1.
2.

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

3.

Il·lm. Sr. Marc Castells i
Berzosa

4.

Il·lm. Sr. Martí Pujol i
Casals

5.

Il·lma. Sra.
Budó i Pla

6.

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

7.
8.

9.

Mertixell

Il·lma. Sra. Nuria Marín
Martínez

Càrrec
Presidenta
Vicepresident
primer
i
president de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat
Vicepresident
segon
i
president de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic
Local
Vicepresident
tercer
i
president de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports
Vicepresidenta
quarta
i
presidenta
de
l’Àrea
d’Atenció a les Persones
Vicepresidenta cinquena
President Grup CiU
President Grup ERC-AM i
diputat delegat d’Urbanisme i
Habitatge
Presidenta Grup PSC-PM

Nivell de
retribucions
brutes
mensuals
A-1: 7.107,85
€
A-2: 6.367,47
€

Efectes
15.7.15
26.10.15

A-2: 6.367,47
€

15.7.15

A-2: 6.367,47
€

1.8.15

A-2: 6.367,47
€

15.7.15

A-2: 6.367,47
€
A-2: 6.367,47
€
A-2: 6.367,47
€

1.9.15

A-2: 6.367,47
€

15.7.15
15.7.15

15.7.15
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Nom i cognoms
10. Il·lma. Sra. Alexandra
Sevilla Oliveras
11. Il·lm. Sr. Manuel Reyes
López
12. Il·lm. Sr. Miguel Àngel
Ibáñez Giner
13. Sr.
Joaquim
Jesús
Duran i Redondo
14. Il·lm. Sr. Joan Carles
García i Cañizares

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

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

17. Il·lm. Sr. Ramon Riera
Macia
18. Il·lma. Sr. Pilar Díaz
Romero
19. Il·lma. Sra. Teresa Maria
Fandos i Payà
20. Il·lma.
Sra.
Sonia
Recasens i Alsina
21. Il·lm. Sr. Isaac Albert i
Agut
22. Il·lm. Sr. Antoni García i
Acero
23. Il·lm. Sr. Rafael Homet i
Ventayol
24. Il·lm.
Sr.
Juanjo
Puigcorbé i Benaiges
25. Il·lma.
Sra.
Laura
Martínez i Portell
26. Il·lm. Sr. Josep Salom i
Ges

Càrrec
Presidenta Grup ENTESA
President Grup PP
President Grup C’s
President Grup CUP-PA
Membre Comissió Executiva
i diputat delegat d’Hisenda,
Recursos
Humans,
Processos i Societat de la
Informació
Membre de la Comissió
Executiva i diputat delegat
de
Presidència,
Serveis
Generals i Relacions amb la
Ciutat de Barcelona
Membre de la Comissió
Executiva i diputat delegat
d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat
Portaveu Grup PP
Portaveu Grup PSC-PM
Diputada
delegada
de
Benestar Social
Diputada
delegada
de
Promoció
Econòmica
i
Ocupació
Diputat delegat de Comerç i
portaveu adjunt d’ERC-AM
Diputat delegat d’Igualtat i
Ciutadania
Diputat delegat d’Educació
Diputat delegat de Cultura
Diputada delegada de Salut
Pública i Consum
Diputat delegat d’Esports

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

Efectes
15.7.15
5.11.15
15.7.15
9.11.15
15.7.15

A-2: 6.367,47
€

15.7.15

A-2: 6.367,47
€

1.8.15

A-3: 5.669,22
€
A-3: 5.669,22
€
A-3: 5.669,22
€
A-3: 5.669,22
€

15.7.15

A-3: 5.669,22
€
A-3: 5.669,22
€
A-3: 5.669,22
€
A-3: 5.669,22
€
A-3: 5.669,22
€
A-3: 5.669,22
€

15.7.15

15.7.15
15.7.15
15.7.15

1.9.15
15.7.15
1.8.15
15.7.15
15.7.15
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Nom i cognoms

Càrrec

27. Il·lm. Sr. Miquel Forns i
Fusté
28. Il·lm. Sr. Pere Regull i
Riba
29. Il·lma. Sra. Ana Maria
del Puy del Frago i
Barés
30. Il·lm.
Sr.
Carles
Rodríguez Herencia
31. Il·lm. Sr. Salvador Tovar
Funes

Diputat delegat de Turisme
Diputat adjunt de Turisme
Portaveu adjunta del Grup
PSC-CP
Portaveu
adjunt
ENTESA
Portaveu Grup C’s

Grup

Nivell de
retribucions
brutes
mensuals
A-3: 5.669,22
€
A-3: 5.669,22
€
A-4: 3.795,85
€
A-4: 3.795,85
€
A-3: 5.669,22
€

Efectes
1.11.15
1.2.16
15.7.15

15.7.15
9.2.16

Quart. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat primer, que els membres electes
d’aquesta corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial són:
1. Il·lm. Sr. Arnau Funes i Romero, portaveu del Grup polític ENTESA
2. Sra. Maria Rovira i Torrens, portaveu del Grup polític CUP-PA
3. Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient
4. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, diputada adjunta a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat
5. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau, portaveu adjunt del Grup polític CiU i diputat
adjunt d’Espais Naturals
Cinquè. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat quart d'aquesta resolució, que
els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial abans designats
percebran les retribucions següents en concepte de sou, a raó de catorze
mensualitats per any:

Nom i cognoms
1. Il·lm. Sr. Arnau Funes i
Romero
2. Sra. Maria Rovira i
Torrens
3. Il·lm. Sr. Valentí Junyent
Torras
4.

Il·lma. Sra.
Funtané i Vilà

Rosa

Càrrec
Portaveu
Grup
ENTESA
Portaveu
Grup
CUP-PA
Diputat
delegat
d’Espais Naturals i
Medi Ambient
Diputada adjunta
de
l’Àrea
de
Territori
i
Sostenibilitat

75

Nivell de
retribucions
brutes
mensuals
A5 – 4.251,91 €

51

A5 – 2.891,30 €

29.7.15

51

A5 – 2.891,30 €

15.7.15

51

A5 – 2.891,30 €

1.11.15

%
Dedica
ció

Efectes
15.7.15
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Nom i cognoms
5. Il·lm.
Sr.
Jesús
Calderer i Palau

Càrrec
Portaveu adjunt
Grup
CiU
i
diputat
adjunt
d’Espais Naturals

%
Dedica
ció
75

Nivell de
retribucions
brutes
mensuals
A5 - 4.251,91 €

Efectes
1.4.16

Sisè. RATIFICAR la resta dels acords adoptats per Decret de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol, publicat en el BOPB de 7 d’agost de 2015 i rectificat per
errada material mitjançant Decret de la Presidència núm. 7582/15, de 31 d’agost.
Setè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb
dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les
assistències efectives a les sessions del Ple corporatiu i de les comissions
informatives i de seguiment de les quals siguin membres de ple dret en la quantia i
condicions aprovades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol de
2015.
Vuitè. ACORDAR que aquest Decret tingui efectes jurídics des de l’1 d’abril de
2016.
Novè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que
disposa l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Desè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, a les
presidències i els portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades,
a la Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció
General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als
efectes legals oportuns.
Onzè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se
celebri.
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo
al Ple l’adopció del següent:
ACORD
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Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret 2574/16, de 29 de març, pel qual
s’acorda la modificació parcial dels decrets núm. 7472/15, de 29 de juliol; 7582/15, de
31 d’agost; 9850/15, de 30 d’octubre; 10558/15, de 9 de novembre; 260/16, de 28 de
gener i 1045/16, de 22 de febrer, en el sentit de ratificar els membres de ple dret
d’aquesta corporació que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, així com de dedicació parcial i, en especial, la modificació del percentatge
de dedicació parcial de l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau, portaveu adjunt del Grup
polític de CiU, amb efectes del dia 1.4.2016.”
I el Ple en resta assabentat.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.- Dictamen de data 21 d’abril de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’Acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 10
de març de 2016, relatiu a l’aprovació del Pla de Mandat de la Diputació de
Barcelona 2016-2019.
“Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària del 10 de març de 2016, va acordar,
per unanimitat, aprovar el Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019, així
com l’annex que forma part íntegra de l’acord referit.
Atès que el referit Pla de Mandat 2016-2019 és un instrument pel qual es dota la
Diputació de Barcelona per poder exercir les funcions que li són pròpies, essent un
document marc de partida, però que està viu i serà permeable a les noves prioritats i
necessitats que es presentin al llarg del mandat com a reptes per a aquesta Diputació.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació del Pla de Mandat és la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, tota vegada que la presidenta va delegar al referit òrgan
col·legiat l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general, en
relació amb els serveis i organismes dependents de la corporació, en el Decret
7675/2015, de 3 de setembre, parcialment modificat, pel que fa a l’apartat quart de la
seva part dispositiva, per Decret 11315/15, de 26 de novembre, sobre nomenaments
dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i la fixació del calendari de les seves
sessions ordinàries; Decret que va ser publicat en el BOPB de 17 de setembre de
2015.
Atès que el paràgraf segon de la part dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de
Govern de 10 de març de 2016 establia, expressament, traslladar el Pla de Mandat de
la Diputació de Barcelona 2016-2019 al Ple de la Corporació, per al seu coneixement i
efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo
al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord de la Junta de Govern de 10 de
març de 2016 i, en conseqüència, donar-se per assabentat del Pla de Mandat de la
Diputació de Barcelona 2016-2019 i de l’annex que forma part íntegra de l’acord referit.
Segon. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la presidenta, als presidents i
presidentes dels grups polítics, als portaveus dels grups polítics, a la Secretaria
General, a la Intervenció General, a la Tresoreria, a la Coordinació General i a la
Gerència, als efectes del seu coneixement.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor
Ciurana (CiU), qui diu: Senyora presidenta, senyors diputats, senyores diputades,
vostès saben millor que ningú que aviat farà un any de les eleccions municipals i poc
menys de deu mesos de la constitució d’aquesta corporació i, per tant, hem tingut
temps suficient per començar a treballar per posar les bases del funcionament ordinari
d’aquesta casa. Durant aquest temps, els vull recordar breument, s’ha aprovat el
Pressupost de 2016, cosa no menor a la vista de les dificultats que tenen altres
administracions per fer-ho, s’ha aprovat el Catàleg de serveis, del qual tindrem una
bona mostra avui mateix, s’estan iniciant les meses de concertació i, en definitiva,
s’han posat en marxa tots els instruments de cooperació local, i aquests instruments
de cooperació diversos que, com vostès saben, poden ser afegits als plans
complementaris, que són una tradició d’aquesta casa, i necessiten un fil conductor, un
corpus, que els doni sentit i que els doni coherència i que sigui la declaració
d’intencions polítiques del Govern de la Diputació. Per tant, aquest Pla d’Actuació del
Mandat, que sotmetem avui a debat, què pretén? Doncs explicar el paper de la
Diputació davant la societat i davant el territori. I té tres objectius principals.
El primer és establir, com dèiem, les línies i les prioritats estratègiques de l’equip de
govern, cosa que volem fer amb transparència a fi de, també, poder retre comptes en
el futur, més endavant, sobre el compliment dels objectius i s’hi incorporen tots els
indicadors. En segon lloc, el Pla d’Actuació del Mandat assenyala com es posen
l’organització i els seus recursos al servei d’aquestes prioritats i, en tercer lloc, ordena i
sistematitza les principals línies d’actuació de la Diputació per als propers quatre anys.
En definitiva, el Pla d’Actuació del Mandat expressa el paper de la Diputació al servei
de les persones i el territori, definint els àmbits de treball, directes i indirectes, així com
les estratègies de servei públic destinades a impulsar el benestar i la qualitat de vida
als pobles i les ciutats de la demarcació. El Pla, vostès ho saben millor que jo, es va
presentar, després del seu procés intern d’elaboració partint de les peticions i de les
propostes de les àrees, en la Junta de Govern de desembre del 2015; es va produir un
procés de debat i enriquiment mutu, que avui agraïm molt especialment a tots els
Grups i, finalment, la Junta de Govern del 10 de març d’enguany va aprovar-lo. I tal
com era un compromís del Govern de la Diputació es sotmet al debat d’aquest
Plenari.
Aquest, doncs, és un instrument més ric del que es va fer originàriament i això, sí, com
els deia, els hi vull agrair a tots vostès. Un instrument que volem i podem assumir com
a institució i que definirà la relació de la Diputació amb el territori, és a dir, amb tots i
cadascun dels municipis en els propers anys. I com ho volem fer? Ho volem fer sobre
la base de quatre grans objectius principals, quatre grans àmbits que poden resumir el
conjunt de les cent mesures, dels deu projectes estratègics i dels sis objectius
estratègics, que poden resumir-se en quatre potes principals: el territori, les persones,
la tecnologia i el paisatge. Vostès saben que la raó de ser de la Diputació és el territori,
són els 311 municipis de la demarcació, i és la nostra especialitat, en certa manera. I
amb el desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals, precisament a través de les
meses de concertació, acordem aquest suport tècnic i financer al territori, reforcem la
capacitat de servei dels governs locals i les iniciatives que sorgeixen dels propis
municipis. Consolidem, en definitiva, el municipalisme en el territori i ho volem fer a
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través d’una administració local avançada, transparent i professional, que tingui com a
eina de governança, de governació, la proximitat, element essencial i imprescindible
precisament per garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones. I treballar pel
territori implica, evidentment, vincular-ho a les polítiques de les persones. Tot i que els
nostres “clients”, per dir-ho així, siguin els municipis, no entenem la nostra feina ni la
nostra política si això no té una repercussió directa sobre les persones, en el sentit que
tothom, visqui on visqui, des de Barcelona a Sant Jaume de Frontanyà, té dret a la
qualitat, a l’accessibilitat, a la transparència i a l’equilibri en la prestació dels serveis
públics de proximitat. Aquest és el nostre objectiu i aquest és el nostre repte.
Promourem, o volem promoure, el desenvolupament local per contribuir a generar una
ocupació duradora i de qualitat i, mitjançant els serveis locals d’ocupació, volem
afavorir l’equitat en les oportunitats professionals mitjançant clàusules socials.
El nou Pla d’Actuació del Mandat es defineix, doncs, per la voluntat d’augmentar
l’abast i l’eficàcia de les polítiques d’inclusió i d’integració, per enfortir precisament la
cohesió social i reduir les desigualtats en tots i cadascun dels nostres municipis. El
benestar de les persones passa, al nostre entendre, per potenciar els serveis públics
de proximitat, fomentar els hàbits saludables, de la cultura i de l’educació i per
fomentar la integració mitjançant l’esport en els municipis, a fi d’aconseguir, com els
deia, municipis més cívics i solidaris. Per tant, territori, que podríem dir que és l’altra
vessant de la inversió, persones, que podríem dir que són l’altre element del Catàleg
de serveis, però, també, dos elements que volem que siguin transversals i inspiradors
de la política d’aquesta casa: la tecnologia, volem treballar en xarxa amb el conjunt
dels ens locals del territori per assegurar, precisament, aquesta igualtat de condicions i
oportunitats. Volem assolir, doncs, una màxima connectivitat permanent de persones,
territori, serveis i idees, i la tecnologia ens ha de permetre construir un nou model
social i econòmic basat en la innovació i la modernització dels recursos i els mitjans
destinats a millorar la qualitat de vida de la gent. Aprofundirem en projectes de ciutats
intel·ligents, però no perquè sigui un objectiu per si mateix, sinó perquè volem que
unes ciutats intel·ligents ens garanteixin unes societats més sàvies, passant de la
societat del coneixement, que hi ha de ser, a la societat de la companyia, a la societat
que ens acompanya, a la societat que fa companyia, sobretot, als més febles i
desafavorits. En tenim exemples evidents en temes de teleassistència o en la voluntat
que tenim de convertir, per exemple, uns equipaments bàsics per a la cohesió
territorial, la cultura i l’educació, com són les biblioteques, en autèntics laboratoris de
creació i d’experimentació multidisciplinària, fet que probablement serà la nova frontera
que haurà d’abastar aquesta Xarxa de Biblioteques Però, en qualsevol cas, el
compromís de la Diputació amb la tecnologia posa en primer lloc les persones, ja que
entenem que les xarxes estan al servei de tothom i, així, treballarem per evitar la
fractura digital. I el paisatge, que és el quart àmbit al qual em referia; respecte i
convivència amb el paisatge i la natura vol dir respecte i convivència amb nosaltres
mateixos, perquè nosaltres formem part d’aquesta natura; a més, tenim el compromís
evident que un 25% de la demarcació presenta algun tipus de protecció; tenim la
Xarxa de parcs naturals, que em sembla molt i molt important. Per tant, amb aquest
PAM apostem per un desenvolupament sostenible que harmonitzi el lideratge de la
Regió Metropolitana amb el medi natural que l’envolta, entenent el món rural com un
espai obert, també, al progrés i al desenvolupament econòmic i escenari de polítiques
de servei públic integradores. Assumim, i ho hem debatut alguna altra vegada en
aquest Plenari, el repte ecològic de la Cimera de París per garantir la sostenibilitat del
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clima i seguirem afavorint l’ús de la biomassa en els equipaments i en els serveis
públics municipals. El valor econòmic del paisatge, ho saben vostès, depèn tant del
turisme respectuós com de la introducció de nous usos i noves activitats en els espais
naturals per garantir-ne la sostenibilitat mediambiental i econòmica, així com també la
ramaderia i l’agricultura; millorar el paisatge també passa per promoure una mobilitat
lenta en l’entorn natural, aprofitant una xarxa de camins segurs en el territori i
potenciant, en especial, projectes il·lusionants, com és el dels camins del riu. El valor
social del medi ambient i del paisatge també es materialitza fomentant l’oci i la salut
com a valors que es poden desenvolupar en els espais naturals protegits.
Aquests quatre àmbits: territori, persones, tecnologia i paisatge, defineixen les
estratègies i els programes del servei públic que desplegarà aquest Pla d’Actuació del
Mandat. És evident que el Pla es presenta en un moment esperançador, però encara
submergits en una greu crisi econòmica i, per tant, la Diputació continuarà fent aquest
esforç, com ja ha fet altres vegades, si convé amb programes complementaris, per
acompanyar els ens locals en la resposta a aquesta greu situació econòmica. No
podrem dir, ja ho hem dit moltes vegades, que hem sortit de la crisi fins que tots i
cadascun dels nostres veïns i veïnes n’hagi sortit i, és per això, que les estratègies per
a aquest mandat tenen un clar accent social.
Aquest PAM és, també, un full de ruta obert, vull remarcar-ho, que no s’exhaureix amb
el document que avui presentem i, probablement, en el transcurs d’aquestes darreres
setmanes les mateixes àrees han anat generant noves propostes de fitxes i de
programes. Ja els anuncio que les primeres que, sens dubte, posarem en marxa són
noves mesures referides a temes de transparència i de govern obert. Però, en
qualsevol cas, sí que volem dir que aquest és un document permeable, obert, com els
deia, a introduir possibles canvis d’acord amb les noves necessitats que sorgeixin al
llarg dels quatre anys en què estarà vigent. És un Pla que dibuixa un escenari concret,
compromès, que expressa la voluntat del Govern, però no és un Pla tancat i és un Pla
que ha de poder adaptar-se a les novetats i a les prioritats i polítiques pressupostàries
amb l’objectiu de fer-lo més eficaç.
I el presentem, també, i acabo, amb la voluntat de fer el més fàcil possible el seu
control. Hem introduït, amb un esforç que també vull agrair als responsables tècnics,
tot un seguit de mesures d’avaluació i control perquè la nostra voluntat és poder rendir
comptes de la nostra acció i el PAM, doncs, és un instrument col·lectiu en el qual ens
agradaria que se sentissin implicats, obert a sumar i a consensuar voluntats i esforços
també en els pobles i les ciutats de la demarcació, per tal d’enfortir els serveis i les
polítiques públiques locals. Si som capaços de sortir-nos amb aquesta voluntat, és
evident que farem, aquesta és la nostra darrera intenció, una vida millor per a tothom.
No vull acabar sense agrair de nou, als responsables polítics dels diferents Grups, la
seva voluntat de negociació i de fer aportacions positives a aquest document. Agrair,
també, la feina del Govern, lògicament, la de tots i cadascun dels diputats
responsables d’Àrea i la dels tècnics de cadascuna de les àrees. I, sobretot agrair la
feina feta per l’equip encapçalat pel senyor Gausa, i els senyors Forcadell i Bertrana,
que han fet possible que el text arribi avui en una situació idònia com és la que em
sembla que avui presentem en aquest Plenari.
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A continuació intervé la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: En primer lloc, deixar clar que nosaltres no creiem en les diputacions com a ens
per gestionar els diferents recursos econòmics i els diferents serveis dels municipis, ja
que entenem que és a través de l’organització territorial en vegueries, com ja vam dir
en el primer Ple, així com a través de les competències dels diferents municipis i la
col·laboració entre aquests, que s’ha d’abastir les persones dels serveis necessaris
per tenir una vida digna. Tanmateix, ara ens trobem davant d’aquest Pla d’Actuació del
Mandat, on ens hagués agradat que s’haguessin incorporat algunes de les qüestions
que vam plantejar en la reunió que vam tenir amb el Govern. I aprofitem per comentarho aquí i, en tot cas, agafant les paraules del senyor Ciurana de que el Pla és un
document obert, doncs interpel·lem el Govern per tal que les hi incloguin o, com a
mínim, tenir-les en compte.
Pel que fa a matèria d’habitatge, entenem que és necessari incloure, dins d’aquest Pla
de Mandat formació per aplicar la Llei 24/2015, sobre habitatge i pobresa energètica, i
entenem que aquesta ha de ser una prioritat per garantir una de les primeres
necessitats de qualsevol persona. Per poder construir una vida digna, entenem que cal
començar per tenir un habitatge i una llar. I entenem, alhora, que també cal promoure
la masoveria urbana o rural i l’habitatge cooperatiu per tal de generar alternatives reals
a l’actual model del mercat de l’habitatge. Cal entendre l’habitatge com un bé comú.
També, pel que fa a la mobilitat, entenem que cal posar un major èmfasi en la
utilització del transport públic enfront del vehicle privat i entenem, doncs, que cal
mancomunar serveis dels diferents municipis d’un mateix territori per teixir aquesta via
pública d’ús a partir d’un transport públic, facilitant així, també, l’optimització dels
recursos. Pel que fa, també, a l’eix del canvi climàtic i la sostenibilitat, entenem que la
Diputació ha de recolzar i assessorar per tal que la gestió de l’energia, la gestió dels
residus i la gestió de l’aigua pugui esdevenir una gestió directa per als municipis i,
d’aquesta manera, per part de les veïnes dels pobles i de les ciutats, com la CUPPoble Actiu presentarem posteriorment una proposició en aquest sentit. Així doncs,
entenem que és imprescindible que un ens que s’anomena municipalista faci el
possible per retornar aquells serveis fonamentals a les mans de la gent i, per tant,
entenem que caldria incorporar aquest servei d’assessorament en el sí dels diferents
catàlegs que la Diputació té per tal d’assessorar els ajuntaments.
D’altra banda, veiem unes certes contradiccions també en aquest punt. Entenem que
es destinaran nou milions d’euros a la lluita contra el canvi climàtic però s’estan
donant, alhora, dos milions d’euros per al circuit de Fórmula 1, unes contradiccions
que cal que ens expliqui el Govern. Pel que fa al foment de l’ocupació, ja hem
comentat això en altres ocasions però ho volem tornar a reiterar perquè veiem que no
ha quedat inclòs. Entenem que, a banda de generar ocupació, s’ha de generar una
ocupació de qualitat que fugi de la precarietat existent i, d’aquesta manera, també
creiem que cal replantejar el model d’ocupació i que cal repartir el treball i cal repartir
la riquesa, així com introduir, també, diferents conceptes pel que fa a rendes
universals ja que, actualment, el treball no cobreix les necessitats que té una persona
per tal de tenir una vida digna. Pel que fa al model de turisme, creiem que és necessari
que hi hagi un debat obert, amb el conjunt de municipis, per tal de veure com avança
el model de turisme a la demarcació de Barcelona, que creiem que ha de ser un
turisme responsable amb el medi i responsable amb les veïnes dels diferents
municipis. Per tant, creiem que ha de ser un debat que s’ha de generar en el conjunt
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del territori i no marcar les línies, únicament, des dels despatxos d’aquesta Diputació,
tenint en compte que, després, té una afectació real en la vida de les persones.
Pel que fa l’eix de cultura, educació i esports, creiem que cal treballar intensament per
ajudar els municipis en el desenvolupament de la xarxa pública d’escoles bressol,
entenent la xarxa com el primer pas de construcció d’una educació pública i de
qualitat. Celebrem també, que en l’Àrea de Cultura s’avanci per donar suport als
ajuntaments més petits, que sovint tenen més problemes per garantir un accés
equitatiu i igualitari a la cultura, i també, en aquest sentit, entenem que caldria posar
més èmfasi, en la mesura del possible, per assessorar en la recuperació de la
memòria històrica i també en la recuperació de la memòria de totes les dones que han
contribuït a generar i a articular la realitat de la demarcació de Barcelona i, en
definitiva, del conjunt del nostre país.
Creiem, pel que fa a la cohesió i a la reducció de la desigualtat, que és necessari, com
ja hem comentat en múltiples Comissions, el fet de capgirar la intervenció
assistencialista que s’està duent a terme o que s’ha dut a terme històricament des de
les institucions cap a una intervenció que sigui comunitària, que sigui empoderadora i
fugi d’aquest assistencialisme i, en aquest sentit, creiem que cal donar especial
rellevància i importància a l’abordatge de les violències masclistes latents dia a dia en
la nostra realitat. Entenem, doncs, que cal situar i, de fet, ens hem quedat sorpresos
perquè no hem acabat de veure la transversalitat de gènere que se’ns va dir que s’hi
incorporaria. Cal posar les dones en el centre de qualsevol política i entenem que és
una obligació, tenint en compte la situació en què ens trobem. Les violències
masclistes han augmentat entre el jovent, els assassinats de dones continuen estant a
l’ordre del dia, els trastorns alimentaris fruit dels cànons estètics continuen estant a
l’ordre del dia i, per tant, entenem que caldria haver dotat el Pla d’un contingut molt
més ampli pel que fa a l’eradicació d’aquestes violències masclistes.
Finalment, pel que fa a l’administració pública transparent i professional, entenem que
cal treballar per trencar amb l’opacitat encara existent en aquesta administració. La
gent no sap encara què fa la Diputació de Barcelona i no és una cosa que digui CUPPoble Actiu, sinó que és una cosa que es palpa quan parles amb el conjunt de veïnes.
Creiem que cal dotar de molt més contingut el Web de Transparència de la Diputació i
creiem, també, que cal revisar de manera efectiva la piràmide invertida de càrrecs que
hi ha en aquesta institució. En aquest sentit, volem posar l’èmfasi en l’alt nombre
d’interins que hi ha i, per tant, creiem que cal revisar molt més les polítiques laborals i
creiem que cal millorar les condicions laborals d’aquelles persones que treballen en el
sí d’aquesta institució. També creiem que cal revisar les externalitzacions de diferents
serveis per tal de tenir un control real i una gestió directa d’aquests serveis. Entenem
que és necessari que alguns serveis tinguin una gestió externalitzada però, tanmateix,
no compartim el fet que no hi hagi un major control real sobre les condicions laborals i
el servei que s’ofereix. Finalment, dir que entenem que s’ha fet un esforç d’incorporarhi indicadors, que tanmateix són quantitatius, la majoria, per no dir tots, són indicadors
quantitatius, i creiem que, quan treballem en política pública també és necessari
incorporar indicadors qualitatius. Per tant, emplacem perquè es faci també l’esforç
d’introduir aquests indicadors per tal de poder avaluar els diferents programes i les
diferents polítiques que es desenvolupin.
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Tot seguit intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: “Este
Plan de Actuación del Mandato que nos presenta el Gobierno de la Diputación
Provincial de Barcelona podría servir para casi cualquier combinación política posible,
pues lo que dicen es tan genérico que cubre muchísimas alternativas. Lo menos
bueno, precisamente, de este PAM es lo que apunta y lo que realmente no dice,
sobretodo en relación con la subordinación a las necesidades de tesorería del
Gobierno de la Generalitat de Catalunya o como va definiendo el sentido en que esta
corporación se convierta en una mera distribuidora de dinero.
Ustedes han recibido una institución que tiene un personal muy cualificado,
especialmente en algunos terrenos, pero se limitan especialmente al ámbito de repartir
dinero como si fuera una simple y mera distribución de tesorería y, para ello, no
necesitamos una Diputación, ni una veguería, ni cualquier otra institución de segundo
grado sino, precisamente, lo que habría que hacer es potenciar el buen hacer que
tienen los funcionarios y los trabajadores de esta casa. Y decimos esto porque nos
parece que, en demasiadas ocasiones, construimos programas y líneas de trabajo con
títulos muy atractivos que, al final, son realmente meros instrumentos para poner
dinero en otras instituciones y poder cubrir lo que tendría que hacer el Gobierno de la
Generalitat de Catalunya y que realmente no está realizando.
En muchas ocasiones, convertimos este Plenario, de hecho, “de facto”, en un
Parlamento bis o unas Cortes Generales repetidas, pero no solemos hablar sobre
quiénes somos o adónde vamos como Diputación Provincial de Barcelona. También
tenemos que hablar sobre cómo se produce esta progresiva desviación de nuestros
recursos en beneficio no de las corporaciones locales, sino en beneficio de una
administración autonómica que tiene sus propias prioridades y que siempre encuentra
excusas para todo y para decir siempre que la culpa es de Madrid. También tenemos
que hablar de por qué no se avanza, de hecho ni siquiera se intenta, en el traspaso de,
por ejemplo, el Instituto del Teatro a la Generalitat de Catalunya. Tendríamos que
hablar de por qué no se ha avanzado en la simplificación de la presencia de esta
corporación en tantos sitios, lo que acaba comportando una dispersión de nuestros
recursos. Tendríamos que hablar de qué ha sido y en qué se ha convertido el proyecto
de medios de comunicación públicos que había impulsado la Diputación de Barcelona.
Podríamos hablar, en el Plan de Mandato, de la distribución de los recursos
económicos en el territorio y de cómo ustedes dan prioridad a determinadas comarcas
en perjuicio, especialmente, de las comarcas metropolitanas.
Este Plan tiene un nivel de concreción mínimo, este Plan no deja de ser un catálogo
de buenas intenciones, sin un sistema de indicadores claros, concretos, ni unos
presupuestos determinados en cada una de las líneas de actuación de este Plan. Por
eso, pedimos que se concreten tanto unos como otros y, en este sentido, creemos que
hay que mejorar el sistema de indicadores, haciendo especial hincapié en la ayuda y la
financiación que reciben entidades y ayuntamientos, tanto en su totalidad como per
cápita y, de hecho, seguimos echando en falta en el Plan de Mandato que se recoja la
evaluación de objetivos propuestos en el Catálogo de Servicios 2015, que incluía
cerca de trescientos compromisos de calidad concretos en relación con diferentes
servicios que esta casa ofrece.
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Nos parece un ejercicio de negación total de la realidad el hecho que ustedes se
nieguen a decir la palabra provincia dentro de esta institución. Estamos en la
Diputación Provincial de Barcelona y no estamos en la demarcación de nada.
Finalmente, les reiteramos que nos oponemos frontalmente al objetivo estratégico
separatista y, en particular, creemos que el punto 6 no tiene cabida dentro de las
competencias legales de esta corporación, pues la Diputación no tiene competencias,
que sepamos, en materia de procesos secesionista y lo que tiene que hacer es
centrarse en reforzar la autonomía y la financiación del mundo local. Por último, les
agradecemos algunas de las propuestas que ha aceptado el equipo de gobierno pero,
sin duda, encontramos que este PAM es incompleto y, por supuesto, no sería el PAM
que el Partido Popular habría presentado estando en el Gobierno.”
A continuació intervé el president del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Ibáñez, qui diu: En primer lloc, dir que nosaltres aquest Pla de Mandat el
considerem un punt de sortida que podríem catalogar, fins i tot, de correcte, polítiques
nacionalistes a part. I, en aquest sentit, volem agrair haver pogut participar, haver
pogut col·laborar amb algunes aportacions, algunes de les quals s’hi han inclòs, però
el que no veiem és la politització d’aquesta institució. La Diputació de Barcelona ha
d’estar al servei dels 311 municipis i no al servei de la Generalitat. En aquest sentit,
lamentar que en el sisè objectiu estratègic, que es definia com “contribuir activament al
procés de transició nacional, apostant per una administració local que tingui
garantides...”, no s’hagi acceptat l’esmena que nosaltres vam proposar i que deia el
següent: “contribuir activament al procés de descentralització municipal per assolir una
administració local que tingui garantides l’autonomia i la suficiència financera”. En
aquest sentit, entenem, i per això, vam fer-la, que la nostra proposta s’ajustava molt
més a quins són el contingut, la tasca i la definició de què té que fer la Diputació de
Barcelona, qualsevol diputació però, específicament, la de Barcelona. Finalment,
esperar que puguem, entre tots, anar adaptant al llarg dels anys aquest punt de sortida
que nosaltres entenem que és el PAM, anar-lo millorant i, si és possible, anar-lo
despolititzant fins i tot. Ens tindran al costat per treballar en tota aquesta feina
d’adaptar-lo a les necessitats que sorgeixin dels municipis o que no s’hagin pogut
atendre i no, lògicament, en tot allò que suposi una politització de la institució. No
detallarem aquí els diferents punts del Pla de Mandat, ja que creiem que, en el seu
àmbit corresponent, ja els vam estar comentant i, per tant, simplement acabaré la
meva intervenció aquí.
Tot seguit intervé la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: El nostre
Grup, seguint la línia del document estratègic que vam lliurar i vam treballar amb el
Govern i, també, en les diferents trobades i propostes que els hem fet arribar i
centrant-nos només en les propostes que facin referència al PAM sense entrar en
altres propostes que hagi pogut plantejar el nostre Grup, entenem que és positiu que la
Diputació de Barcelona, ja ho hem dit en altres ocasions, es doti d’una eina com el
PAM, perquè aquest pot ser un instrument bàsic de planificació de l’activitat
supramunicipal durant els propers anys. Ja queden tres anys de mandat. En aquest
sentit, el document ha de ser, al nostre entendre, el full de ruta de l‘acció política i de la
gestió d’aquesta Diputació i, per tant, ha d’establir una direcció i una destinació final
per arribar a la qual es proposen tota una sèrie d’actuacions. Per tant, el PAM ha
d’esdevenir el compromís públic i comú amb els ens locals de la demarcació de
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Barcelona i de la seva ciutadania i, per tant, entenem que hauria de ser el fruit de la
visió de la situació, de les necessitats i de les perspectives dels municipis i de la
ciutadania, dels ciutadans i de les ciutadanes. Així, entenem que, després de la seva
aprovació, ja els vam fer palès en la Junta de Govern, que s’hauria d’haver transmès
als municipis per a l’obtenció dels suggeriments per tal de tenir un document més
participat, més viu i consensuat amb el territori, per arribar a l’aterrament d’aquestes
propostes en el territori i enriquir-lo amb la participació en aquest sentit.
El Govern ha d’adoptar també, al nostre entendre, el compromís que el PAM sigui un
instrument obert, flexible i dinàmic, ja s’ha esmentat aquí, per adaptar-se a un entorn
tan canviant i dinàmic com l’actual, on la necessitat de compensar els creixents
desequilibris socials i les polítiques de cohesió social adquireixen un nou
protagonisme, i això ha de ser constant i reflectit en aquest document com a línia en el
propi relat del PAM, entenem. Des d’un punt de vista de coherència metodològica,
considerem que no hi ha una relació entre els projectes que es defineixen en el marc
estratègic i les línies d’actuació concretes; també els hem fet arribar algunes esmenes
en aquest sentit. No s’entén en el document quines línies estan pensades en el marc
de quins projectes estratègics i, alhora, entenem que el PAM planteja línies d’actuació i
objectius però no pas les actuacions pensades per assolir-los en aquell relat que
prèviament els he fet sobre la línia que el document hauria de tenir, cosa que fa que
sigui molt complicat, per a nosaltres, fer una planificació i un seguiment de les
actuacions i dels resultats vinculats a aquestes mateixes i entenem que, també,
comporta, per tant, aquestes dificultats per al Govern que fa el PAM. Per què passa
això? Doncs perquè l’estructura organitzativa clàssica no resol, des d’aquest punt de
vista, dues situacions que cada cop són més prioritàries en l’acció pública: per una
banda, l’aparició de demandes socials o demandes polítiques públiques que ja no
depenen només d’una sola part de l’Administració i, per altra banda, la necessitat de
tenir, cada cop més, una visió més integrada d’aquests objectius, com comentava. El
document, per tant, no està dotat d’aquesta transversalitat, ja ho han esmentat altres
Grups, i és necessari que permeti compartir sinèrgicament aquesta consecució dels
objectius comuns, tot i que valorem el gest del Govern de voler incorporar, en el relat
del document si més no, aquest punt de vista i aquesta visió del nostre Grup que va
proposar la transversalitat.
Pel que fa al contingut concret del PAM, el document presentat sembla situar-se, tant
pel que fa als objectius com als projectes del Govern, en una lògica superadora de la
crisi econòmica, quan és una lògica que nosaltres no podem compartir perquè, des de
la nostra perspectiva, continuem patint, com ja han comentat altres Grups, un context
de crisi flagrant i afirmem, conseqüentment, que actualment la cohesió social i la
convivència estan, per tant, en risc i es fan més evidents que mai aquests desequilibris
que provenen del mal funcionament del sistema econòmic. Per això, és tan necessari
reforçar i mantenir els serveis públics i les mesures de protecció social, que permeten
lluitar contra aquestes conseqüències, i això ha de ser un leit motiv i un objectiu que es
desprengui de tot el relat del propi PAM, a la nostra manera d’entendre. D’altra banda,
respecte a la no incorporació del Pacte de govern entre Convergència i Unió i
Esquerra Republicana de Catalunya en el relat del PAM, nosaltres els tornem a
demanar la inclusió d’aquest Pacte en el document; per què?, perquè donaria
compliment a la lògica dels documents estratègics del Govern, que són, d’una banda,
l’acord del nou Govern; d’una altra, el PAM i, d’una altra, el Pla Xarxa 2016-2019, amb
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tot el Catàleg, les meses i els programes complementaris, i perquè aquesta inclusió del
Pacte de govern ja s’havia fet en el mandat anterior, per exemple.
Anant en concret a la reflexió de la relació de les propostes que s’han acceptat i de les
que no per part del nostre Grup, el Grup d’Entesa vol valorar positivament que el
Govern hagi tingut en compte quatre aportacions que per a nosaltres són claus. D’una
banda, la incorporació del Pla de xoc contra la pobresa en aquest relat que feia
necessària la seva incorporació. Però, ara bé, tot i acceptar aquesta resposta de
l’elaboració d’un programa específic, a nosaltres ens agradaria que el Pla de xoc
contra la pobresa no perdés de vista que ha de ser per la justícia i l’equitat, cosa que,
d’alguna manera, en tant que és un document obert i viu, quedés reflectida en el relat
del PAM i amb aquest objectiu. D’altra banda, l’acceptació per part del Govern d’una
línia d’actuació per a la recuperació de la memòria democràtica com a patrimoni
cultural, popular dels municipis de la demarcació de Barcelona, que demanem que es
pugui incorporar definitivament al document que ens presenten perquè, així, adquirim
aquest compromís. També valorem positivament la incorporació del foment de les
energies renovables, més enllà de la biomassa, i veiem positiu el fet que s’hi incorpori
aquesta aportació del Grup d’Entesa. Hauríem valorat, senyor Ciurana, que també ho
incorporés al seu discurs, més enllà de parlar de biomassa, perquè és important fer
aquest canvi i buscar aquest paraigües més ampli d’energies renovables. I també
valorem positivament la inclusió de clàusules socials i ambientals en la contractació
pública.
Alhora, volem tornar a insistir, com no, en altres aspectes que el nostre Grup va
presentar i que entenem que podrien tenir en compte. Vam fer un relat, en una Junta
de Govern, sobre la necessitat d’enfocar els plans d’ocupació d’aquesta Diputació al
canvi de model productiu, i això té moltes variables i moltes accions que poden
desenvolupar-se i és un punt essencial que necessita ser incorporat en el PAM, en el
dia a dia, en el propi relat i en el dibuix de les accions dels plans d’ocupació de la
Diputació. Necessitem, també, una línia de coeducació i una línia de polítiques
públiques d’igualtat, la qual se’ns va dir que tindria protagonisme en el document però,
malauradament, no hem vist la incorporació al respecte d’aquesta línia potent de
polítiques públiques d’igualtat. I ja s’ha esmentat la necessitat de lluitar contra la
feminització de la pobresa i la necessitat de lluitar contra les violències masclistes.
Més enllà d’una línia concreta, necessitem aquest eix, que situï les polítiques que
tenen en compte la dona en el centre del relat. També volem proposar la
singularització d’una línia d’actuació de polítiques públiques LGTBI, ja els hem fet
esment d’això. Una línia específica, no és suficient la justificació de la seva inclusió
com a objectiu específic del PAM que s’ha incorporat, sinó que insistim en la
necessitat d’una línia d’actuació específica i singularitzada per a aquestes polítiques
LGTBI. I creiem, també, que, a banda del suport als ens locals en l’aplicació de la
tarifació social en els serveis educatius, aquesta ampliació de la tarifació social hauria
de fer-se extensiva a les activitats esportives 2016-2017 i, en aquest sentit, els tornem
a fer la proposta. Per últim, reiterem la petició d’una línia específica sobre oci nocturn,
que actualment no està recollida en el document. I, per tot això, i perquè entenem que
el PAM, com vostès mateixos ja ens han comentat, és un full de ruta obert a aquestes
aportacions, esperem que tinguin a bé incorporar-hi les modificacions que els proposa
el Grup d’Entesa.
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A continuació intervé la portaveu adjunta del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora del Frago, qui diu: Recollint les
darreres paraules del diputat Ciurana, el que ens ha agradat és que ha dit que el PAM
és un instrument col·lectiu. I és cert. Des d’aquesta actitud i des d’aquesta voluntat,
nosaltres hi hem volgut contribuir amb les nostres aportacions i, també, entenem que,
des d’aquesta actitud i des d’aquesta voluntat política del Govern, aquest document
s’anirà enriquint al llarg d’aquest mandat. Ho deia al principi, nosaltres entenem que és
un document viu i un punt de partida recollit, també, per la resta de Grups. Una qüestió
important, deia: ha de ser un instrument col·lectiu amb el qual ens sentim identificats.
No sé si tots els Grups hi estem identificats, és difícil, però el Grup Socialista si que
aspira a sentir-s’hi reconegut amb les seves aportacions i amb allò que diu el PAM.
Per tant, nosaltres vam presentar, com la resta de Grups, les nostres aportacions en
tres àmbits, els mateixos que s’esmentaven abans. Primer, aquelles mancances que
nosaltres trobàvem en aquesta proposta; en segon lloc, tot un conjunt d’esmenes i
consideracions al bloc del marc estratègic i, tercer, totes les esmenes i consideracions
referides al bloc del marc operatiu. En aquest cas, nosaltres també parlàvem d’un
model territorial equilibrat i fèiem aportacions en patrimoni arquitectònic local, en acció
territorial i desenvolupament, en urbanisme i activitats, en millora de la Xarxa Local de
Carreteres, en planificació viària de la Xarxa, i en canvi climàtic i sostenibilitat.
Parlàvem, també, de l’impuls de l’estructura productiva local i del foment de l’ocupació,
amb la consolidació de la competitivitat de les fires i els mercats locals i l’impuls a la
dinàmica del sistema públic local. També parlàvem de promoure la cultura, l’educació i
l’esport com a eines de cohesió, del sistema públic de lectura, dels estudis, les anàlisis
i les avaluacions de les polítiques culturals locals. També vam parlar molt i vam fer
propostes en relació amb les polítiques públiques de cohesió social, orientades a la
reducció de les desigualtats, l’adaptació dels municipis per tal de fer-los accessibles a
les persones amb discapacitats, garantir les taules locals de coordinació per la inclusió
social i, fins i tot, plantejàvem la creació o l’increment d’un fons de contingència social
municipal per garantir el cobriment d’aquestes necessitats bàsiques: alimentació, roba,
subministraments i medicaments. De la mateixa manera, també parlem de la
consolidació d’una administració pública transparent i professional al servei dels
governs locals i de la ciutadania, del manteniment, la millora i l’adequació a nous usos
dels edificis corporatius i, òbviament, de la transparència, la legalitat i l’eficiència i
l’eficàcia en la gestió dels recursos econòmics. I tot un seguit de propostes, algunes de
les quals s’han pogut recollir i altres s’estan estudiant.
Què ens agradaria que avui quedés de l’aportació del Grup Socialista? Doncs aquells
aspectes en els quals pensem i creiem que podem continuar treballant. I, per a
nosaltres, ha estat important remarcar l‘absència de les referències als organismes
autònoms de la Diputació de Barcelona. Sabem i creiem en el compromís que això, un
cop s’aprovi el Pla de Mandat, s’anirà treballant perquè, òbviament, la XAL té molta
importància, l’Institut del Teatre també, l’Organisme de Gestió Tributària també i el
Patronat d’Apostes també. Són xarxes en les quals hi participem i també tenen una
important dotació econòmica en els Pressupostos, per la qual cosa entenem que han
d’anar lligades amb les orientacions polítiques i estratègiques que des d’aquí es facin.
Quant els objectius estratègics, per a nosaltres és molt important incorporar, creiem
que ja s’ha fet, no sabem si es continuarà amb aquesta línia però pensem que així ha
de ser, per a nosaltres, deia, és molt important enfortir l’autonomia local mitjançant el

Àrea de Presidència
Secretaria General

principi de subsidiarietat i la suficiència financera. I és en aquest sentit que la proposta
de crear un observatori del deute, que altres administracions tenen, amb els
ajuntaments, sigui amb la fórmula d’un grup d’estudi, sigui amb la fórmula no d’un altre
organisme o estructura, que sigui amb la fórmula d’una comunicació transversal a
totes les àrees, creiem que és molt important en aquests moments. També per a
nosaltres va ser important poder aportar que creiem més en la contribució activa a la
construcció d’una administració local en el marc d’un país millor, que no pas en la
contribució activa al procés de transició nacional, perquè cadascú el país millor l’entén
d’una manera diferent. I no volem deixar passar aquesta oportunitat per manifestar, un
cop més, quina és la nostra posició en aquest sentit.
També continuem refermant tot el que té a veure amb les polítiques d’igualtat en xarxa
arreu de tot el territori, de la mateixa manera que altres Grups també ho han explicitat.
I també tots els projectes i tota la força que han de tenir els projectes estratègics en
l’energia verda -s’ha parlat de la biomassa. I, sobretot, la creació del Pla estratègic per
al canvi climàtic, per facilitar als ajuntaments el compliment dels acords i dels
compromisos de París 2015. En l’àmbit de la cultura, nosaltres considerem clau el
suport a les entitats de cultura popular i tradicional, la continuïtat de les quals és
fonamental, de la mateixa manera que insistim en la creació del fons de contingència
social municipal.
I, finalment, tot un seguit d’aspectes molt operatius, que podrien anar des de la compra
centralitzada fins a vehicles elèctrics, etc. El més important de tot per a nosaltres és
poder tenir l’oportunitat de continuar aportant, revisant i contribuint amb les
orientacions bàsiques que fan del PAM un instrument al servei dels municipis, al servei
de la construcció d’aquest país millor com nosaltres l’entenem i, sobretot, perquè
esdevingui aquest un instrument col·lectiu amb el qual tots els que som diputats de la
Diputació de Barcelona i tots els Grups ens puguem sentir reconeguts, i identificats ja
els que teniu la responsabilitat de govern.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, crec que el diputat Jaume
Ciurana, en representació del Govern, ha fet una llarga i continguda explicació del Pla
d’Actuació del Mandat i, per tant, en nom d’Esquerra Republicana, només reforçar i, en
primer lloc, felicitar el fet que, després de no existir un PAM durant quatre anys, hagi
estat possible en aquesta legislatura, per la vostra tasca, al capdavant, conjuntament
amb tots els presidents i portaveus de Grup que hi han participat també. Per tant, és
una eina que hem de valorar en positiu, en positiu perquè sempre és bo que qualsevol
administració disposi d’una tasca reflexiva, de debat i que, al final, esdevingui amb un
seguit de propostes perquè es puguin desenvolupar durant el mandat, i més positiu
encara és quan es permet que aquesta eina no sigui una eina tancada, sinó una eina
oberta, una eina oberta al servei dels ciutadans, al servei dels ajuntaments de la
demarcació. I quan diem oberta és perquè tampoc no sabem massa què pot succeir
en els propers anys i, per tant, pot haver-hi elements que ens facin canviar
d’estratègies o d’actuacions en favor del món local, que potser no hem previst en
aquests moments. I això pot succeir. Per tant, és un element a tenir en compte. Crec
que la participació de tots plegats ha anat bé perquè, de fet, com deia Jaume Ciurana,
gran part de les propostes que han vingut d’altres Grups polítics, no sols les que han
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vingut dels dos Grups del Govern de la Diputació, s’han pogut recollir i, per tant, és un
element que hem de mirar en positiu.
En positiu, també, voldria matisar dues o tres qüestions. Primer: si nosaltres no parlem
de demarcació provincial, sinó de demarcació de Barcelona és un tema absolutament
ideològic, permeti’ns, i és la posició del Grup que governa, posició que, segurament,
és compartida per la majoria de diputats d’aquest hemicicle. Dir també que,
evidentment, sempre hem dit en l’acord de govern, i no hem negat mai que l’acord de
govern entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, en el seu moment, deia que
ens posàvem a disposició del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya
sorgits de les eleccions del 27 de setembre. I, per tant, no enganyem a ningú i
continuem defensant aquesta posició. I respecte al fet que, al final, estem suplint
actuacions que hauria de fer el Govern de la Generalitat, doncs sí perquè, segurament,
si demanem als ciutadans què esperen de nosaltres, si ho preguntéssim a cada
ciutadà de la demarcació, ens demanaran que donem resposta a les necessitats i a les
inquietuds de la ciutadania. Per tant, ho fem i ho continuarem fent.
Dono la raó a la CUP i a la seva portaveu quan deia que es coneix poc el paper
d’aquesta institució, fins i tot el sentit d’aquesta institució, i aquí podríem entrar en un
debat territorial. Segurament, la gent, la ciutadania coneix el paper dels ajuntaments i
segurament la ciutadania coneix el paper de la Generalitat, però no sé si la ciutadania
coneix en aquests moments, massa o no, el de l’Estat espanyol, tinc els meus dubtes, i
d’allò que reien sobre la gent i els polítics d’aquest país, de fet n’estan pagant les
conseqüències; hi ha unes eleccions el 26 de juny.
Per acabar, presidenta no es preocupi, només dir-li i dir a tots els diputats aquí
presents que, a veure, és veritat que hem de donar a conèixer el paper de la Diputació,
ens queda molta tasca pedagògica per fer en l’àmbit comunicatiu, que és de suport als
ens locals i d’intentar fer el màxim de polítiques, com hem defensat tots els Grups en
els moments, en el context de crisi econòmica i social que hem viscut i continuarem
vivint, per donar la màxima resposta a les necessitats que té la gent d’aquest país i,
per tant, del territori de la demarcació de Barcelona. Per tant, el PAM és una bona
eina, una eina que podem continuar moldejant com creguem oportú i, en definitiva, en
nom del Grup d’Esquerra Republicana, agraeixo les aportacions que heu fet cadascun
dels Grups presents que hi heu participat, que s’han pogut recollir. I no hi ha millor
eina, quan es posa a disposició dels Grups, que l’equip de govern doni pas al fet que
els Grups de l’oposició puguin fer-hi aportacions i que es recullin aquestes. Aquesta és
la millor resposta que podem donar.
Tot segui intervé el portaveu del Grup de Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: De veritat, el que ha fet el diputat Ciurana és un repàs exhaustiu
però breu del que és el Pla de Mandat, el qual és evident que és un document ampli,
que s’ha treballat durant força setmanes i, per tant, el que es pot fer en aquest Plenari,
ho ha fet el diputat Ciurana, és donar unes pinzellades del què és el Pla de Mandat.
Ho he dit i ho repetiré: és un document obert, molts dels portaveus han fet referència a
les seves aportacions i a les seves possibles aportacions de futur, i penso que el
diputat Ciurana ha dit clarament que és un document obert, és un document viu que
permet, doncs, que s’hi vagin aportant propostes noves i, com es deia, també hi ha la
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possibilitat que algunes propostes que s’han fet, per les circumstàncies del moment,
ens puguin fer canviar l’estratègia però, en definitiva, el que és important és que
tinguem un Pla d’Actuació, que és un document de voluntats, que va acompanyat d’un
seguit de marcadors que ens fan preveure que es complirà de manera clara.
És evident que és el Pla de Mandat d’un Govern, d’un Govern concret. Ho dic,
sobretot, perquè hi hagut alguna intervenció que feia referència al procés de transició
nacional. És evident. És un Govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana,
que mai no ha amagat la seva visió del futur de Catalunya, amb la qual cosa no pot ser
un retret sinó per a nosaltres un elogi el fet que se’ns recordi que parlem de la transició
nacional. Només faltaria. El que sí que està clar és que el Pla d’Actuació del Mandat
és un document que té la voluntat d’ajudar especialment la gent de la demarcació, de
la província. Perquè, nosaltres, quan ens posem a treballar des de la Diputació,
pensem en ajuntaments i en la institució, però, sobretot, en el que hi ha al darrere de la
institució des de la demarcació, des de la Diputació i des dels ajuntaments. Per tant,
quan es fan afirmacions del tipus que la Diputació és una repartidora de diners, penso
que es fan afirmacions absolutament il·lògiques i, en tot cas, la Diputació és una
repartidora de serveis als ciutadans de la demarcació. Aquesta és la voluntat del
document i això és el que la Diputació fa realment. Només cal mirar com està definit el
Pressupost de la institució, de quina manera s’utilitzen els diners, com es dóna valor a
tota la feina que es fa des de la casa, feina d’informació, d’assessorament i d’ajuda als
ajuntaments; i, per tant, la nostra voluntat, el PAM ho diu d’una manera clara, és ajudar
les persones que viuen en els municipis.
Hi ha alguna altra cosa que també s’ha dit en les intervencions. Evidentment, jo i el
diputat Ciurana estem parlant d’una visió territorial i d’una redistribució o distribució
territorial dels diners de la província. És evident que els municipis menys metropolitans
tenen menys serveis que els més metropolitans i això s’ha de veure en el Pla de
Mandat. Hem parlat, en diverses ocasions, el diputat ho deia, de quina manera
connectàvem els municipis de la demarcació i de quina manera un veí d’un municipi
petit, Jaume ha parlat de Sant Jaume de Frontanyà, potser és pel nom, ha de tenir les
mateixes possibilitats que un ciutadà que viu a Castelldefels. Només faltaria! Per tant,
és lògic que allà on l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les zones metropolitanes, i el
propi funcionament de les grans ciutats poden donar més serveis, és lògic que la
Diputació, com a administració que té 311 municipis, arribi a intentar aconseguir, és la
nostra voluntat, que els municipis més petits i els seus ciutadans tinguin les
possibilitats que han de tenir. Per tant, algunes afirmacions m’han sorprès i ens ha
sorprès, com a Grup, perquè el que, en definitiva, estem plantejant és una clara
repartició entre tota la ciutadania de la demarcació o la província. Ja ho dèiem i ho
deia la diputada socialista senyora del Frago: tenim en compte aquells organismes o
aquelles institucions on estem representats i alguns són, de fet, de la mateixa
Diputació, com l’Organisme de Gestió Tributària i l’Institut del Teatre. Estem parlant
d’un conjunt d’actuacions i de polítiques que el Govern de la Diputació i la Diputació
faran damunt aquests organismes. Només faltaria! És evident que tenen la seva
autonomia però alhora hi participem i, quan parlem d’educació, d’ensenyament i de
cultura, no se’ns escapa que tenim l’Institut del Teatre, per la qual cosa el tenim previst
i contemplat, encara que és un organisme autònom, dins el Pla d’Actuació del Mandat.
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En definitiva, el que estem proposant, per no allargar-me, és un document estratègic
per quatre anys, obert, insistim, obert i que ha incorporat qüestions d’altres Grups que
no són del Govern. Pretenem que així sigui però tenim clar, també, que qui hem de
rendir comptes davant els ciutadans quan acabem aquest mandat serem el Govern de
la Diputació i, per tant, volem portar a terme unes polítiques concretes, adreçades a
les persones i al territori, que ens permetin rendir comptes, al final del mandat, d’una
forma clarament enfocada al benefici, el progrés i la millora dels ciutadans i les
ciutadanes de Barcelona.
I el Ple en resta assabentat.
7.- Dictamen de data 13 d’abril de 2016, pel qual es proposa aprovar el Pla
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016”.
“Amb la finalitat de donar liquidat als Consells Comarcals per poder garantir les seves
actuacions competencials la Diputació de Barcelona va posar en marxa l’any 2013 un
Pla d’Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals que va tenir la seva
continuïtat els anys 2014 i 2015.
La Diputació ha considerat convenient obrir, en aquest any 2016, una nova línia de
crèdit a curt termini per garantir les competències locals exercides pels Consells
Comarcals per tal que puguin prestar els serveis amb normalitat; tot això, en aplicació
del que disposen els articles 92 i 93 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que possibiliten que
les comarques puguin ser beneficiàries de les funcions d’assistència i cooperació que
presten les diputacions provincials.
Així, s’articula la creació del Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2016”, consistent en prestar assistència econòmica als Consells Comarcals
del seu àmbit territorial que es concreta en proporcionar un sistema per cobrir
temporalment la insuficiència de recursos líquids disponibles amb els quals fer front a
les seves despeses.
La Diputació de Barcelona ha consignat en el seu pressupost 10.000.000 d’euros
destinats a l’atorgament als Consells Comarcals de crèdits a curt termini, sense
interès, per a necessitats transitòries de tresoreria. Aquests crèdits es distribuiran entre
tots els Consells Comarcals del seu àmbit territorial per fer front a necessitats
temporals de tresoreria.
En funció de l’experiència dels Plans d’Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals dels anys anteriors s’han perfilat el procediment i els criteris de distribució.
El repartiment entre els Consells Comarcals es realitzarà en funció de les quantitats
sol·licitades, si no s’arriba a exhaurir l’import consignat. En el cas que l’import de les
sol·licituds superin els 10 milions d’euros, el repartiment s’efectuarà d’acord amb el
següent criteri de repartiment: 40% en funció de la població, 40% en funció del nombre
de municipis, 10% per l’extensió territorial de cada comarca i el 10% pel nombre
d’entitats singulars de població. Per les seves característiques i el principi de
diferenciació dins dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou d’aquests
càlculs la població de la ciutat de Barcelona.
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En el cas que la suma total de peticions superin els 10 milions d’euros consignats en el
Pla, però un o més Consells Comarcals presenten peticions inferiors a l’import que els
correspondria per l’aplicació dels criteris de repartiment, s’efectuarà amb l’import
sobrant un nou repartiment, amb els mateixos criteris de l’apartat anterior, fins arribar a
la distribució de la quantitat prevista.
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada.
L’article 92 de l’esmentat Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
estableix que les diputacions provincials han d’exercir les funcions d’assistència i de
cooperació jurídica i tècnica mitjançant: l’orientació i l’assessorament jurídic, econòmic
i tècnic; l’assistència administrativa; les ajudes tècniques en la redacció d’estudis i
projectes, així com qualsevol altra fórmula anàloga que determini la mateixa diputació
provincial.
Així mateix, l’article 93 del mateix Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix que les funcions d’assistència i cooperació es poden complir
també a favor de la comarca, si aquesta exerceix competències municipals.
Així, la concessió de crèdits és una de les formes de cooperació local prevista a
l’article 30.6.f) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Val a dir que la present actuació constitueix una assistència indirecta als municipis a
través de les comarques, que troba emparament en la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, i
concretament en l’art. 36.1 lletres b) i f) sobre assistència econòmica i de suport a la
gestió financera dels municipis.
Vist que correspon al Ple de la Corporació l’adopció dels presents acords, de
conformitat amb l’article 33.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en exercici de les competències atribuïdes a la Diputació de Barcelona i
en tractar-se d’un Pla.
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que elevi al Ple, previ
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el Pla per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals
2016”, consistent en l’atorgament de crèdits a curt termini per als Consells Comarcals
de l’àmbit territorial de Barcelona.
Segon.- ESTABLIR les condicions generals de participació i de gestió de la concessió
de crèdits a curt termini que atorgui la Diputació de Barcelona als Consells Comarcals
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del seu àmbit territorial dins del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2016”, les quals s’enumeren a continuació:
1. Finalitat i destinataris: La finalitat d’aquest Pla és l’atorgament de crèdits a
curt termini per a necessitats transitòries de tresoreria.
Seran destinataris dels crèdits els Consells Comarcals amb la seu dins de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona.
2. Responsable de la gestió: L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona
responsable de la gestió del present Pla serà el Servei de Programació depenent
de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea de Presidència.
3. Dotació i distribució de recursos: El Pla “Operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2016” serà vigent durant l’any 2016 i es dota amb 10.000.000
euros.
Els Consells Comarcals sol·licitaran l’import del crèdit en funció de les seves
necessitats.
El repartiment entre els Consells Comarcals es realitzarà:
a) En funció de les quantitats sol·licitades, si la suma total d’aquestes no arriba a
exhaurir la quantitat total del Pla.
b) En el cas que les sol·licituds superin els 10 milions d’euros el repartiment
s’efectuarà d’acord amb el següent criteri de repartiment: 40% en funció de la
població, 40% en funció del nombre de municipis, 10% per l’extensió territorial de
cada comarca i el 10% pel nombre d’entitats singulars de població. Per les seves
característiques i el principi de diferenciació dins dels repartiments de la Xarxa de
Governs Locals, s’exclou d’aquests càlculs la població de la ciutat de Barcelona.
c) Si la suma total de peticions superen els 10 milions d’euros consignats en el
Pla, però un o més Consells Comarcals presenten peticions inferiors a l’import que
els correspondria per l’aplicació dels criteris de repartiment de l’apartat b,
s’efectuarà amb l’import sobrant un nou repartiment, amb els mateixos criteris de
l’apartat anterior, fins arribar a la distribució de la quantitat prevista.
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada.
4. Gestió:
a) Les sol·licituds de crèdit es realitzaran, entre el 02/05/2016 i el 31/05/2016,
mitjançant instància, on es justificarà les circumstàncies que la motiven;
signada per la presidència del Consell Comarcal o representant competent,
anirà adreçada a la Presidència de la Diputació de Barcelona i es podrà
presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de la Diputació.
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b) Correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptar, de
manera motivada, l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds
presentades, en funció del criteri de repartiment, i dels imports sol·licitats per
cada Consell Comarcal.
c) Per tal que la concessió dels crèdits a curt termini es faci efectiva, es requereix
que els ens beneficiaris, abans del 10/09/2016, formulin de manera expressa
l’acceptació per òrgan competent, total o parcial, dels crèdits concedits;
manifestin la seva conformitat amb tots els termes i condicions de concessió
establerts en el marc d’aquest Pla i certifiquin que l'operació compleix les
condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. L'acceptació per
part del beneficiari serà condició de l'eficàcia de la concessió del crèdit.
Passada la data del 10/09/2015 sense rebre notificació de l'acceptació,
s'entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona
podrà deixar sense efecte l'esmentada concessió, llevat que concorrin
circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renuncia.
d) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari
procediran a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent
conveni.
e) La Diputació posarà a disposició dels Consells Comarcals els formularis i els
models normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit i on
constarà el certificat que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de
l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals i aquella informació necessària per valorar la
concessió dels préstecs.
f) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit desprès de
la signatura del conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el
Consell Comarcal estigui al corrent de les quotes d’amortització del crèdit
concertat dins del “Pla de Tresoreria per a Consells Comarcals 2015”.
g) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és de dos mesos, a comptar
des de la finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut
l'esmentat termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds
formulades s'entendran desestimades.
5. Condicions dels crèdits:
a) El tipus d’interès serà del 0%.
b) La duració del crèdit serà d’un any.
c) El sistema d’amortització serà constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació
semestral.
d) Per al càlcul de les dates d’amortització es prendrà com a referència la data del
pagament del crèdit realitzat per la Diputació de Barcelona. El Consell
Comarcal té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de
la Diputació.
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e) El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a
l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya.
6. Garanties: En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels
préstecs, la Diputació de Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit
lliurat que haurà de ser reintegrat en el termini de 2 mesos des de la notificació de
la revocació. L’incompliment de l'obligació de devolució del crèdit generarà
l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en mora.
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per
qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell
Comarcal beneficiari.
Tercer.- AUTORITZAR una despesa de 10.000.000,00 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/14301/94200/82020 del pressupost de despeses de la Corporació.
Quart.- APROVAR la minuta de conveni que regula les operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2016, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE [ ] I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REGULACIÓ DELS CRÈDITS ATORGATS EN
EL MARC DEL PLA “OPERACIONS DE TRESORERIA PER A CONSELLS
COMARCALS 2016”

D’una part, el/la Sr./a. [ ], President/a del Consell Comarcal de [
assistència del/la Sr./a. [ ], secretari/ària del Consell.

], amb

D’altra part, el Sr./Sra. [ ], actuant en nom i representació de la Diputació de
Barcelona, com a President/a d’aquesta, assistit per la secretaria general,
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes
pels articles 92 i 93 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar en sessió plenària de data [ ]
el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016”. El Pla preveu el
repartiment per a cada Consell Comarcal en funció de les sol·licituds presentades i uns
criteris de repartiment.
En aquest marc, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va concedir, en sessió
de [ ], al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per a operacions de tresoreria les
característiques del qual es detallen al pacte segon.
El Consell Comarcal de [ ], per acord/resolució de data [ ], ha acceptat el préstec i les
condicions reflectides en aquest conveni i ha acreditat que compleix les condicions de
l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.

Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

Àrea de Presidència
Secretaria General

Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions del préstec concertat en el
marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016”.

Segon. Concessió
La Diputació de Barcelona concedeix al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per un
import de [ ] euros, amb un tipus d’interès del 0 %, a un termini d’1 any, amb la
referència [ ], segons les condicions que s'expressen en aquest conveni.
Tercer. Acceptació
El Consell Comarcal accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com
també a les condicions que el regulen.
Quart. Lliurament
Es realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després de la
signatura del present conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el
Consell Comarcal estigui al corrent de les quotes d’amortització del crèdit concertat
dins del “Pla de Tresoreria per a Consells Comarcals 2015”.
El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan
de tutela financera de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Devolució
El préstec s’amortitzarà per mitjà del sistema constant, amb quotes iguals de
liquidació semestral. El primer venciment serà com a màxim als 6 mesos del
lliurament del préstec, i l’altre venciment restant a l’any de la data de lliurament. El
Consell Comarcal té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació
de la Diputació.
Sisè. Garanties
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la Diputació
de Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà de ser
reintegrat en el termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació.
L’incompliment de l'obligació de devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les
quantitats en què s’hagi incorregut en mora.
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per
qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell
Comarcal beneficiari.
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent
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Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva
aplicació o interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu
acord, sens perjudici de la competència de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol
efecte en el lloc i la data que s’indiquen a continuació.”
Cinquè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al
Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació
per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim.
Sisè.- DONAR TRASLLAT als Consells Comarcals, als efectes legals oportuns.
Setè.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Alguna qüestió? Sabia que hi hauria
intervencions. Les van fer a la Comissió Informativa i, per tant, sabia que traslladarien
aquesta qüestió al Plenari. I, tot seguit dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Des de la CUP-Poble Actiu ja hem manifestat en
aquesta mateixa sessió plenària que el model de les diputacions no és el nostre
model, que el model dels consells comarcals no és tampoc el nostre model. Una de les
primeres mocions polítiques que va presentar aquest Grup, el mes d’octubre de 2015,
va ser instar la Diputació al desenvolupament, per part de la Generalitat, de la Llei de
vegueries de 2010 però, amb tot, tant la Diputació com els consells comarcals encara
existeixen i nosaltres entenem que el que hem de tractar és el finançament d’aquests
ens públics. Entenem, evidentment, que, quan parlem del finançament dels consells
comarcals, estem parlant clarament del finançament del món local. És una estructura
institucional que, creiem, que el nostre país s’ha de repensar de dalt a baix. Els
catalans i les catalanes, els barcelonins i les barcelonines, en l’albir del nou estadi del
nou país, creiem que hem de reconsiderar aquest model.
Nosaltres no parlem ni parlarem d’un finançament bis del que la Generalitat hauria de
fer, com faran probablement altres Grups, perquè entenem, al capdavall i com ja hem
assenyalat, que els consells comarcals són administració local i finançar aquests ens
revertirà finalment en la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes. El que sí que
farem és veure quin paper han de jugar els consells comarcals amb aquests diners,
perquè nosaltres entenem que aquests recursos han de servir per a la mancomunació
de determinats serveis. Estem parlant d’un finançament amb un crèdit del 0% d’interès
cap als consells comarcals de la demarcació i el que ens genera un cert dubte és fins
a quin punt aquest finançament pot o no crear, després ho tractarem en el següent
punt, que tracta del Programa de Crèdit Local, pot crear, deia, un cert greuge
comparatiu amb el finançament final que poden rebre els ajuntaments, que són
administració local també. En tot cas, ens abstindrem en aquest punt.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: El
dictamen número 7, que avui portem a aprovació, sobre el Pla d’operacions de
tresoreria per a consells comarcals, posa de manifest, en primer lloc, que la Diputació
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de Barcelona és una institució necessària i que, si no existís, hauríem d’inventar,
perquè molts Grups d’aquest Ple volen acabar amb aquesta institució, que compleix
amb escreix les seves responsabilitats i competències i va més enllà fins i tot. Va més
enllà perquè pensin que, si no féssim aquesta operació de tresoreria amb els consells
comarcals, com fem amb els ajuntaments i amb altres entitats locals, aquestes
administracions entrarien en fallida i no sé si haurien de demanar caritat.
Estem davant d’una operació de la Diputació de Barcelona, camuflada com a
operacions de tresoreria per a consells comarcals, però que, en realitat, amaga
novament el finançament d’uns recursos que hauria de posar la Generalitat de
Catalunya, uns recursos dels quals en aquests moments estan necessitats els consells
comarcals i no els reben. Perquè no parlo només, en aquest cas, de l’operació de
tresoreria sinó que també hi ha l’operació de les subvencions, les quals van multiplicar
per deu en 2015 les concedides en 2011, van multiplicar per deu! I aquesta
multiplicació no és casual, ja que s’estan substituint competències que sempre havien
estat de la Generalitat, com és el cas de les escoles bressol o el del transport escolar,
perquè les assumeixin les diputacions i les entitats locals. Passar de prop d’un milió i
mig d’euros en 2011 a prop de catorze milions en 2015 és un canvi substancial de
model i és un canvi de model destinat a cobrir les esquenes al pitjor Govern de la
Generalitat de tota la història, perquè estem posant no sols diners a més dels que
posa la Generalitat, sinó que estem posant diners que li tocaria a la Generalitat posar i
finançar. Perquè els ajuntaments no rebran més diners per culpa d’aquesta situació i
hauríem de destinar aquests diners a pagar les necessitats de les nostres entitats
locals i no a finançar la Generalitat en les seves competències. És a dir, novament
estem cobrint les esquenes al Govern de la Generalitat i vostès estan novament
justificant que el tripartit separatista de la Generalitat continuï finançant estructures
d’Estat mentre que, a la Diputació, ens toca pagar les estructures socials. Aquesta és
la realitat per fer que la Generalitat no estigui al servei dels ajuntaments ni dels veïns
sinó que, en l’àmbit econòmic i dels serveis, han posat les diputacions i han posat els
ajuntaments al servei de la Generalitat separatista.
Aquesta Diputació porta uns anys omplint amb recursos els forats de la Generalitat,
perquè aquesta prefereix prioritzar el procés separatista i de confrontació amb el
Govern d’Espanya. És molt més fàcil. Una Generalitat que ha centrifugat el deute
envers amb els ajuntaments. Dit amb paraules planeres, la Generalitat no paga als
ajuntaments ni als consells comarcals quan toca i, per tant, han d’assumir aquest fet
els ajuntaments i la Diputació, i la Diputació moltes vegades a fons perdut. Com la
Generalitat no pot fer front als seus pagaments, que les diputacions catalanes financin
el deute. I vostès es presten a aquest joc. Per tant, recursos dels ajuntaments de la
província de Barcelona que es podrien destinar, per exemple, a fer front a necessitats
socials, han de destinar-se a pagar aquests serveis que no paga la Generalitat i estem
malmetent recursos. Porten avui a aprovació operacions de tresoreria per a consells
comarcals? No, no. Avui estem aprovant una operació de camuflatge per cobrir les
espatlles als seus amics de la plaça de Sant Jaume, per cobrir les espatlles als
senyors Puigdemont i Junqueras, que han abandonat les polítiques socials per
destinar els recursos a les estructures d’Estat i el que és pitjor: tornem a utilitzar els
ajuntaments com a mer instrument de la causa independentista.
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Avui hem aprovat, no, aprovat no, donat compte, d’un Pla d’Actuació del Mandat, però
veiem que vostès tenen un Pla d’Actuació del Mandat ocult, que és posar la Diputació i
els seus treballadors al servei de la causa separatista i no pas al servei dels veïns i les
veïnes de la nostra província. Però, malgrat tot, votarem a favor perquè creiem que
primer estan les persones i, després, les derives separatistes. Votarem a favor però
volem deixar ben clar que aquests diners s’han de tornar i no entrarem en el joc. Però,
quan siguin subvencions, serem molt, molt, molt, molt combatius en aquest tema.
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Quisiéramos realizar una breve valoración económica y
política del Plan que se nos presenta a votación. En primer lugar, queremos dejar
constancia, como ya hicimos en la Comisión Informativa de Hacienda, que
consideramos que, con esta operación, la Diputación de Barcelona está realizando
una subvención encubierta de los tipos de interés que corresponderían si los consejos
comarcales accedieran a los diez millones de euros de que se dota la línea de crédito
a través de entidades financieras. En segundo lugar, y tal como se nos aclaró en la
Comisión Informativa, la apertura de esta línea de crédito para los consells comarcals
tiene su origen en las tensiones de tesorería que sufren por falta de financiación por
parte de la Generalitat, y, como se comentó en dicha Comisión, algo que nació como
una aportación puntual por parte de la Diputación, se ha convertido en una aportación
de carácter ordinario. Por tanto, nos encontramos ante un supuesto incumplimiento de
obligaciones por parte de la Generalitat que obliga a esta institución a detraer recursos
para cubrir necesidades de las entidades locales con origen en sus incumplimientos.
Operaciones de tesorería para consells comarcals, contratos-programa de servicios
sociales, utilización de los planes extraordinarios de asistencia financiera local,
incumplimiento de las aportaciones en convenios para inversiones firmados con otras
administraciones, impago de obras de mantenimiento y mejora en centros escolares,
escoles-bressol, becas de comedor, y, por último, la financiación, por parte del
Ayuntamiento de Barcelona, de las obras de la L9 del Metro son pruebas inequívocas
del hecho que la Generalitat está siendo financiada por el conjunto de las
administraciones locales catalanas, en especial por las que disfrutan de mejor
situación financiera, como el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona.
En nuestro caso, detrayendo recursos que podrían ir destinados directamente a los
municipios u obligándonos a concertar operaciones de crédito.
Quizá no sea éste el lugar ni corresponde el debate y, posiblemente, me ganaré, con
toda la razón, una llamada de atención por parte de la presidenta aunque, sin
embargo, no puedo dejar de decirle lo siguiente: independientemente del hecho que
no compartamos las prioridades en el gasto del actual Govern de la Generalitat, es un
dato objetivo que nuestra comunidad autónoma, como otras, está infrafinanciada y, por
esta razón, hace algunos días Albert Rivera, en una reunión con el President de la
Generalitat, le ofreció la posibilidad de trabajar conjuntamente con el objetivo de
impulsar una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que
dotara de mayores recursos a Cataluña. Nuestro portavoz en el Parlamento de
Cataluña, Carlos Carrizosa, en sede parlamentaria, volvió a tender la mano al señor
Puigdemont para trabajar en este sentido. Pues bien, desde nuestro Grupo instamos a
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona y a los Grupos de Convergència y
Esquerra para que trabajen en la línea de intentar convencer al Govern de la

Àrea de Presidència
Secretaria General

Generalitat para que acepte este ofrecimiento y trabaje, conjuntamente con otras
fuerzas políticas, para mejorar el sistema de financiación de nuestra comunidad, lo
cual redundará en beneficio del conjunto de los ciudadanos de Cataluña y, en
especial, de los ciudadanos de nuestra provincia y de nuestros ayuntamientos.”
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En tot cas,
constatar que, en primer lloc, el Parlament té feina per fer i, per tant, fer una llei de
governs locals i una llei territorial que clarifiquin quines són les funcions i els papers de
les diferents administracions i que, en aquest sentit, clarifiquin si hem de tenir consells
comarcals, com s’han de dotar, quines funcions han de tenir, quines competències han
de tenir i com s’han de finançar. Mentre el Parlament no ho resolgui, que ho hauria de
resoldre el Parlament i hauria d’estar ja fent-ho, a la Diputació ens toca, com ens ha
tocat en altres moments, ajudar les administracions locals que tenim.
No vull repetir la intervenció que vaig fer a la Comissió Informativa, ja ho vam plantejar,
sinó dir que el nostre únic punt de demanda en aquest plantejament, ja que no és la
primera operació de tresoreria que fem en aquesta casa i, lamentablement, em temo
que no serà l’última; té a veure, en molts casos, amb dificultats de tresoreria dels ens
locals, és que volem que hi hagi un seguiment i un control de com s’ha generat aquest
desajust de tresoreria, per dir-ho suaument. Per tant, com que tots i totes som
conscients que es deu bàsicament a que els consells comarcals no reben, de la
Generalitat, els recursos que han de rebre, demanem que, en la mesura que la
Diputació col·labora en el finançament d’aquesta part dels desajustos dels consells
comarcals, doncs que es vagi sabent quan va pagant la Generalitat i quant estan
trigant els consells comarcals per retornar-nos el crèdit que els estem fent. I, per tant,
volem un seguiment i una informació contínua de com està funcionant aquest
programa perquè, si no, potser al final estem generant una bossa de deute entre els
consells comarcals i la Diputació quan és la Generalitat qui té el deute amb els
consells comarcals, els ajuntaments i les diputacions. Ja ho vam fer durant el passat
mandat i creiem que, en aquest mandat, també hauríem de fer un seguiment d’aquest
tipus d’operacions de tresoreria, amb aquest tipus d’informacions de quan va pagant la
Generalitat i quan van pagant els consells comarcals.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, jo diria que estem parlant del fet
que podríem discutir sobre, com he dit abans, el model d’organització territorial del
país i si han d’existir els consells comarcals, si la Diputació ha d’existir o si s’ha de
convertir en una vegueria però, en tot cas, el que estem parlant aquí és que hi ha un
problema de tresoreria important en els consells comarcals per manca de liquiditat i,
com ja va fer fa quatre anys, la Diputació intenta fer una operació a favor d’ells,
intentant que disposin de liquiditat a un tipus d’interès zero. Això és el que estem
parlant aquí i d’això han esdevingut, com hem pogut veure, unes altres intervencions
que han anat molt més enllà, on se’ns ha qualificat com si tot fos una maquinària
separatista d’intent de fer no sé què. No, no estem parlant d’això sinó d’una altra cosa.
En tot cas, miri, estic orgullós de ser separatista, independentista o el nom que li vulgui
dir vostè, senyor Riera. Per a mi, el problema és que, si hi ha gent que és separatista o
independentista, és que també hi ha gent separadora que no accepta la democràcia. I
també podríem parlar llargament d’aquest tema. En podríem parlar llarguíssimament i
segurament vostès estan al cantó dels separadors mentre que nosaltres estem al
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cantó dels qui volem la independència per al nostre país, els que vostès anomenen
separatistes. Però, de veritat que no hi ha cap intent de complot maçònic
independentista, que s’havia dit en altres temps. No, no hi ha això sinó que,
senzillament, es vol donar una cobertura amb liquiditat als consells comarcals, que
també formen part de l’administració local de Catalunya i de la demarcació de
Barcelona.
I que diguin, a més, allò de que el Govern de la Generalitat és qui hauria de donar els
recursos adients perquè no es produís aquesta situació... Totalment d’acord. Escolti.
Ens agradaria molt que la Generalitat no tingués cap deute amb nosaltres, ens
agradaria molt als ajuntaments i als alcaldes. I a mi que sóc alcalde, m’encantaria. Li
asseguro que ens encantaria. Com també, i acabo la meva intervenció, ens encantaria
que, d’una vegada per totes, el finançament del món local per part de l’Estat espanyol
no fos del 13% dels recursos públics sinó que fos com en altres països europeus, al
voltant del 25% a França, del 35% a Alemanya, més del 50% a Suècia. Ens
encantaria, i això no es produeix, sinó que es produeix el contrari. Com també ens
encantaria que el nostre Govern de la Generalitat no hagués d’anar allà a mendigar i a
demanar constantment de genolls que l’Estat pagui els deutes que té amb la
Generalitat de Catalunya i que el nostre Govern, qui en teoria és autonòmic, encara
que cada vegada dubto més que existeixi autonomia al nostre país, quan intenta tirar
endavant un impost com el de les nuclears, no es trobi, com divendres passat, amb
què està impugnat pel Consell de ministres, o quan intentem tirar endavant un impost
sobre els dipòsits bancaris, curiosament no es fa cap recurs judicial a les restants
comunitats autònomes i l’Estat espanyol en fa un contra el nostre Govern, qui
legítimament i democràticament tira endavant una iniciativa d’aquestes
característiques per poder-se’n sortir econòmicament. Per tant, quan un Govern no
disposa de recursos, ha de buscar recursos, ja sigui en forma de taxes i impostos o
amb un increment del deute i, miri, curiosament no se’ns deixa tampoc endeutar per
allò que sí que es deixa endeutar l’Estat espanyol. Per tant, davant d’aquesta situació,
què vol que li digui, senyor Riera? Només li puc dir que, en aquest país, en una cosa
estic totalment d’acord amb el Grup del Partit Popular: el Govern de la Diputació de
Barcelona estarà al costat del món local i dels consells comarcals i, allà on no arribi el
Govern de la Generalitat, segurament nosaltres hi haurem d’arribar.
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Breument,
perquè dóna per a molt una línia escrita en l’ordre del dia, que parla d’una operació de
tresoreria, veig. Al meu poble, diria que poc estem parlant d’això. Hem vingut a parlar
d’una altra cosa, però em sorprèn i, en tot cas, no afegiré res perquè crec que no
pertoca ni com a portaveu ni com a diputat de l’Àrea que presenta l’ordre del dia.
He sentit durant els últims plenaris que tenim un romanent de tresoreria aturat i ara
resulta que posem en mans d’una altra administració un crèdit que utilitza aquests
diners que estan aturats perquè es donin serveis a les persones. Els consells
comarcals tornen sempre aquests crèdits, senyor Funes i, per tant, fem i seguirem fent
aquest seguiment. Però, fixeu-vos, quina paradoxa que, quan posem a moure aquests
diners, se’ns comença a posar problemes i se’ns comença a parlar de la nostra
ideologia política. Evidentment. Els ajuntaments estan governats per persones que
representen partits polítics i la ideologia hi és però, fixeu-vos, al final el que estem fent
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amb aquesta operació és el mateix que fem amb els ajuntaments i aquests diners
tornen. Per tant, els agafem de la tresoreria i els posem a treballar. És paradoxal,
realment, que aquí hi posin problemes.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Exhaurit el debat, doncs... Senyor Riera,
molt breument. Crec que hem entès la posició i, a més, li agraïm que voti
favorablement l’operació de tresoreria.
Intervé de nou el senyor Riera (PP), qui diu: Seré molt breu. Només per deixar
constància del respecte de qui parla a qualsevol opció política democràtica i legal. Això
per començar. Respecto qualsevol opció política democràtica i legal. I aclarir que
comença a ser sospitós que, de les administracions catalanes, dels quatre grans
pressupostos de l’administració catalana, només n’hi ha una que plora. És a dir,
l’administració de la Diputació va bé econòmicament, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona va bé, raonablement bé, l’Ajuntament de Barcelona funciona raonablement
bé i l’única que plora és la de la Generalitat. Home, això comença a ser sospitós i
potser s’ho haurien de fer mirar.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Riera, crec que hi hauria molt per
opinar sobre aquestes qüestions i les raons d’aquest fet que addueix vostè. I, tot
seguit, demana el posicionament dels Grups en aquest punt de l’Ordre del Dia.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (7) i Partit Popular (3) i l’abstenció de Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 6
abstencions.
8.- Dictamen de data 15 d’abril de 2016, pel qual es proposa l’estimació del
recurs potestatiu de reposició interposat per Banco de Sabadell contra la base
4a. del Plec de Bases per a seleccionar l’entitat financera amb la qual s’ha de
formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017 i
l’aprovació d’un nou expedient.
“I. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La Diputació de Barcelona, des de l’any 1994, ha vingut desenvolupant el Programa
de Crèdit Local, l’objectiu del qual és obtenir el millor finançament possible, per a tots
els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) de la província, per fer
front a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través de la signatura
d’un conveni amb una entitat financera, facilitant la gestió per a la consecució de
préstecs especialment a aquells ajuntaments i EMD amb menor capacitat econòmica, i
a més, subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivi d’aquest nou
endeutament.
2. Per als anys 2016 i 2017, la Diputació de Barcelona va considerar convenient
continuar amb l’esmentada acció concertada, amb una nova convocatòria, raó per la
qual, el Ple, en sessió ordinària de 28 de gener de 2016, va aprovar la convocatòria i el
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Plec de Bases per seleccionar l’entitat financera amb la qual es formalitzaria l’acció
concertada del programa de crèdit local 2016-2017.
3. L’esmentada convocatòria i plec de bases es van publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) de 17 de febrer de 2016.
De conformitat amb la Base 6a de l’esmentat plec, el termini per a la presentació de
sol·licituds era de 30 hàbils, inclosos els dissabtes, comptadors des de l’endemà de la
publicació de l’anunci en el BOPB, per tant, el termini va finalitzar el 23 de març de
2016.
4. En la mateixa data 23 de març de 2016, (núm. Registre 1600016636) l’entitat
financera Banc de Sabadell, SA, ha interposat recurs de reposició contra la Base 4a.
del plec de bases per seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció
concertada del programa de crèdit local 2016-2017, aprovat, juntament amb la
convocatòria, pel Ple de la Corporació el 28 de gener de 2016, acords publicats en el
BOPB el 17 de febrer de 2016.
El contingut de l’esmentat recurs es reprodueix a continuació:
“[...]
EXPOSA
Que en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de febrer de 2016,
es publica l’anunci d’aprovació de la convocatòria i del plec de bases per
seleccionar l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local 2016-2017”
Que la base 4ª de dit plec (Requisits per a la participació de les entitats financeres)
diu textualment:
Les entitats financeres que vulguin presentar-se a aquesta acció concertada hauran
de complir els requisits següents:
 Estar inscrites al Registre corresponent del Banc d’Espanya, de solvència
reconeguda i amb representació en la major part del territori de la província de
Barcelona, amb plena capacitat d’obrar.
Es considera que una entitat financera té representació en la major part de la
província de Barcelona quan l’entitat disposa d’oficines pròpies almenys en 75
municipis i EMD de la província, entre els quals s’han d’incloure totes les capitals de
comarques de la província de Barcelona.
No s’admetrà en aquesta acció concertada la sindicació d’entitats.
Que per Llei 4/2015, de 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès, va ser
creada la dita comarca, essent la seva capital el municipi de Moià, on tenen la seu
oficial els seus òrgans de govern de la comarca.
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Que a dia d’avui no es troben totalment en funcionament els òrgans de govern i
d’administració de la nova comarca (no s’ha aprovat pressupost, no s’ha nomenat
gerent, etc.).
Que si la dita base 4 entén com a inclosa, ja que formalment no la exclou, la nova
comarca del Moianès, en el panorama financer espanyol tan sols dues entitats de
tot el territori compleixen aquesta clàusula (presència a totes les capitals comarcals,
inclosa Moià).
Que aquest fet afecta greument els principis de competència i lliure concurrència, ja
que limita a dues entitats la presentació d’ofertes. Que atès que l’entitat a la qual
represento compleix amb el criteri general que consisteix en disposar d’oficines
pròpies en almenys 75 municipis i EMD de la província (nombre que supera en
escreix), així com en les capitals comarcals.
Atesa la voluntat de l’entitat que represento a presentar-se a la referida
convocatòria, si per part de l’òrgan de selecció es considera que aquesta no
compleix amb els requisits de la dita base,

FORMULO RECURS DE REPOSICIÓ
a l’empara del que disposen els articles 60.2 en relació amb el 58.3, 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
I, en virtut de tot l’exposat
SOL·LICITO
Primer.- Que, si es considera que l’entitat a la qual represento no compleix els
requisits de la base 4 de la convocatòria per seleccionar l’entitat financera amb la
qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017 es
tingui per presentat aquest recurs en temps i forma.
Segon.- Que, en conseqüència, s’anul·li de la base 4 de la dita convocatòria i es
procedeixi a una nova convocatòria, als efectes de no conculcar els principis de
competència i lliure concurrència, que han d’estar presents i ser respectats en
qualsevol convocatòria pública.”
En conseqüència, el motiu de recurs es concreta en la consideració que la Base 4a.,
relativa als requisits per a la participació de les entitats financeres, vulnera els principis
de competència i lliure concurrència, en establir, com a requisit per a la participació,
que les entitats financeres comptin amb una presència territorial en la major part de la
província de Barcelona, considerant que una entitat té representació en la major part
del territori quan aquesta disposa d’oficines pròpies almenys en 75 municipis i EMD de
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la província, entre els quals s’han d’incloure totes les capitals de comarques de la
província de Barcelona.
En tant que la data d’interposició va ser el 23 de març de 2016, data que coincideix
amb la data de finalització del termini de presentació de proposicions, el procediment
va continuar la seva tramitació i de conformitat amb el que disposa la Base 9.1 de
l’esmentat plec de bases, el primer dimecres hàbil següent a la finalització del termini
per a la presentació de les sol·licituds, en concret, el 30 de març de 2016, a les 12
hores, es va reunir l’òrgan de selecció constituït de conformitat amb la Base 8a.
Vista l’acta de l’esmentada reunió i respecte del recurs interposat, l’òrgan
seleccionador va efectuar la valoració que es reprodueix a continuació:
“El president de l’Òrgan de selecció, l’Il•lm. Sr. Garcia i Cañizares, tot fent un
examen introductori del contingut i pretensió de l’entitat que impugna les bases,
indica que per a l’elaboració de les bases no es va tenir en compte la incidència de
la recent creació de la comarca del Moianès, constituïda per la Llei 4/2015, de 23
d’abril, la capital de la qual és el municipi de Moià.
Així mateix, posa de manifest la importància de les operacions bancàries via
telemàtica que en l’actualitat donen suport a la majoria de transaccions comercials,
indicant que potser la presència territorial ja no resulta tan important per als
municipis destinataris com en convocatòries anteriors, afectant, per tant, als
principis de lliure concurrència i igualtat.
Demana la paraula el director de Serveis de Secretaria, adjunt a la Secretaria
General, el Sr. Martínez-Alonso, qui informa que el recurs ha estat analitzat en el si
de la Secretaria General i exposa els arguments jurídics relatius al principi de lliure
concurrència que es recullen a la normativa d’aplicació a l’acció concertada en tant
que inclosa en l’activitat de foment, principi que ve recollit a l’article 239 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, tal i com constava al règim jurídic de les bases objecte
d’impugnació.
Altrament, assenyala que els elements configuradors d’aquest principi estan molt
més desenvolupats per la doctrina i la jurisprudència en matèria de contractació
pública, i és aquesta normativa la que resulta d’aplicació de manera subsidiària per
resoldre els dubtes i llacunes que poguessin presentar-se, en tenir, l’acció
concertada, una base convencional.
Així, indica que d’acord amb diferents resolucions del Tribunal Administratiu Central
de Recursos Contractuals, l’exigència d’implantació territorial no es vincula
directament a una millor execució del contracte i, tanmateix, pot ocasionar com a
resultat, no una millor proposició sinó al contrari, una reducció en la participació i en
el nombre de proposicions en exigir-se un requisit excessiu que només poden
complir un nombre limitat d’entitats, la qual cosa comprometria la lliure concurrència
i, en definitiva, l’obtenció de les millors condicions possibles en benefici dels
ajuntaments destinataris de l’acció concertada.
Seguidament, el director de Serveis de Planificació Econòmica, el Sr. Martínez de
Morentin, lliura un quadre-resum de verificació de les entitats financeres que
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existeixen a cada capital comarcal, com a element fàctic, i que es reprodueix a
continuació:
Entitat Bancària

BERGA

ABANCA

GRANOLLERS
X

IGUALADA

MANRESA

MATARÓ

MOIA

VIC

VILAFRANCA DEL VILANOVA I LA
PENEDÈS
GELTRÚ

X

Banca March

X

Banco Caixa Geral

X

Banco De Valencia
Banco Mediolanum
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Santander

X
X
X

Bankia
Bankinter
BBVA
CaixaBank

X
X

Cajamar Caja Rural
Catalunya Caixa
Deutsche Bank

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ibercaja
Kutxabank S.A.
Liberbank - Caja
Extremadura
Liberbank - Cajastur
Targobank

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Indica que al quadre no s’han tingut en compte les comarques del Barcelonès i el
Vallès Occidental perquè resulta òbvia la seva implantació.
Seguidament, el president manifesta la necessitat d’adaptació de la clàusula quarta
de les bases donat que la supressió d’oficines de les entitat bancàries és un fet
constatat degut a l’adaptació del sistema bancari a la millora de les xarxes de
telecomunicacions existents, i per tant aquesta clàusula pot limitar la concurrència,
quan és precisament el que es busca potenciar, conclusió sobre la qual manifesten
la seva coincidència la interventora general, Sra. Raurich, i la resta d’assistents.
Per finalitzar, se suggereix examinar els arguments posats de manifest en aquesta
sessió i valorar la possibilitat d’establir el número d’oficines com a criteri de selecció
amb una ponderació limitada mínima.
Per tot això, l’òrgan seleccionador acorda formular les propostes següents:
Primer.- APRECIAR arguments jurídics sobre la possible vulneració del principi de
lliure concurrència, d’acord amb la pretensió del recurs presentat pel Banco de
Sabadell, S.A, per la qual cosa existeixen raons justificades per no procedir a
l’obertura dels sobres que contenen les ofertes presentades i declarar la seva
suspensió.
Segon.- SUSPENDRE el procés per a la selecció de l’entitat financera amb la qual
es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017,
mitjançant un decret de la Presidència de la Diputació.
Tercer.- ESTIMAR els fonaments del recurs de reposició interposat en data
23/03/2016 amb registre d’entrada número 1600016636 per dita entitat financera.
Quart.- APROVAR un nou Plec de bases que suprimeixi el requisit de presència
territorial en la major part de la província de Barcelona.
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Cinquè.- ELEVAR la proposta corresponent al proper Ple de la Diputació de
Barcelona, per a la seva aprovació.”
En base a l’apreciació, per part d’aquest òrgan de selecció, d’arguments jurídics sobre
la possible vulneració del principi de lliure concurrència, no va procedir a l’obertura
dels sobres que contenen les ofertes presentades i va proposar declarar la suspensió
del procediment per a la selecció de l’entitat financera amb la qual es formalitzarà
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017, fins a la resolució per
l’òrgan competent del recurs interposat.
L’esmentada proposta de suspensió del procediment així com la disposició de tramitar
el corresponent dictamen de resolució del recurs, va ser aprovada per Decret de la
Presidència de la Diputació, de data 14 d’abril de 2016 (Núm. Reg. 2854/16).
Un cop ha quedat suspès el procediment de selecció de l’entitat financera amb la qual
es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017, cal
examinar el recurs de reposició interposat pel Banc de Sabadell, SA, en data 23 de
març, als efectes de la seva admissió i resolució.
II. ADMISSIÓ DEL RECURS
De conformitat amb el que disposen els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú (LRJAPC), els actes administratius que posin fi a la via
administrativa podran ser impugnats potestativament en reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu i el termini per a la interposició de l’esmentat recurs de
reposició serà d’un mes, si l’acte fos exprés.
Així, d’acord amb el que disposa l’article 48 de dita LRJAPC, l’inici del còmput
d’interposició de l’esmentat recurs ve determinat per l’endemà de la publicació de
l’acord d’aprovació de la convocatòria i plec de bases per seleccionar l’entitat financera
amb la qual formalitzar l’acció concertada del programa de crèdit local 2016-2017,
anunci que es va publicar en data 17 de febrer de 2016.
Per tant, el termini per interposar el recurs corresponent hagués finalitzat en data 18
de març de 2016.
No obstant això, i de conformitat amb l’article 60.2 en relació amb el 58.3 de dita
LRJAPC, cal admetre el recurs de reposició interposat pel Banc de Sabadell, SA en
data 23 de març de 2016, en tant que l’anunci, en no incorporar expressament peu de
recurs, ha desplegat els seus efectes a partir de la interposició de l’esmentat recurs.
III. FONAMENTACIÓ JURÍDICA
1. L’acció concertada es basa en unes relacions jurídiques a tres bandes. D’una
banda, la relació entre la Diputació i cada ajuntament o entitat municipal
descentralitzada participant en el Programa de Crèdit Local que té caràcter
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subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
de la Diputació de Barcelona” aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en
sessió de data de 22 de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, del 1.03.2012.
2. D’altra banda, la relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o
entitat municipal descentralitzada que participa en el Programa de Crèdit Local que
s’estableix sobre la base de l’operació de préstec que formalitzen ambdues entitats.
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica.
3. La tercera relació que es dóna entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera
seleccionada, com a acció concertada i en la modalitat d’activitat de foment, ve
regulada per les disposicions i els instruments següents:
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.
d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
del 1.3.2012).
e) El Plec de Bases reguladores, l’oferta de l’entitat financera seleccionada i el conveni
formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona.
Aquestes relacions jurídiques, es troben excloses de l’àmbit d’aplicació del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP), tot això de conformitat amb l’article 4, apartats d) i l) d’aquesta Llei, relatiu
als negocis i contractes exclosos. No obstant això, en tenir una base convencional, li
resultarien d’aplicació subsidiària els principis generals aplicables a la contractació del
sector públic, així com la resta de l’ordenament jurídic.
Un cop delimitada la normativa que resulta d’aplicació a l’esmentada acció concertada
com activitat de foment impulsada per la Diputació de Barcelona, cal examinar el fons
de la causa d’impugnació.
En aquest sentit, l’article 132 del ROAS estableix que les bases de la concertació
s’han de referir, entre d’altres, als aspectes següents:
a) Al conjunt dels agents econòmics radicats en l’àmbit territorial de l’entitat que
estiguin compresos en el sector o el subsector objecte de concertació o
protecció, sense referir-se de forma individualitzada a cap d’aquests.
b) Al contingut i als requisits de les sol·licituds dels interessats.
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c) Als ajuts i altres estímuls que s’ofereixin, a les obligacions i càrregues que
comporti la concertació i a les altres condicions que l’ens local consideri
convenient establir.
d) Als criteris de selecció.
e) A la duració i els motius d’extinció de la concertació.
f) A la suspensió dels beneficis en cas d’incompliment dels compromisos
assumits.
D’acord amb l’esmentada regulació, l’ens local convocant disposa de certa llibertat en
l’establiment de les obligacions, càrregues i altres condicions que es considerin
convenients amb la finalitat de fomentar i promoure l’activitat objecte de l’acció
concertada, i en concret, s’ha considerat rellevant que els agents econòmics que
operen en l’àmbit territorial de la província de Barcelona tinguin un mínim de presència
en la província de Barcelona, en benefici dels municipis i EMD destinataris de dita
acció concertada i així es va reflectir en la Base 4 objecte d’impugnació.
L’exigència de presència comercial en l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
es concretà en disposar d’oficines pròpies en un mínim de 75 municipis de la
província, d’entre els quals “en totes les capitals de comarques de la província de
Barcelona”.
Recentment, s’ha incrementat en una comarca més, la comarca del Moianès, les que
corresponen a la província de Barcelona. En efecte, la comarca del Moianès, com
posa de relleu l’entitat impugnant, ha estat de recent creació mitjançant la Llei 4/2015,
del 23 d’abril, publicada al DOGC núm. 6862 de 30 d’abril de 2015. D’acord amb
l’article 2 de l’esmentada Llei, la capital del Moianès és el municipi de Moià, per tant,
d’acord amb la literalitat de les Bases aprovades, és requisit per a participar en l’acció
concertada disposar d’una oficina pròpia en dit municipi.
En aquest punt, l’entitat que impugna argumenta que a avui dia no es troben en
funcionament els òrgans de govern i d’administració de la nova comarca. A aquest
respecte, val a dir que, tot i que el Consell Comarcal del Moianès va ser constituït el 20
de juliol de 2015, després de la celebració de les eleccions municipals de 24 de maig
de 2015, el seu funcionament encara no és efectiu. Tot i així, la creació territorial de la
comarca existeix des de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei 4/2015, i per tant,
l’entitat recurrent, d’acord amb la seva al·legació, no compliria amb la condició exigida
en la Base 4a.
Altrament, posa de manifest la recurrent que en el panorama financer espanyol tan
sols dues entitats de tot el territori compleixen aquesta clàusula (presència a totes les
capitals comarcals, inclosa Moià) i que, per tant, aquest fet afecta greument els
principis de competència i lliure concurrència, ja que limita a dues entitats la
presentació d’ofertes.
En conseqüència, vista la proposta formulada per l’òrgan de selecció de l’Acció
concertada del Programa de Crèdit Local de data 30 de març de 2016 i l’examen
efectuat de les al·legacions contingudes en el recurs, cal formular les consideracions
següents:
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1) Sobre la limitació palesada per la recurrent, i la possible conculcació dels
principis de competència i lliure concurrència, cal tenir en compte que, d’acord
amb l’article 239 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC),
l'activitat de foment s'exerceix d'acord amb els principis de publicitat,
d'objectivitat, de lliure concurrència i d'igualtat, i amb adequació a la legalitat
pressupostària.
A més, com s’ha dit, als contractes, negocis i relacions jurídiques excloses de
l’aplicació del TRLCSP li resultarien d’aplicació els principis aplicables a la
contractació del sector públic, entre ells, el d’igualtat, no discriminació i lliure
concurrència.
2) En aquest sentit, constatat que l’exigència d’implantació territorial no es vincula,
per si sola, directament a l’obtenció d’un millor resultat ni a una millor execució
de l’acció concertada en benefici dels municipis i EMDs; que aquella
implantació territorial està suficientment garantida en el nivell municipal, sense
afegir-hi el requisit d’implantació a totes les capitals de comarca; i que, en
l’actualitat i cada cop de manera més intensa, les entitats bancàries operen
preferentment no de manera presencial sinó a través d’internet, hom aconsella
considerar els arguments de la recurrent i replantejar aquell plus d’exigència de
presència territorial a totes les capitals de comarca, com a requisit
incondicionat d’accés a la convocatòria, per tal que no es produeixi un resultat
no volgut, com seria la restricció de la concurrència en detriment de l’obtenció
d’una millor oferta, sobre la base de la competència efectiva entre totes les
entitats financeres que operen al mercat.
3) Altrament, com a conseqüència de la possible reducció en la participació i en el
nombre de proposicions, en base a exigències de caràcter territorial, podria
veure’s compromès aquell principi de lliure concurrència en detriment de
l’obtenció de les millors condicions possibles en benefici dels ajuntaments
destinataris de l’acció concertada. En aquest sentit, es pronuncia de manera
reiterada la doctrina en matèria de contractació pública [Resolucions del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales núms. 29/2011, de
9.2; 139/2011, de 11.5; 217/2012, de 3.10; 101/2013, de 6.3].
En conseqüència, es proposa l’estimació del recurs de reposició interposat pel Banc
de Sabadell, SA, en data 23 de març de 2016, contra la Base 4 esmentada per les
raons exposades.
IV. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOVES BASES REGULADORES
D’acord amb l’anterior proposta i consegüent suspensió de la convocatòria de l’acció
concertada aprovada pel Ple de 28/1/2016 i publicada en el BOPB de 17/2/2016,
resulta necessari deixar-la sense efecte i aprovar una nova convocatòria que inclogui
un nou plec de bases que haurà de regir l’acció concertada amb una entitat financera
per a l’obtenció de finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins
del programa de crèdit local a formalitzar pels ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades de la província de Barcelona. El detall de Bases és el següent:
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PREÀMBUL:
BASE 1a.
BASE 2a.
BASE 3a.
BASE 4a.
BASE 5a.
BASE 6a.
BASE 7a.
BASE 8a.
BASE 9a.
BASE 10a.
BASE 11a.
BASE 12a.
BASE 13a.
BASE 14a.
BASE 15a.
BASE 16a.
BASE 17a.
BASE 18a.
BASE 19a.
BASE 20a.
BASE 21a.
BASE 22a.

Antecedents, motivació i règim jurídic
Objecte
Durada de l’acció concertada
Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Requisits per a la participació de les entitats financeres
Presentació de sol•licituds, vigència de les ofertes i vinculació de les
Bases
Termini de presentació de sol·licituds
Criteri per a la selecció
Òrgan de selecció
Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera
Selecció de l’entitat financera
Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera
Formalització de l’acció concertada
Entitats beneficiàries dels préstecs
Finalitat dels préstecs
Responsabilitat de les entitats beneficiàries
Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona
Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa de
Crèdit Local
Comissió d’avaluació del concert
Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
Regulació de l’acció concertada
Causes d’extinció
Prerrogatives i jurisdicció competent

Vist l’informe emès per la Direcció de Serveis de planificació econòmica de data 15
d’abril de 2016, s’ha fet una revisió íntegra del contingut de les esmentades Bases
respecte de les aprovades pel Ple de data 28/1/2016 i es proposa aprovar una nova
convocatòria i un Plec de Bases que inclogui les modificacions següents:
a) Base 4.: s’ha suprimit el requisit de presència territorial mínima per participar
en l’acció concertada, de conformitat amb la proposta d’estimació del recurs de
reposició interposat per Banc de Sabadell, SA.
L’evolució del sistema bancari cap a un sistema menys presencial i cada
vegada més telemàtic en la seva relació amb els usuaris posa de manifest que
la presencia territorial de les entitats financeres no resulta ja tant important per
als municipis com en convocatòries anteriors i pot afectar als principis de lliure
concurrència i d’igualtat.
En aquest sentit cal destacar que la gestió del Programa de Crèdit Local es fa
quasi íntegrament de manera telemàtica en la relació tant de la Diputació amb
l’entitat financera, com entre la Diputació i els municipis. No obstant això, els
municipis mantenen una relació de confiança i proximitat amb els seus
interlocutors de les entitats financeres ubicades en els municipis.
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b) Base 6: s’ha reduït el termini de presentació de sol·licituds a 15 dies hàbils, (en
l’anterior convocatòria el termini de presentació era de 30 dies) als efectes
d’iniciar l’execució del Programa de Crèdit Local 2016-2017, el més aviat
possible en benefici de les entitats locals destinatàries.
En aquests moments són més de 30 municipis els que han manifestat interès
en demanar crèdits a través del Programa de Crèdit Local. Un endarreriment
en l’execució del Programa podria afectar negativament a les finances
d’aquests ajuntaments ja que no podrien executar les inversions en els
terminis inicialment previstos.
c) Base 7.1: s’han incorporat dos nous criteris per a la selecció relatius a:
o
o

les millores al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable
dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL
6/2012).
i un altre relatiu a la presència territorial de les entitats financeres en els
municipis de la província de Barcelona.

D’una banda, el Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels
deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual, és d’adhesió
voluntària per part de les entitats financeres. La Diputació de Barcelona ja
treballa a través de diferents programes per atendre aquelles situacions
derivades de l’execució d’hipoteques i que generen un risc important d’exclusió
social. A través dels criteris de valoració per a seleccionar l’entitat financera
del Programa de Crèdit Local es vol reforçar aquestes polítiques de lluita
contra l’exclusió dins de l’àmbit hipotecaria sobre l’habitatge social.
Els aspectes que s’han de valorar han d’estar relacionats amb mesures de:
-

-

Mesures prèvies a l’execució hipotecaria: reestructuració de les deutes
hipotecaries. Especialment en aspectes com són l’ampliació de la carència
en l’amortització de capital i en les reduccions dels tipus d’interès a aplicar
durant el termini de carència.
Mesures complementàries. Com són aquelles destinades a la
reestructuració del deute.
Mesures substitutives de l’execució hipotecària: dació en pagament de
l’habitatge habitual.

D’altra banda i respecte a la valoració de la presència de les entitats financeres
en els municipis, aquest criteri s’ha suprimit com a requisit de participació, de
conformitat amb l’estimació del recurs presentat, però s’ha considerat
convenient valorar, amb una mínima ponderació, la major representació de
l’entitat financera en l’àmbit territorial de la província, en benefici de les entitats
destinatàries de l’acció concertada per major facilitat de la gestió.
La incorporació d’aquest darrer criteri ha fet necessari la modificació de la Base
5a. traslladant l’obligació d’incloure la relació de municipis i EMD de la província
de Barcelona, del sobre núm. 1 al sobre núm. 2.
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Així mateix, de resultes d’aquesta reformulació dels criteris per a la selecció
s’ha considerat necessari establir una nova ponderació en relació amb la resta
de criteris, reduint la puntuació de les millores presentades de 20 a 15 punts,
atorgant 7,5 punts als préstecs ponts per a inversions finançades amb
subvencions i 7,5 punts a les actuacions relacionades amb la tresoreria; tot això
de conformitat amb la nova redacció de l’apartat 7.1.
d) Bases 7.3 i 7.4: es mantenen els criteris de desempat tot modificant el seu
redactat per aclarir la prelació d’aquests dos criteris: en cas d’empat, primer es
tindrà en compte la millor oferta de l’import anual de la línia de finançament i,
únicament si persistís l’empat, resultarà seleccionada aquella entitat que tingui
oficines pròpies en un número major de municipis i d’EMD.
e) Base 9: s’ha modificat el calendari d’obertura de sol·licituds passant del primer
dimecres hàbil següent a la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, al primer dilluns hàbil; això per una qüestió pràctica relativa a
l’agenda dels membres de l’òrgan de selecció.
Finalment, cal recordar que, quant a la tramitació, en el Plec de Bases proposat s’hi
contenen les determinacions següents:
1) L’estimació del recurs i nova convocatòria s’anunciaran en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (Base 6a) i a l’endemà començarà el termini per a la
presentació de proposicions.
2) Prèvies les formalitats establertes i l’emissió dels informes corresponents, la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de
l’entitat financera que formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més
avantatjosa d’acord amb els criteris fixats en el Plec de Bases, i tenint en
compte que podrà declarar desert el concert en cas que cap de les ofertes
satisfés els interessos generals (Bases 9a. i 10a), tot això en aplicació del
ROAS/1995 (art. 130 a 135, a contrari) i del Decret núm. 8749/15 publicat al
BOPB de 13/10/2015.
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa a la Presidència, que elevi al Ple,
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- ADMETRE el recurs de reposició, interposat en temps i forma, per l’entitat
financera Banc de Sabadell, SA en data 23 de març de 2016 (núm. Registre
1600016636), contra la Base 4a. del plec de bases per a seleccionar l’entitat financera
amb la qual formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017
aprovat, juntament amb la convocatòria, per acord plenari de data 28 de gener de
2016, de conformitat amb l’article 60.2 en relació amb els 48, 58.3, 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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Segon.- ESTIMAR l’esmentat recurs en base les consideracions que consten a la part
expositiva del present dictamen i consegüentment, DEIXAR SENSE EFECTE
l’esmentat acord del Ple, adoptat en sessió ordinària de 28 de gener de 2016,
d’aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per a seleccionar l’entitat financera
amb la qual formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017
(BOPB 17.2.2016).
Tercer.- APROVAR de nou la convocatòria i el Plec de Bases per a seleccionar
l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit
Local 2016-2017, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
PLEC DE BASES QUE HAURAN DE REGIR L’ACCIÓ CONCERTADA AMB UNA
ENTITAT FINANCERA PER A L’OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT SUBSIDIAT DE
LES OPERACIONS FINANCERES INSCRITES DINS DEL PROGRAMA DE
CRÈDIT LOCAL A FORMALITZAR PELS AJUNTAMENTS i
ENTITATS
MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PREÀMBUL:
BASE 1a.
BASE 2a.
BASE 3a.
BASE 4a.
BASE 5a.
BASE 6a.
BASE 7a.
BASE 8a.
BASE 9a.
BASE 10a.
BASE 11a.
BASE 12a.
BASE 13a.
BASE 14a.
BASE 15a.
BASE 16a.
BASE 17a.
BASE 18a.
BASE 19a.
BASE 20a.
BASE 21a.
BASE 22a.

Antecedents, motivació i règim jurídic
Objecte
Durada de l’acció concertada
Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Requisits per a la participació de les entitats financeres
Presentació de sol•licituds, vigència de les ofertes i
vinculació de les Bases
Termini de presentació de sol·licituds
Criteri per a la selecció
Òrgan de selecció
Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat
financera
Selecció de l’entitat financera
Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera
Formalització de l’acció concertada
Entitats beneficiàries dels préstecs
Finalitat dels préstecs
Responsabilitat de les entitats beneficiàries
Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona
Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del
Programa de Crèdit Local
Comissió d’avaluació del concert
Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
Regulació de l’acció concertada
Causes d’extinció
Prerrogatives i jurisdicció competent

PREÀMBUL: Antecedents, motivació i règim jurídic
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1. L’àmbit competencial de les Diputacions prioritza l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis i, de forma especial, als de menor
capacitat econòmica i de gestió.
2. La Diputació de Barcelona va aprovar al maig de 1994 el Programa de Crèdit
Local. L’objectiu era obtenir el millor finançament possible, per a tots els
ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades (per acrònim EMD) de la província,
per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través de la
signatura d’un conveni amb una entitat financera, facilitant la gestió per a la
consecució de préstecs especialment a aquells ajuntaments i EMD amb menor
capacitat econòmica, i a més, subsidiar part de la càrrega financera que se’n
derivés d’aquest nou endeutament.
3. Des dels inicis del Programa, a l’any 1994, fins a l’actualitat, els ajuntaments que
hi han participat han aconseguit crèdits, per un import de més de 1.605 milions
d’euros, en condicions òptimes i amb la subvenció per part de la Diputació de
Barcelona dels interessos d’aquests préstecs per un import de més de 194 milions
d’euros.
4. La Diputació de Barcelona considera convenient iniciar una nova acció
concertada, tot seleccionant l’entitat financera que assoleixi el compromís de
contractar els préstecs sol•licitats en el marc del Programa de Crèdit Local a favor
dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la
Diputació de Barcelona, amb les millors condicions possibles pels anys 2016 i 2017.
La selecció de l’entitat financera en el marc de l’acció concertada es realitzarà
mitjançant una nova convocatòria pública, amb la finalitat de donar compliment als
principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, d’acord amb l’article
239 i concordants del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb subjecció a les Bases
reguladores.
5. El Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que la
Diputació de Barcelona formalitza amb una entitat financera, seleccionada prèvia
convocatòria pública, i oberta als ajuntaments i EMD de l’àmbit territorial de la
Diputació de Barcelona, per tal de fomentar les inversions públiques locals, tot
reduint els costos dels préstecs que aquests haurien de sol·licitar, i per tant
col·laborant en la reducció del seu endeutament, mitjançant la negociació per la
Diputació de condicions especialment favorables per a tot el col·lectiu d’ens locals
beneficiaris, i alhora concedint-los subvencions per subsidiar el tipus d’interès.
Dues notes que caracteritzen aquesta acció concertada són, d’una banda, que la
participació de cada ajuntament i EMD en el Programa és òbviament voluntària, i,
de l’altra, que el flux o moviment econòmic es produeix entre la Diputació i els ens
locals participants, sobre la base del pagament a aquests per aquella de la
subvenció per subsidiar el tipus d’interès del préstec formalitzat entre l’entitat
financera seleccionada i l’ajuntament o l’EMD corresponent.
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6. L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de
Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que
decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions
jurídiques:
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada;
- la del conveni de la subvenció que s’estableix entre la Diputació i cada entitat local
participant en el Programa;
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada
i cada entitat local.
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament
vinculades.
7. En relació amb el preu de les operacions i per tal de valorar les ofertes, cal tenir
present que, com a novetat respecte de la convocatòria de 2013, el Real Decret-llei
17/2014, de 26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, introdueix en la
seva disposició final primera una modificació del text refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals i, concretament, un nou article, el 48 bis, que incorpora un nou
principi, el de “prudència financera”, que, en síntesi, en el que afecta a les
operacions del Programa de Crèdit Local, disposa el següent:
o Totes les operacions financeres que subscriguin les Corporacions Locals
estan subjectes al principi de prudència financera.
o S’entén per prudència financera el conjunt de condicions que deuen complir
les operacions financeres per minimitzar el seu risc i cost.
o Les condicions que han de complir les operacions financeres s’han d’establir
per mitjà d’una resolució de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera.
Per Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les entitats locals, la qual cosa té el seu reflex en les
condicions dels préstecs regulades en la present acció concertada.
8. Davant les dificultats dels ajuntaments i EMD per accedir al crèdit, en aquesta
convocatòria s’ha considerat convenient preveure la possibilitat d’introduir l’opció de
millores complementàries al Programa (préstecs ponts per a inversions finançades
amb subvencions, actuacions relaciones amb la tresoreria), que puguin oferir les
entitats financeres per al conjunt d’ajuntaments i EMD i que seran objecte de
valoració. I es considera convenient pel fet que si el Programa de Crèdit Local
s’adreça exclusivament a finançar a llarg termini les inversions, les altres opcions
s’adrecen a altres necessitats de les finances municipals
D’altra banda, davant la implicació de les Administracions públiques en matèria
d’emergència habitacional i de la seva afectació a les entitats financeres, s’ha
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considerat convenient valorar la possible adhesió d’aquestes entitats al Codi de
bones pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia
hipotecària sobre l’habitatge habitual, en la versió original prevista pel RDL 6/2012,
de 9 de març, de mesures urgents de protecció dels deutors hipotecaris sense
recursos i en la versió modificada per la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per
reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer
social, així com en la redacció donada pel RDL 1/2015, de 27 de febrer, de
mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures
d’ordre social.
Aquesta actuació es fonamenta en les esmentades mesures aprovades de caràcter
estatal així com per les mesures aprovades pel Parlament de Catalunya mitjançant
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, pel fet que Catalunya és una de les
comunitats autònomes més afectades per la crisi econòmica i a més, s’ha convertit
en una de les que tenen un major nombre d’execucions hipotecàries i de
desnonaments. Així, la Diputació considera oportú valorar especialment aquelles
entitats financeres que estiguin implicades en la solució d’aquesta problemàtica.
9. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el Programa
de Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona” aprovades per el Ple de
la Diputació de Barcelona en sessió de data de 22 de desembre de 2011 i
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 01.03.2012. La
referida Norma té naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna compliment al
requeriment de l’art. 17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de Subvencions,
relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de subvencions, i
d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona no
resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local (art. 4.2.c del
text de 2009), atesa la seva regulació específica.
10. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o, EMD que
participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de
préstec que formalitzen ambdues entitats.
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba
exclosa de l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), tot això de
conformitat amb l’article 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es remet a l’art, 3.1.k) del Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, precepte que cal entendre
substituït per l’art. 4.1.l) de la TRLCSP.
11. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació
de Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de
foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents:
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
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b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.
d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de l’1.03.2012).
e) El Plec de Bases l’aprovació del qual es proposa, l’oferta de l’entitat financera
seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona.
Aquestes relacions jurídiques, es troben excloses de l’àmbit d’aplicació del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre (TRLCSP), tot això de conformitat amb l’article 4, apartats d) i l)
d’aquesta Llei, relatiu als negocis i contractes exclosos. No obstant això, en tenir
una base convencional, li resultarien d’aplicació subsidiària els principis generals
aplicables a la contractació del sector públic, així com la resta de l’ordenament
jurídic.
BASE 1a. Objecte
L’objecte del present Plec és seleccionar una entitat financera disposada a obrir una
línia de crèdit permanent envers als ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades de la província de Barcelona per operacions a llarg termini
incloses en els pressupostos de l’entitat, subsidiada per la Diputació de Barcelona,
amb la finalitat d’aconseguir les condicions econòmiques més favorables per al
conjunt dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades. La línia de crèdit es
formalitzarà d’acord amb els criteris de les Bases de l'acció concertada i dels del
Programa Crèdit Local aprovats per la Diputació de Barcelona.
Així mateix, el Programa de Crèdit Local es podrà complementar amb actuacions
derivades de les millores ofertes en els termes de les presents Bases.
BASE 2a. Durada de l’acció concertada
La durada de l’acció concertada s’estableix pel anys 2016 i 2017 (fins a 31/12/2017),
tanmateix la vigència del concert podrà ésser prorrogada de manera expressa i previ acord
de la Junta de Govern per un any més (fins a 31/12/2018), sempre i quan les parts
obligades per l’acció concertada així ho decideixin, en la forma i d’acord amb el que
s’estableix a la Base 18a.

BASE 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit
Els préstecs a signar entre l’ajuntament o EMD i l’entitat financera seleccionada,
acollits al Programa de Crèdit Local, tindran les característiques mínimes següents:
a) Línia de crèdit: serà d’un mínim de 100 milions d’euros anuals.
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b) Import: coincidirà amb la proposta feta per la Diputació de Barcelona a l’entitat
financera, per a cada sol·licitud formulada.
c) Disponibilitat: serà d’un any. S’entendrà per un any, 3 trimestres naturals més
fracció de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà
amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la
subvenció de la Diputació.
d) Carència: serà d’un any.
e) Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys.
f) Sistema d’amortització: Trimestral en la forma habitual de l’entitat financera.
g) Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals.
h) Tipus d’interès aplicable: EURIBOR a tres mesos + diferencial màxim sobre
l’EURIBOR establert per Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera (per acrònim RSGTPF) en el moment de la concessió del préstec –
millora de l’entitat.
Com millora de l’entitat s’entendrà el percentatge de reducció, que s’aplicarà al
diferencial màxim sobre l’euríbor a tres mesos per un préstec de vida mitjana
67,50 mesos, establert a la RSGTPF, ofertat per l’entitat financera adjudicatària.
i) Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.
j) En la firma dels contractes de préstec, entre l’entitat financera i l’ajuntament o
l’entitat municipal descentralitzada, actuaran com a fedatari/a públic/a el/la
secretari/ària de l’entitat local respectiva.
k) La millora de l’entitat financera adjudicatària es mantindrà durant el tercer any,
en cas de pròrroga del concert.
BASE 4a. Requisits per a la participació de les entitats financeres.
Les entitats financeres que vulguin presentar-se a aquesta acció concertada hauran
de complir els requisits següents:
o Estar inscrites al Registre corresponent del Banc d’Espanya, de solvència
reconeguda i amb plena capacitat d’obrar.
No s’admetrà en aquesta acció concertada la sindicació d’entitats.
BASE 5a. Presentació de sol·licituds, vigència de les ofertes i vinculació de
les Bases
5.1. Els sol·licitants presentaran, a les oficines del Registre General de la Diputació
de Barcelona (Rambla de Catalunya, núm. 126, de Barcelona), de 9 a 13,30 hores,
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instància d’acord amb el model que s’adjunta com a annex I, que s’acompanyarà de
dos sobres tancats, a l’anvers dels quals haurà de figurar, respectivament, la
corresponent inscripció:
- “SOBRE NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local” ,
- “SOBRE NÚM. 2. Oferta per prendre part en l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local” .
5.2. El sobre núm. 1 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II, la documentació
següent:
a) Original o còpia autenticada de l’escriptura de constitució i/o adaptació de
l’entitat sol·licitant en el seu cas.
b) Original o còpia autenticada de l’escriptura de nomenament de càrrec social o
poder notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que s’acompanyarà de
còpia autenticada del seu DNI-, documents tots ells acreditatius de la capacitat
suficient per prendre part en el concert i, en particular, per a la concessió de la línia
de crèdit que constitueix el seu objecte i validats prèviament per l’Assessoria
Jurídica de la Secretaria de la Diputació de Barcelona i degudament inscrits en els
Registres Públics corresponents, en el seu cas.
c) Dades identificatives de la inscripció de l’entitat sol·licitant en el Registre
corresponent del Banc d’Espanya.
5.3. El sobre núm. 2 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III, la documentació
següent:
- Relació dels municipis i EMD de la província de Barcelona on l’entitat disposa
d’oficines pròpies.
- Proposta de minuta de préstec tipus, la qual, un cop acceptada per la Diputació,
servirà de base per formalitzar els préstecs corresponents amb els ajuntaments i
EMD.
5.4. Les ofertes tindran una vigència de dos mesos, comptats des de la data de
finalització de presentació de sol·licituds, termini durant el qual la Diputació de
Barcelona haurà de resoldre la present convocatòria.
5.5. La presentació de sol·licituds a l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
comporta l’acceptació de les condicions incloses a les presents Bases.
L’incompliment d’algun dels requisits previstos al Programa de Crèdit Local serà
causa d’exclusió del procediment de selecció.
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5.6. La presentació de la instància, sol·licitud i oferta s’ajustarà estrictament als
models d’instància, Annex I, de sol·licitud, Annex II i d’oferta, Annex III.
BASE 6a. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, inclosos
dissabtes, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la present
acció concertada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
BASE 7a. Criteri per a la selecció
7.1. Els criteris i la ponderació que es tindran en compte a l’hora de seleccionar
l’entitat seran els que tot seguit s’indiquen:
a) El percentatge de reducció ofertat sobre el diferencial màxim sobre l’euríbor a
tres mesos per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos, establert a la RSGTPF,
fins a 70 punts.
Es tindrà en compte el percentatge de reducció, proposat per l’entitat financera.
S’assignaran 70 punts a la proposta que ofereixi el percentatge de reducció més alt,
tot puntuant la resta d’ofertes en funció de la diferència amb l’oferta més alta i de
manera proporcional, d’acord amb la fórmula següent:

Puntuació = 70 –

Diferència amb l’oferta més alta
___________________________

x 70

Oferta més alta

b)

Millores presentades, fins a 15 punts.

Es valoraran aquelles que, com actuacions complementàries al Programa de Crèdit
Local, s’adrecin al conjunt dels Ajuntaments i EMD de l’àmbit territorial de la
Diputació de Barcelona, fins a un màxim de 15 punts, d’acord amb els subcriteris
següents:
- préstecs ponts per a inversions finançades amb subvencions fins a 7,5 punts,
- actuacions relacionades amb la tresoreria, fins a 7,5 punts,
La puntuació de les millores ofertades es realitzarà en funció dels imports, preus i
durada dels préstecs.
c) Adhesió al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes
amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012), 5 punts.
d) Millores al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes
amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012), fins a 5 punts.
Els aspectes que s’han de valorar han d’estar relacionats amb:
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- Mesures prèvies a l’execució hipotecaria: reestructuració de les deutes
hipotecaries. Especialment en aspectes com són l’ampliació de la carència en
l’amortització de capital i en les reduccions dels tipus d’interès a aplicar durant el
termini de carència.
- Mesures complementàries. Com són aquelles destinades a la reestructuració del
deute.
- Mesures substitutives de l’execució hipotecària: dació en pagament de
l’habitatge habitual.
e) El nombre d’oficines pròpies en municipis i entitats municipals descentralitzades
de la província de Barcelona, fins a 5 punts.
En aquest criteri s’assignaran 0 punts a les ofertes que no incloguin relació
d’oficines pròpies i la màxima puntuació a la relació que contingui oficines en un
mínim de 100 municipis, puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional en
funció del nombre de municipis amb oficines pròpies en dit àmbit territorial.
7.2. L’oferta de millores a les quals fa referència la lletra b) de l’apartat anterior té
caràcter opcional; en el cas de no oferir-se millores, la puntuació a atorgar en
relació amb l’aplicació del criteri de l’esmentada lletra serà de 0 punts.
7.3. En el cas que dues o més entitats obtinguin la mateixa puntuació com a
conseqüència de la valoració dels criteris definits en els apartats anteriors, es
prendrà en consideració l’import anual de la línia de finançament ofert per l’entitat
financera. L’entitat financera que presenti una línia de crèdit major serà la
proposada per portar a terme l’acció concertada.
7.4. Finalment i únicament en el cas que persistís l’empat entre dues o més entitats
que presentessin la millor oferta com a conseqüència de l’aplicació del criteri definit
en l’apartat anterior resultarà seleccionada aquella que tingui oficines pròpies en un
número major de municipis i entitats municipals descentralitzades de la província de
Barcelona.
BASE 8a. Òrgan de selecció
8.1. L’Òrgan de selecció estarà integrat per la Presidenta de la Corporació que
podrà delegar en el Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, i pels vocals següents:
- El Coordinador d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació.
- La Secretària General de la Corporació o persona que la substitueixi.
- La Interventora General de la Corporació o persona que la substitueixi.
- El Tresorer de la Corporació o persona que el substitueixi.
- El Director de Planificació de Serveis Econòmics.
- El Cap del Servei de Programació.
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8.2. Actuarà com a Secretari/ària de l’Òrgan de selecció un funcionari/ària del
Servei de Programació.
BASE 9a. Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera
9.1. El primer dilluns hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de les
sol·licituds, l’Òrgan de selecció procedirà a l’obertura dels sobres núm. 1 i a la qualificació
de la documentació en ells continguda.
Cas que la documentació presenti defectes, l’Òrgan de selecció podrà concedir un mínim de
tres dies hàbils per a la seva esmena.

L’Òrgan de selecció rebutjarà les sol·licituds que no continguin la documentació
exigida.
9.2. El primer dilluns hàbil següent a l’obertura dels sobres en els termes de l’apartat
anterior, l’Òrgan de selecció procedirà en acte públic, que se celebrarà a l’edifici Can Serra,
situat al carrer Rambla de Catalunya núm. 126 de Barcelona, a les 12 hores, a l’obertura
dels sobres núm. 2, prèvia indicació, per part de la Secretaria de l’Òrgan de selecció, de les
entitats que hagin resultat admeses per haver acomplert els requisits exigits.

9.3. Previs els corresponents informes, l’Òrgan de selecció formularà proposta de
selecció de l’entitat financera a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
BASE 10a. Selecció de l’entitat financera
A la vista dels antecedents, dels informes emesos i de les propostes formulades, la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat financera que formuli
l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa d’acord amb els criteris fixats en
aquest Plec de Bases. Igualment, podrà declarar desert el concert en cas que cap de les
ofertes satisfés els interessos generals.

BASE 11a. Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera
El resultat del procés de selecció de l’acció concertada regulada en aquest Plec de Bases
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es notificarà a l’entitat
seleccionada i a la resta que haguessin participat.

BASE 12a. Formalització de l’acció concertada
L’acció concertada entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera seleccionada
es formalitzarà en document administratiu que adoptarà la forma de conveni.
BASE 13a. Entitats beneficiàries dels préstecs
Tots els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de
la Diputació de Barcelona podran ésser beneficiaris dels préstecs segons la
legislació vigent.
BASE 14a. Tipologia dels préstecs
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Dins del Programa de Crèdit Local, es podran concertar préstecs a llarg termini que la
legislació vigent permeti concertar als Ajuntaments i EMD, que tingui per finalitat finançar
qualsevol inversió inclosa en els pressupostos dels destinataris.

I també es podran concertar les altres operacions plantejades per l’entitat
adjudicatària com a millores al Programa.

BASE 15a. Responsabilitat de les entitats beneficiàries
15.1. L’entitat beneficiària del préstec serà responsable davant l’entitat financera
que se l’hagi atorgat del compliment de les obligacions que se’n derivin.
15.2. La Diputació de Barcelona no es responsabilitzarà, en cap cas, en front
l’entitat financera seleccionada, de l’incompliment de les obligacions derivades dels
préstecs en què puguin incórrer els municipis o EMD, per la qual cosa l’entitat
financera, en el seu cas, haurà d’adreçar les accions pertinents davant dites
corporacions locals.
15.3. A la minuta de préstec, l’entitat bancària podrà incloure les garanties de retorn
del préstec que consideri adients. En cas d’impagament d’algun dels terminis, es
podrà sol·licitar la domiciliació de les subvencions atorgades per la Diputació de
Barcelona a favor de l’Entitat.
BASE 16a. Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona
16.1. Els interessos dels préstecs a llarg termini del Programa de Crèdit Local
generats dins d’aquest concert podran ser subsidiats total o parcialment per la
Diputació de Barcelona en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, i
d’acord amb la normativa aprovada a l’efecte.
Els interessos a subsidiar es calcularan sobre l’import i la durada del préstec
pactada inicialment entre l’entitat financera i l’ajuntament o l’entitat municipal
descentralitzada.
16.2. La Diputació de Barcelona podrà demanar a l’ajuntament o EMD beneficiari el
retorn de l’import de la subvenció en els casos d’incompliment de les condicions de
l’operació formalitzada en el marc del Programa de Crèdit Local, o en el cas
d’amortització anticipada del crèdit concedit. Malgrat l’anterior, l’Entitat financera
haurà de mantenir les condicions financeres pactades inicialment amb l’ajuntament
o EMD.
16.3. La Diputació de Barcelona aprovarà la consignació pressupostària destinada a
subsidiar els interessos dels préstecs del Programa de Crèdit Local derivats de la
resolució de la present convocatòria.
16.4. D’acord amb les Bases del Programa de Crèdit Local, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona determinarà anualment el tipus d’interès a subsidiar.

Àrea de Presidència
Secretaria General

16.5. La Diputació de Barcelona pagarà, d’una sola vegada, l’equivalent financer
dels punts percentuals del tipus d’interès subvencionat.
El pagament es realitzarà, sempre que sigui possible, un mes després de la
signatura del préstec. L’entitat financera que en resulti seleccionada aplicarà
l’esmentada subvenció a reduir el principal i, en conseqüència, l’import d’interessos
i amortitzacions a pagar per l’entitat local corresponent al llarg de la durada del
préstec subvencionat. Per tal que això sigui possible, s’estableix la condició que la
primera disponibilitat del préstec coincideixi amb el moment de la seva signatura i
que sigui, com a mínim, igual a l’import de la subvenció de la Diputació. L’entitat
financera haurà d’expedir la justificació de l’aplicació de la subvenció al principal del
préstec en el moment de la seva aplicació, que coincidirà amb la data de pagament
per part de Diputació de Barcelona.

BASE 17a. Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa
de Crèdit Local
17.1. Totes les sol·licituds de préstec dels ajuntaments i les EMD que es vulguin acollir
aquest concert es realitzaran a través de la Diputació de Barcelona.
17.2. El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, responsable de la gestió
d’aquest concert, farà una proposta a l’entitat financera, per a cada sol·licitud, sobre la
quantia del préstec a concedir dins de la línia de crèdit concertada.

L’entitat financera seleccionada haurà de donar resposta, en un termini de 15 dies
hàbils, sobre la viabilitat de l’operació, aplicant sempre la rebaixa en punts bàsics
de l’oferta.
Quan l’entitat peticionaria reuneixi les condicions legals per endeutar-se i, en el cas
que sigui necessària, disposi de l’autorització del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i l’entitat financera seleccionada tingui
dubtes sobre la seva vialitat, serà la Comissió d’avaluació del concert l’encarregada
de resoldre aquests expedients.
17.3. La resta de condicions dels préstecs seran les que resultin de l’aplicació de la
Base 3a. i de l’oferta de l’entitat financera seleccionada.
17.4. La documentació per tramitar el préstec contindrà un informe del/la
interventor/a del municipi o de l’EMD sol·licitant sobre la solvència financera de
l’ens peticionari, on constarà l’última liquidació d’ingressos i despeses del municipi o
EMD agregada per capítols pressupostaris, el pressupost consolidat vigent
d’ingressos i despeses agregat per capítols pressupostaris, l’import del saldo viu del
principal dels crèdits concertats per la Corporació sol·licitant, l’anualitat teòrica
d’aquests préstecs i el romanent de tresoreria total, segons l’última liquidació
pressupostària.
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Per facilitar als ajuntaments i les EMD la presentació de la informació anterior, la
Diputació de Barcelona elaborarà una fitxa que contingui aquestes dades d’una
manera estructurada.
Aquesta informació serà tramesa a l’entitat financera i s’entendrà suficient per a la
concessió dels préstecs. Quan l’entitat financera de forma justificada ho consideri
necessari per a la concessió del préstec podrà demanar a la Diputació de Barcelona
informació complementària sobre les finances del municipi o l’EMD.
17.5. L’entitat financera determinarà el departament i les persones de contacte per
a la tramitació i resolució dels expedients.
Durant els tres primers mesos de funcionament d’aquest concert es crearà una
Comissió tècnica de seguiment de la gestió d’aquest programa per resoldre els
problemes de gestió que puguin aparèixer. Aquesta Comissió estarà integrada per
tècnics de la Direcció de Planificació Econòmica de la Diputació de Barcelona i pels
tècnics responsables de la gestió d’aquesta línia de crèdit que determini l’entitat
financera, i tindrà les funcions següents:
a) Establir la documentació necessària que hauran de presentar els ajuntaments i
les entitats municipals descentralitzades per efectuar la sol·licitud del préstec.
b) Determinar els circuits i protocols per a la tramitació del préstec.
c) Definir els mecanismes de seguiment i de coordinació adients amb els agents
que intervenen en el procés de sol·licitud, aprovació, concessió del préstec,
signatura i disposició del préstec.
d) Vetllar per a què tots els processos protocols i circuits definits garanteixin la
màxima agilitat en l’atorgament del préstec, quan l’entitat sol·licitant reuneixi les
condicions establertes.
e) Altres funcions que la comissió consideri necessàries desenvolupar en funció de
les circumstàncies que sobrevinguin.
La periodicitat de les reunions de la comissió tècnica serà fixada per la Diputació de
Barcelona.
BASE 18a. Comissió d’avaluació del concert
18.1. Es crearà una Comissió paritària integrada per membres de l’Entitat financera
i de la Diputació de Barcelona amb l’objecte de fer el seguiment i avaluació del
funcionament del concert.
18.2. Aquesta Comissió serà l’encarregada de:
a) Arbitrar els mecanismes necessaris pel bon funcionament d’aquest
programa.
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b) Avaluar i resoldre les peticions formulades pels ajuntaments i EMD que
presentin dubtes sobre la seva viabilitat.
c) Establir els procediments d’aplicació de les millores complementàries del
Programa de Crèdit Local i fer-ne el seguiment.
18.3. Aquesta Comissió es reunirà cada vegada que es consideri necessari amb
l’objecte d’avaluar el programa de finançament i proposar-ne millores, i de forma
obligatòria per a determinar la pròrroga del concert i les seves condicions.
BASE 19a. Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
La Diputació de Barcelona regularà aquells aspectes, no contemplats en els punts
anteriors, sobre la gestió de les sol·licituds i concessió de subvencions a través de
les normes reguladores del Programa de Crèdit Local.
BASE 20a. Regulació de l’acció concertada
L’acció concertada es regularà pel conveni formalitzat, pel present Plec de Bases, per la
normativa i les determinacions específiques aprovades per la Diputació de Barcelona, per la
legislació local i general relativa a l’activitat de foment, per la resta de normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, per les de dret privat.

BASE 21a. Causes d’extinció
Són causes d’extinció de l’acció concertada les següents:
a) El compliment del termini.
b) El mutu acord.
c) La resta de causes previstes a la legislació.

BASE 22a. Prerrogatives i jurisdicció competent
22.1. La Diputació de Barcelona ostenta la prerrogativa d’interpretació de les presents
Bases i la seva aplicació.
22.2. La Jurisdicció del contenciós administratiu serà la competent per resoldre les
controvèrsies que es plantegin en el marc de l’acció concertada formalitzada i regulada en el
present Plec de Bases.”

Quart.- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona.
Cinquè.- FACULTAR expressament i àmplia el diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació per a adoptar tots aquells actes de
desplegament necessaris per a l’execució del Programa de Crèdit Local 2016-2017.”
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ANNEX I
Al Dictamen sobre aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per
seleccionar l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local

MODEL D’INSTÀNCIA
En/Na......................................... amb DNI núm................., en representació de
..........................,
en
qualitat
de
.............,
amb
domicili
a
................................................., núm. ........, de .................................... (municipi),
............. (codi postal), telèfon ................. (fix), .................. (mòbil) i
........................................................... (adreça electrònica), assabentat de l’interès de la
Diputació de Barcelona en seleccionar una entitat financera per a l’obtenció de
finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del Programa de
Crèdit Local a formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades
de la província de Barcelona, així com de les condicions a què han d’ajustar-se les
ofertes que les entitats financeres vulguin formular a l’efecte,
DECLARA
Que l’entitat que representa té interès en concórrer a l’acció concertada convocada, i a
aquest efecte
PRESENTA
Els dos sobres tancats següents:
- SOBRE NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada del Programa
de Crèdit Local.
- SOBRE NÚM. 2. Oferta per prendre part en l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local.
Barcelona, a .......... de ............................. de 2016

Excel·lentíssima Sra. Presidenta de la Diputació de Barcelona
Barcelona, 15 de abril de 2016
El Director de Serveis de Planificació Econòmica

Javier Martínez de Morentin López
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ANNEX II
Al Dictamen sobre aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per
seleccionar l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local
MODEL DE SOL·LICITUD
En/Na......................................... amb DNI núm................., en representació de
.........................., en qualitat de ............., i segons escriptura pública autoritzada davant
Notari .........., en data ............. i amb número de protocol ..........., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm.........., DECLARA:

Primer.- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents.
Segon.- Que no es troba incurs en cap causa d’incompatibilitat ni inhabilitació legal i,
en especial, les de la Llei 25/1983, de 26 de desembre i de la Llei 5/2006, de 10 d’abril.
Tercer.-.Que acompanya els documents requerits a les Bases reguladores de l’acció
concertada.
Quart.-.- Que accepta plenament el Plec de Bases reguladores de l’acció concertada i
totes les obligacions que se’n derivin com a sol·licitant i com a seleccionat, si ho fos.
I, en conseqüència,
SOL·LICITA:
la seva admissió a l’acció concertada convocada per la Diputació de Barcelona per al
finançament subsidiat d’operacions financeres dels Ajuntaments i les Entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona.

........................................, ......... de ................. de 2016
(Lloc, data, signatura i segell de l’entitat sol·licitant).

_______________________________________________________________
_
Barcelona, 15 de abril de 2016
El Director de Serveis de Planificació Econòmica

Javier Martínez de Morentin López
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ANNEX III
Al Dictamen sobre aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per
seleccionar l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local
MODEL D’OFERTA
En/Na.........................................., amb DNI núm. ................................, en representació
de ............................................................................................ assabentat de l’interès de
la Diputació de Barcelona en seleccionar una entitat financera per a l’obtenció de
finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del Programa de
Crèdit Local a formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades
de la província de Barcelona, així com de les condicions a què han d’ajustar-se les
ofertes que les entitats financeres vulguin formular a l’efecte,
DECLARA
Que l’entitat que representa té interès a oferir la concertació d’una línia de préstec a
formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província
de Barcelona, inscrites dins del Programa de Crèdit Local en les condicions que
s’indiquen tot seguit:
a) Millora sobre el diferencial màxim en les operacions de préstec a llarg termini
dins del Programa de Crèdit Local:
Percentatge de reducció que s’aplicarà al diferencial màxim sobre
l’euríbor a tres mesos per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos,
establert a la RSGTPF vigent en el moment de la concessió del préstec
b) Línia de Crèdit ofertada:
Import :
c) Millores que es presenten - Actuacions complementàries al Programa de
Crèdit Local:
d) Adherida al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels
deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012).
SI
NO
e) Millores al Codi de Bones Pràctiques:
Que per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta oferta, la Diputació de
Barcelona
podrà
adreçar-se
al
Sr/Sra.
.............................................................................,
amb
número
de
telèfon
..................................... o a l’adreça electrònica ..................@.....
........................................, ......... de ................. de 2016
(Lloc, data, signatura i segell de l’entitat sol·licitant).

_____________________________________________________________________

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, 15 de abril de 2016
El Director de Serveis de Planificació Econòmica
Javier Martínez de Morentin López
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Abans esmentàvem que aquest punt estava
relacionat amb l’anterior i, per coherència amb el que vam votar, en el seu dia, en el
Plec de bases del Programa de Crèdit Local, votarem favorablement però, amb tot, ja
hem assenyalat fins a quin punt es pot donar aquest greuge comparatiu entre el
finançament d’una entitat o una altra, en referència als consells comarcals i als
ajuntaments, i en tot cas, en el seu dia, el Programa de Crèdit Local va ser formulat en
un entorn macroeconòmic determinat, amb uns tipus d’interès X i des de la CUP-Poble
Actiu creiem que haurem de reformular, d’alguna manera, aquest Programa de Crèdit
Local perquè, en aquells ajuntaments que vulguin, d’alguna manera, refinançar el seu
deute per anar a prudència financera, justament aquesta aportació finançant el
diferencial de crèdit que fa la Diputació a aquells ajuntaments no es converteixi en un
llast. I, després entenem que, tenint present, també, aquest entorn macroeconòmic
que esmentàvem, amb una situació de tipus d’interès negatiu, doncs també haurem de
mirar com resoldre’l i afrontar-lo.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Per no
allargar-me i no repetir el que vaig dir a la Comissió Informativa, els faig referència a
la meva intervenció del 28 de gener de 2016, en relació amb aquest tema, i a la
resposta que em va donar la presidenta i a la resposta que em va donar el diputat
d’Hisenda, on advertia que, pel plantejament que es feia era probable que ni la
responsabilitat territorial que reclamaven les entitats financeres ni la responsabilitat
social s’acabarien d’ajustar. I avui, dos mesos i escaig després, ens trobem que
encara no tenim en marxa el Programa de Crèdit Local. Entenem que s’hagin de fer
aquests canvis i mantenim la posició que vam tenir en el seu moment perquè creiem
que encara hi ha recorregut per exigir més als bancs quant a responsabilitat social i
responsabilitat territorial. No vull repetir el que vaig dir a la Comissió informativa, on el
diputat ja sap quina és la nostra visió de quina ha de ser la implicació. Més enllà de
que tinguin sucursals o oficines o no als territoris, el que demanem a les entitats
financeres és que ajudin el món local.
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Bé, les dues
qüestions que es plantegen, una és molt evident, la qüestió territorial, i ja vam dir que
el motiu era que aquesta entitat financera no tenia cap oficina en una determinada
capital de comarca i, per tant, no hi podia entrar. Vam entendre que això havia de ser
una qüestió que puntués i no pas una qüestió obligatòria o un mèrit. I l’altra és que
hem incorporat una part més important de responsabilitat social corporativa de cara als
ajuntaments, fet que crec que és bo i, en tot cas, fent referència a la intervenció del
senyor Duran, dir que és evident que hi ha hagut problemes al llarg del temps amb
aquestes subvencions, però la veritat és que la situació actual permet que es facin
refinançaments i permet que els ajuntaments accedeixin a aquestes quanties amb un
interès molt baix. És evident que no podem fer un tracte com fem als consells
comarcals, perquè estem parlant de més quantitats i de més terminis i, per tant, la
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Diputació no ho podria aguantar, però estem buscant les millors maneres per tal que
els ajuntaments tinguin que pagar la mínima quantitat d’interessos i que, a la
Diputació, també li surti bé l’aportació econòmica que fa cobrint aquests interessos
que, val a dir, abans eren molt alts i ara són més petits.
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), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3) i l’abstenció d’Entesa (7), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 7
abstencions.
9.- Dictamen de data 15 d’abril de 2016, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 5/2016 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2016, així com aprovar l'actualització del Pla estratègic de
subvencions 2016 i del Pla d'inversions 2016 i donar-se per assabentat de
l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en
compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre,
i d'acord amb el Pla econòmic 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
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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.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
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 5/2016 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 d’un milió sis-cents cinquantados mil cent trenta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims (1.652.138,52 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.
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Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament 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 CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Un alt dirigent polític d’aquesta casa va afirmar,
en el seu moment, que els Pressupostos de la Diputació i els pressupostos en general
estan per modificar-los. Nosaltres diem que els Pressupostos estan per executar-los.
Ja hem fet referència a les partides no executades i no ens repetirem.
La senyora presidenta, fa un mes, parlant d’una altra modificació de crèdit, va afirmar
que, al llarg de 2016, la Diputació de Barcelona aprovaria, o així ho vam entendre, un
reglament intern per accedir a les subvencions en igualtat de condicions i nosaltres, en
tant que aquest reglament no existeixi, no recolzarem cap modificació de crèdit
perquè entenem que, d’aquesta manera, eliminarem la possible discrecionalitat o
arbitrarietat.
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Simplemente apuntar que, en relación con la modificación de
crédito, nuestro Grupo se abstendrá señalando que, en todo caso, no compartimos la
modificación de una partida, de 405.000 euros, de Promoción Turística, que se reduce
y se destina a una partida de publicidad y propaganda. Independientemente de esa
modificación orgánica, esperamos que ese dinero sea destinado a su uso originario y,
por lo tanto, sea destinado a Promoción Turística y no a usos propagandísticos.
En relación con la actualización del Plan de subvenciones, nuestro voto será
contrario pues no compartimos un plan que recoge subvenciones directas a entidades
como la Associació d’amics de la bressola, fundaciones como l’Escola Valenciana,
Ausiàs March, Acció Cultural del País Valencià u otras entidades que desarrollen
labores de promoción cultural fuera del territorio de Barcelona Y, evidentemente,
tampoco compartimos subvenciones directas a la revista de una entidad que fomenta
la división entre catalanes, como es Òmnium Cultural, ni a sociedades instrumentales
de la Generalidad, como AQUACAT, SA, o subvenciones directas para una entidad
privada como la Plataforma pro selecciones deportivas catalanas, cuando entendemos
que, en todo caso, las subvenciones deberían destinarse directamente a las
federaciones deportivas catalanas debidamente reconocidas. Por último, nuestro voto
en relación con el Plan de inversiones será de abstención.”
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Tres coses
breus. La primera és fer un suggeriment. En aquesta modificació de crèdit, a nosaltres
ens hagués agradat poder votar a favor del Programa de franges perimetrals, ja que hi
estem d’acord i creiem, per tant, que ens hagués agradat votar-hi a favor, però no hi
votarem a favor perquè queda barrejat amb altres qüestions i, per tant, si poguéssim
fer modificacions de crèdit on quedessin separades les coses de subvencions i les
coses que tenen a veure amb actuacions d’aquest tipus, creiem que hagués afavorit
que haguéssim pogut votar-hi a favor. I no votarem a favor per dues coses: una, que
ara demanem i ja vam demanar a la Comissió Informativa, és que volem una major
explicació d’aquest canvi de partida, del mateix import, d’una cosa que estava a
Turisme i ha passat a Publicitat i propaganda. Agrairíem una explicació política de per
què es fa això.
Un altra qüestió és per què en via modificació de crèdit, ho tornem a dir, es fan
diferents subvencions, però és bastant recorrent que siguin subvencions que tinguin a
veure amb el món de l’esport privat i amb el món de la comunicació privada i com que
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encara no tenim clar quina és l’estratègia de la Diputació en relació amb les
subvencions al món de l’esport i al món de la comunicació privada no hi donarem
suport.
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Molt breu.
Suposo que l’alt dirigent de la Diputació que diu el senyor Duran dec ser jo, però jo no
em considero un alt dirigent. En tot cas mantinc el mateix. El Pressupost és un
document obert que es diu Pressupost perquè pressuposa que es farà aquesta
despesa i, per tant, totes les modificacions de crèdit que siguin necessàries si és
necessari al llarg de l’exercici. Fins i tot hauríem de fer-ne més, perquè el senyor
Funes ens deia que hauríem de separar unes modificacions d’altres, per tant hauríem
de fer més modificacions. I les portem conjuntament perquè és un tràmit que s’ha de
portar al Plenari i estan desglossades perquè es pugui opinar, i per tant, sí, és un
document obert. Pel que fa als 405.000 euros als que feien referència tant el senyor
Tovar com el senyor Funes: és molt fàcil, és la mateixa quantia. Des de Promoció
Turística s’utilitzava per fer publicitat del turisme a Barcelona i el que s’ha fet és
traspassar-lo a Publicitat perquè faran la mateixa qüestió i qui tenen els serveis i els
tenen preparats per fer la publicitat del turisme de Barcelona és l’Àrea de Publicitat,
per tant és una partida que canvia d’espai però la finalitat és la mateixa, que és
promocionar el turisme a la província de Barcelona, però, senzillament, es farà des de
l’Àrea que és especialista en això, que és la de Publicitat. I res més. No he entès
massa la intervenció del senyor Tovar parlant d’Acció Cultural del País Valencià i un
seguit de qüestions molt més àmplies del que fa la modificació de crèdit, però en tot
cas és la intervenció que puc entendre i endavant. Però, en definitiva la modificació és
quelcom que havíem de fer, la més important és d’1.000.000 d’euros per les franges
de protecció de les urbanitzacions; de fet la modificació va lligada a això i si mirem la
quantia entre aquest milió d’euros i els 405.000 dels quals hem donat explicació, la
resta són petites modificacions que fan referència algunes a esports, salut i dona i que
això, encara que sigui una entitat privada hi participem, en formem part i per tant, les
activitats de l’entitat les treballem conjuntament i, per tant, semblaria lògic que fos
possible això. I la presidenta va dir en el seu moment que faríem de manera que les
subvencions s’acabessin atorgant a partir d’una proposta pública; està en marxa i, per
tant, això s’està treballant i es farà d’aquesta manera.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem a la votació i no es pot votar per
separat, senyor Funes. Això la secretària m’ho ha comentat i, per tant, no podem
dissociar.
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), el vot en contra de Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció d’Entesa (7), sent el resultat
definitiu de 35 vots a favor, 9 vots en contra i 7 abstencions.
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Intervenció General
10.- Dictamen de data 15 d’abril de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels Pressupostos de la Corporació
i els seus organismes autònoms, corresponent al primer trimestre de 2016.
“La Base 7a. A.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per
a l’exercici 2016 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva
situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms
del primer trimestre d’enguany, en base a la informació que figura als registres
informàtics de la Diputació de Barcelona.
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació.
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms del primer trimestre d’enguany.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la presidenta,
eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent
ACORD
ÚNIC.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms,
del primer trimestre de 2016, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.”
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: El mes passat vam estar parlant de la liquidació de 2015
i de la necessitat d’elaborar un Pla econòmic i financer per l’incompliment de les regles
fiscals; i també d’estabilitat pressupostària per la incorporació del romanent de crèdit
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d’aquests 307.000.000 d’euros. Ara ens trobem davant de l’estat d’execució dels
Pressupostos d’aquesta corporació en aquest primer trimestre, en el qual, segons ens
van assenyalar a la Comissió Informativa d’Hisenda, més enllà de la devolució de la
participació dels ingressos de l’Estat, negativa, de 2013, hi ha una execució a nivell de
despeses d’un 48% que, evidentment, es reduirà al llarg dels trimestres següents. En
tot cas, nosaltres, a més d’aquest estat d’execució, li donem la màxima importància als
informes de seguiment trimestral que fan les diferents gerències i les diferents àrees.
En el seu dia ja vam posar de manifest que hi havia programes durant el 2015 que
havien tingut una molt baixa execució, o programes que, pel contrari, el que tenien era
molta demanda. Llavors entenem que el Pressupost s’ha d’executar, com hem dit, i
modificar-lo si cal, però executar-lo. I ho hem de fer amb la brúixola dels informes dels
serveis tècnics, perquè si no ens preguntem per a què ens serveixen aquests informes
tècnics?. Amb tot, ens preocupa molt la baixa resposta d’execució dels programes de
lluita contra el canvi climàtic, entenem que el Pressupost de 9.000.000 d’euros és
absolutament insuficient, i també el minso pressupost de la Gerència d’Habitatge per
programes com ara el tempteig i retracte pel lloguer social d’habitatges.
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Molt breument.
Ho deia el senyor Duran, l’execució del Pressupost justament enguany està per sobre
de l’execució habitual, però és veritat que estem parlant del primer trimestre i que, per
tant, hi ha partides com la del canvi climàtic, que és bastant difícil que s’hagin
executat. Els terminis que es plantegen des del Govern i des de l’exercici de les
accions de Govern alguns són a primers de l’any i d’altres són i es consoliden a final
d’exercici, per la qual cosa, l’execució del Pressupost està en una línia superior a la
que havia estat els anys anteriors. És evident que hi ha partides que fins i tot podríem
haver de suplementar al final per allò de la modificació de crèdit per augmentar les
partides, perquè s’han quedat curtes. Si és el cas d’aquesta que esmentava,
directament a proposta de l’Àrea podríem fer un augment de la partida econòmica.
Dependrà de com es desenvolupi.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Estarem molt atents a aquesta qüestió de
compliment de pressupost.
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
11.- Dictamen de data 15 de març de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbell i el
Vilar, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació
executiva de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar en data 29 de desembre 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
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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
Castellbell i el Vilar, en data 29 de desembre de 2015 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per la instal·lació de parades, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic:







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.

- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol







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

- Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials


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

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 51 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
12.- Dictamen de data 7 de març de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 17 de desembre 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.
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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 Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, en data 17 de desembre 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 retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal.
- Altres ingressos tributaris i preus públics no compresos en delegacions anteriors.







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes 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.

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 51 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
13.- Dictamen de data 19 d’abril de 2016, pel qual es proposa aprovar la
ratificació de l’Acord assolit en la Mesa de negociació de matèries comunes de
l’Organisme de Gestió Tributària de 26 de febrer de 2016, d’aplicació al personal
funcionari i laboral, que incorpora millores en la prestació econòmica per
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incapacitat temporal dels empleats de l’ORGT, estableix un permís retribuït de
les empleades en estat de gestació, amplia la flexibilitat horària dels empleats
amb fills menors d’edat, aprova el calendari laboral per a l’any 2016 i tot un
seguit d’especificacions reguladores del sistema de millores socials d’aplicació
al conjunt de personal d’aquest Organisme.
“L’article 36.3 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 Públic (en endavant EBEP),
estableix que per a la negociació de totes aquelles matèries i condicions de treball
comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració Pública, es constituirà
una Mesa General de Negociació de matèries comunes (en endavant MNMC), amb la
composició que es preveu en els paràgrafs segon i tercer del referit apartat d’aquest
precepte legal.
La citada MNMC a l’àmbit de l’Organisme de Gestió Tributaria (en endavant ORGT) es
va constituir el 26 de març de 2009, amb la presència de la representació de l’ORGT i
de les organitzacions sindicals CCOO i UGT.
D’aleshores ençà, la MNMC ha desenvolupat les seves reunions i ha anat assolint
sengles acords que han concretat, perfilat i configurat el conjunt de matèries i
condicions de treball comunes al personal funcionari i del personal laboral de l’ORGT
vigents a data d’avui.
En aquest ordre de coses, a la sessió celebrada el passat 26 de febrer de 2016, la
Mesa negociadora va arribar a un seguit d’acords per a la seva aplicació a partir de l’1
de gener de 2016.
Concretament, la mesa negociadora va acordar incorporar un nou supòsit d’excepció a
l’Acord assolit en la MNMC de 28 de febrer de 2013 (aprovat pel Ple de la Diputació de
Barcelona de 21 de març de 2013) destinat a millorar la prestació econòmica derivada
de situacions d’incapacitat temporal del personal de l’ORGT. En l’àmbit de la flexibilitat
horària, es va acordar modificar l’Acord assolit en la MNMC de 21 de gener de 2013
(aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 21 de març de 2013), a fi d’ampliar el
supòsit de la flexibilitat als empleats de l’ORGT que tinguin fills menors de 17 anys.
En la mateixa Mesa de negociació, fou aprovat el calendari laboral de l’ORGT per a
l’exercici 2016, tot un seguit d’especificacions reguladores del sistema de millores
socials que gaudeixen els empleats de l’ORGT i, per últim, que les empleades en estat
de gestació puguin gaudir del permís retribuït a partir de la setmana 37 de l’embaràs (o
de la setmana 35 en el cas de gestació múltiple). Aquest nou permís retribuït per a les
funcionàries en procés de gestació ha estat introduït per la disposició final 9ª de la Llei
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, i
recollit posteriorment a l’EBEP, concretament a la seva disposició addicional 16ª.
L’article 38.3 de l’EBEP preveu que per a la seva validesa i eficàcia, els Acords
assolits en el marc de les MNMC han de ser ratificats de manera expressa i formal
pels òrgans competents de cada administració pública.
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D’acord amb el que disposen els articles 9 apartat h) i l’article 28.1, apartats f) i k) dels
estatuts l’ORGT, publicats en el BOPB de 4 de maig de 2015, correspon al ple de la
Diputació de Barcelona, a proposta de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió
Tributària, l’aprovació de l’acord adoptat amb els representants dels treballadors.
Tanmateix, en el cas que ens ocupa, sovint, els acords adoptats per la MNMC
preveuen que tenen efectes a partir de l’1 de gener de 2016, pel que es considera
oportú que la Presidència de la Diputació de Barcelona faci ús de la facultat prevista a
l’article 28.1 k) dels estatuts de l’ORGT i que, per raons d’urgència, sigui aquest òrgan
i no la Junta de govern de l’ORGT la que proposi al Ple de la Diputació de Barcelona la
ratificació dels acords adoptats en la MNMC, celebrada els dia 26 de febrer de 2016,
atenent, a més a més, que tots els membres de la Junta de Govern de l’ORGT són,
alhora, diputats del Ple de la Diputació de Barcelona i de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans.
No debades, la Junta de govern de l’ORGT, celebra sessions ordinàries amb una
periodicitat trimestral, estant previst que la propera sessió no es celebri fins el dia 9 de
juny de 2016, donant-se la circumstància afegida de què la competència de la Junta de
govern en aquest cas només abasta efectuar la proposta d’aprovació al Ple de la
Corporació, que és l’òrgan competent per a la seva aprovació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i vist l’informe
de la Intervenció delegada de l’ORGT, aquesta Presidència, previ dictamen de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans,
proposa al ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Ratificar l’Acord assolit en el marc de la Mesa de Negociació de Matèries
Comunes de l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona en data 26
de febrer de 2016, d’aplicació al personal funcionari i laboral, que incorpora millores en
la prestació econòmica per incapacitat temporal dels empleats de l’ORGT, estableix un
permís retribuït de les empleades en estat de gestació, amplia la flexibilitat horària dels
empleats amb fills menors d’edat, aprova el calendari laboral per a l’any 2016 i tot un
seguit d’especificacions reguladores del sistema de millores socials d’aplicació al
conjunt de personal d’aquest Organisme.
El text íntegre d’aquest acord adoptat, que es ratifica, és el que es reprodueix a
continuació:
“SESSIÓ DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES DE
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
(en endavant Mnmc) sobre les millores en la prestació econòmica per incapacitat
temporal i la introducció d’un nou supòsit d’excepció; sobre l’establiment d’un
permís retribuït per les empleades en estat de gestació; sobre la flexibilitat horària
en la franja d’obligada permanència en els supòsits de fills menors; sobre el
calendari laboral per a 2016 i sobre la determinació del règim de les millores socials
resultant de l’equiparació acordada en sessió de la Mnmc de 27 de febrer de 2015,
en el seu acord desè
Barcelona, 26 de febrer de 2016
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Reunits:
En representació de l’Organisme de Gestió Tributària:
Sr. Pedro Sarrión Ortega
Sra. Montserrat Blanes Pérez
En representació de les organitzacions sindicals:
Sr. Ismael Martínez González (CCOO)
Sr. Carles Asensi Gabriel (CCOO)
Sr. Ernesto Priego Martin (CCOO)
Sr. Jose Antonio Cuenca Queralt (CCOO)
Sra. Maria Teresa Calavia Torné (UGT)
Sra. Sandra Llin Domínguez (UGT)
A l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic (en endavant TREBEP), per a la negociació de les matèries i
condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral al servei de les
administracions públiques, en relació amb l‘àmbit previst a l’article 37,1, lletres i) i
m) del citat text refós, i amb la voluntat de negociar, entre d’altres, en els termes
previstos en l’acord dotzè dels assolits en la Mnmc de 27 de febrer de 2015 en què
ambdues parts es van comprometre a tractar i negociar qualsevol modificació o
nova condició que pugui establir un Acord de la Mesa negociadora de la Diputació
de Barcelona.
Manifesten
La Mesa negociadora de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el passat
11 de febrer de 2016 va arribar a un seguit d’acords, amb efectes de l’1 de gener de
2016, sobre les millores en la prestació econòmica per incapacitat temporal (IT) i la
introducció d’un nou supòsit d’excepció; sobre l’establiment d’un permís retribuït per
les empleades en estat de gestació i sobre la flexibilitat horària en la franja
d’obligada permanència en els supòsits de fills menors.
El primer d’ells incorpora un nou supòsit de procés d’IT que amb caràcter
excepcional i degudament justificat, dona dret al complement de la prestació
econòmica fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques corresponents
al mes anterior a l’inici de la incapacitat temporal (IT), i que es concreta en afegir les
baixes per IT d’un dia de durada a la relació dels supòsits excepcionals. L’Acord de
la Mnmc de l’ORGT de 28 de febrer de 2013, es el que regula les millores en la
prestació econòmica per IT pels empleats de l’ORGT.
El permís retribuït per a les empleades en estat de gestació va ser introduït per la
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016
(Disp. Final 9ª) i posteriorment, es va recollir en el text del TREBEP, mitjançant la
Disposició Addicional 16ª, en els termes següents: cada administració pública, en el
seu àmbit, podrà establir a les funcionàries en estat de gestació, un permís retribuït,
a partir del dia primer de la setmana 37 de l’embaràs, fins la data del part. En el
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supòsit de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la
setmana 35 de l’embaràs, fins la data del part. La regulació del permís no té
caràcter bàsic sinó habilitant per a l’administració, la qual podrà establir-lo
mitjançant la corresponent negociació, la qual ha culminat amb l’acord que es
transcriu més avall.
En relació a la modificació d’aspectes relacionats amb les mesures addicionals de
flexibilitat horària en la franja d’obligada permanència, aquesta es concreta en el fet
que els empleats públics que tinguin fills menors de 17 anys, fins ara només es
contemplava pels que tenien fills menors de 12 anys, també podran gaudir de la
mateixa flexibilitat addicional. Aquesta mesura de flexibilitat està regulada en
l’organisme en l’Acord de la Mnmc de 21 de gener de 2013.
En relació al calendari laboral per a 2016 i a la determinació del còmput d’hores
anyals de treball efectiu, un cop determinades les festes laborals a Catalunya
durant l’any 2016, fixades en l’Ordre EMO 168/2015, de 25 de maig, del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (DOGC
9.6.2016), a les quals s’han d’afegir les festes de caràcter local establertes per a
2016 per la Comunitat Autònoma de Catalunya, i un cop negociat amb la
representació sindical s’ha arribat a un acord en els termes que es transcriuen tot
seguit.
Finalment també ha estat tractat l’acord desè dels assolits en la Mnmc de 27 de
febrer de 2015, en relació a les millores socials del personal de l’organisme i que
estableix el següent: “S’acorda l’equiparació de les millores socials contingudes als
articles 27 i 30 de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal
funcionari al servei de l’Organisme, de forma que l’Organisme destini a aquests
conceptes una quantitat per empleat i any idèntica a la que estableixi per borsa de
millores socials pel seu personal la Diputació de Barcelona. La regulació de les
millores contingudes als articles 27 i 30 abans esmentats serà adaptada,
especialment pel que fa a les quantitats unitàries, a la xifra total que resulti
d’aquesta equiparació”.
El 27 de març de 2015, la MGnmc de la Diputació de Barcelona va arribar a un
acord en relació al sistema de millores socials, amb l’objectiu d’unificar les mesures
d’acció social vigents fins aquell moment vinculades a determinades prestacions
socials i l’ajut per fill menor de 18 anys, aprovant unes especificacions reguladores
d’aquest nou sistema.
Els àmbits inclosos en les millores socials, així com els supòsits concrets de
prestacions són els que s’incorporen en les Especificacions reguladores del sistema
de millores socials de la Diputació de Barcelona (es troben a la intradiba),
determinant-se també com es fixa l’import de la millora social, la destinada a l’ajut
per fill menor de 18 anys i la resta d’àmbits de millores, com es sol·licita, que
persones ostenten la condició de titulars i beneficiaris, com es materialitza el
pagament i la gestió i el seguiment del procés, establint finalment un règim transitori
d’entrada en vigor.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Aquesta sessió de negociació produïda amb subjecció als principis que preveu
l’article 33 del TREBEP, ha culminat amb els acords que s’especifiquen a
continuació, en els termes que es transcriuen:
ACORDS
Primer.- Incorporar un nou supòsit d’excepció a l’Acord de Mnmc de data 28 de
febrer de 2013, relatiu a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat
temporal del personal al servei de l’Organisme de Gestió Tributària, aprovat pel Ple
de la Diputació de Barcelona en sessió de 21 de març de 2013, en els següents
termes:
“d. Altres supòsits excepcionals
(...)
d.3) 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.”
Adequar la Circular que regula l’acreditació de les situacions d’incapacitat temporal
que donen dret a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del
personal al servei de l’Organisme de Gestió Tributària, de 22 de juliol de 2013, en
allò que es deriva d’aquest acord.
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.
Segon.- 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 acompanyant la
seva petició la 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.
L’establiment d’aquest permís es fixa amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016.
Tercer.- Modificar l’Acord de la Mnmc de data 21 de gener de 2013, en relació a la
mesura addicional II de flexibilitat horària en la franja d’obligada permanència dels
empleats amb fills menors, familiars amb discapacitat i familiars fins el segon grau,
la qual queda redactada de la següent manera:
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“Els empleats de l’ORGT que tinguin fills menors de 17 anys, familiars amb
discapacitat que en depenguin econòmicament o familiars fins el segon grau que
per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valdre’s per si mateixos, disposaran
de fins a 30 minuts de flexibilitat horària en la franja d’obligada permanència”
Aquest acord tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2016.
Quart.- Aprovar el calendari laboral per a l’exercici 2016 i les hores efectives a
realitzar
Un cop determinades les festes laborals a Catalunya durant l’any 2016, fixades en
l’Ordre EMO 168/2015, de 25 de maig, del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya (DOGC 9.6.2016), a les quals s’han d’afegir les festes de
caràcter local establertes per a 2016 per la Comunitat Autònoma de Catalunya, en
funció del terme municipal en què es trobi el centre de treball on es presta serveis,
tenint en compte que a la ciutat de Barcelona, una de les festes locals fixades
coincideix en dissabte (24 de setembre de 2016), es reconeix a favor del personal
afectat 1 dia de dispensa.
Cas que aquesta coincidència també es donés en relació a les festes locals d’algun
dels municipis en què es troben ubicades les diferents oficines de l’organisme, el
personal afectat podrà gaudir de la mateixa compensació com a dia de dispensa.
En conseqüència el nombre de jornades a treballar serà per a 2016 de 225, el que
significa que el còmput d’hores anuals de treball efectiu serà el següent:
- Per al personal amb jornada ordinària de treball de 37 hores i 30 minuts
setmanals, 1.687 hores i 30 minuts de treball efectiu.
- Per al personal amb jornades de dedicació especial de 40 i 42 hores i 30 minuts
setmanals, respectivament, de 1800 hores i 1.912 hores i 30 minuts de treball
efectiu.
D’acord amb l’establert a l’apartat segon de l’Acord de la Mesa General de
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona del passat 17 de
desembre de 2012, l’adhesió al qual es va aprovar per resolució de la presidència
de l’Organisme de Gestió Tributària de data 21 de gener de 2013, el temps destinat
a la formació voluntària i per compte propi, així com a la conciliació de la vida
laboral, personal i familiar, es considerarà temps treballat a tots els efectes.
S’estableix que com a màxim es podrà destinar a aquestes finalitats, un total de
112,30 hores anuals pel personal jornada ordinària i amb jornades especials.
El gaudi del dia de dispensa serà en jornada sencera i dins l’any natural.
Cinquè.- Aprovar les especificacions reguladores del sistema de millores de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Objecte
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L’objectiu del nou sistema de millores socials està destinat a fer front a les
despeses vinculades a determinades prestacions socials de tipus sanitari, cultura,
esportiu i de conciliació, a satisfer contra factura o documentació acreditativa,
mitjançat el procés de nòmina. A tal efecte l’organisme dotarà una única aplicació
pressupostària destinada a atendre aquestes millores de caire social.
Àmbits inclosos en les millores socials
Els àmbits genèrics que s'inclouen en les millores socials són els següents:
•
•
•
•
•

despesa cultural
despesa sanitària
despesa esportiva
despesa conciliació
ajut per fill menor de 18 anys

Els supòsits específics que donen lloc a cadascun d’aquests àmbits genèrics
inclosos en les millores socials seran els mateixos que tinguin establerts els
empleats de la Diputació de Barcelona.
Import de la millora social
• L’organisme consignarà anyalment una dotació econòmica suficient per
satisfer la despesa de millora social derivada de prestacions de caire sanitari,
cultural, esportiu, de conciliació i de l'ajut per fill menor de 18 anys, amb
quanties idèntiques a les que es determinin pel personal al servei de la
Diputació de Barcelona.
• Amb l'import consignat es procedirà a l'abonament en la nòmina del mes de
març, de l'ajut per fill menor de 18 anys, entre el personal que acrediti la
condició de beneficiari en el període de temps corresponent a l'any meritat. En
la nòmina del mes de novembre es farà efectiu el pagament de les quanties
determinades per a les millores socials dels àmbits sanitari, cultural,
esportiu i de conciliació, en funció del nivel l retributiu del lloc de treball
ocupat (complement de destinació), amb la mateixa diferenciació per trams
establerta pel personal de la Diputació de Barcelona.
• Es respectarà sempre com a criteri d'abonament, el límit de l'import de la
despesa acreditada. En el supòsit de documents acreditatius d'import inferior
s’abonarà la totalitat de l'import corresponent a la despesa acreditada.
Sol·licitud i requisits formals
L'ajut social corresponent a cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials
es podrà sol·licitar en format paper o telemàticament a la bústia que s’habilitarà a
l’efecte, mitjançant el model normalitzat existent a l’efecte.
La sol·licitud en format paper s’haurà de presentar en el registre de l’organisme.
En tot cas, caldrà adjuntar a la sol·licitud la factura o el document acreditatiu de
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la despesa efectuada en els termes que s'especifica en el corresponent model. Així
mateix, s’haurà d'indicar el motiu de la despesa el qual haurà de coincidir amb
algun deis conceptes previstos, així com el nom i DNI de la persona (titular o
beneficiari).
S’estableixen el següents terminis de presentació de les sol·licituds d’ajuda:
a) per l’ajut per fill menor de 18 anys: de l’1 al 31 de gener de l’any de pagament.
b) per la resta d’àmbits de millores socials - sanitari, cultural, esportiu i
de conciliació: de l’1 al 30 de setembre de l’any de pagament.
Documentació acreditativa
La condició de beneficiari de l'ajut per fill menor s’acreditarà mitjançant la
presentació de fotocòpia del llibre de família. Atesa la naturalesa de l'ajut,
l’organisme mantindrà les dades dels beneficiaris a l'efecte de la percepció dels
ajuts successius sempre que es mantinguin els requisits per a la condició de
beneficiari.
Per a la resta de millores la condició de beneficiari s’acreditarà mitjançant el
comprovant (rebut, factura, tiquet, etc.) de la compra o del servei realitzats, on
s'indiqui:
•
•
•
•
•

nom i adreça de !'empresa o professional
identificació del beneficiari del servei/tractament
codi o número d'identificació fiscal
data en que s'ha realitzat el servei
segell i signatura

Titulars i beneficiaris
La condició de titular o beneficiari de qualsevol de les millores s’haurà d'acreditar
en tot cas, en el període corresponent a l’anualitat a meritar.
Titulars





El personal funcionari de carrera en situació administrativa de servei actiu a
l’Organisme de Gestió Tributària o en qualsevol altra situació per motiu de
conciliació de la vida laboral i familiar.
El personal laboral fix que es trobi d’alta en l’Organisme de Gestió Tributària o
en qualsevol altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar.
El personal amb nomenament interí o laboral de caire temporal, de durada
acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d'un any natural.
El personal jubilat fins als 70 anys.

Beneficiaris
Els cònjuges i les parelles de fet i els fills menors de 21 anys i que convisquin amb
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la persona titular i no percebin cap renda procedent del treball.
Els fills més grans de 21 anys, en cas de discapacitat, sempre que aquella estigui
acreditada pels equips multiprofessionals dependents de la Generalitat de
Catalunya.
Pagament
L'import s’abonarà amb periodicitat anyal un cop exhaurit el període de
meritament establert en cada cas. A l'efecte i depenent de l’àmbit de la millora es
diferencien dos períodes:
Ajut per fill menor de 18 anys: l'abonament s'efectua a any natural vençut en la
nòmina corresponent al mes de març, un cop revisada i verificades les
peticions, la documentació aportada i les dades existents. No obstant, durant el
segon trimestre de l'any es procedirà a regularitzar els supòsits en què no s'hagi
pogut demanar l'ajut o no es disposés en el moment de fer-ho, de les dades
necessàries.
Amb caràcter transitori per a l’exercici 2016, l’abonament s’efectuarà en la nòmina
del mes de juliol, i la presentació de les sol·licituds serà determinada per la direcció
de Recursos Humans.
Millora sanitària. cultural, esportiva i per conciliació: el període de referència pel
meritament s'estableix entre l’1 d'octubre de l'any immediatament anterior al de
l'abonament i el 30 de setembre de l'anualitat d'abonament. La documentació
acreditativa de la despesa efectuada corresponent al període de meritament es
podrà presentar com a molt tard, fins el 30 de setembre de l'any d'abonament. El
pagament s’efectuarà en la nomina del mes de novembre.
Amb caràcter transitori per a l'exercici 2016, s'estableix com a període de
meritament el compres entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2016.
L'abonament s’efectuarà en la nomina del mes de novembre de 2016.
Gestió i seguiment del procés
Els supòsits específics que donen lloc a cadascun dels àmbits inclosos en les
millores socials acordades, així com la concreció del seu contingut, i la quantia
anyal a destinar dins del crèdit global de les millores a l’ajuda per fills, seran els que
en cada moment determini la Comissió mixta de millores socials constituïda en la
Diputació de Barcelona, la qual està integrada per representants de la Diputació de
Barcelona i per representats de cadascuna de les seccions sindicals que formen
part de l’òrgan de representació del personal funcionari i del personal laboral, de
conformitat amb el que disposa la normativa vigent, les quals es podran trobar a la
intradiba.
La Direcció deis serveis de recursos humans en tant que gestora del procés de
nomina podrà, en qualsevol moment, fer ús dels instruments de verificació i control
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escaients, per tal de comprovar que els titulars o beneficiaris reuneixen
efectivament les condicions exigides per obtenir aquestes prestacions.
Anyalment, un cop efectuat l’abonament de cadascun dels dos tipus de millora, es
traslladarà a la representació sindical informació relativa a les ajudes abonades.
Vigència i règim transitori
A l'entrada en vigor d’aquest acord, l’1 de gener de 2016, restarà sense efecte la
regulació continguda als articles 27 i 30 de I‘Acord sobre condicions de treball i
correlatius del Conveni laboral, sobre l’Ajuda per estudis propis i de fills i Premi de
nupcialitat”.
Segon.- Donar compte d’aquest acord de ratificació a la Mesa de negociació de
matèries comunes de l’ORGT en la propera reunió que es celebri.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: El mes passat debatíem, teníem en consideració
una sèrie de millores laborals per al conjunt de treballadors i treballadores de la
Diputació i nosaltres, en el moment de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, vam saludar, ni que fos per urgència, la necessitat ja d’equiparar, ni que
sigui en aquests permisos, els treballadors i treballadores de l’Oficina de Recaptació i
Gestió Tributària amb la resta de treballadores de la Diputació. Amb tot, veiem que és
una equiparació però que no és ni molt menys complerta, ni tan sols és complerta en
els punts o en els termes que estableix aquest mateix Dictamen. Llavors veiem que el
que es va aprovar el mes passat, és un punt en el qual hi havia pels treballadors i
treballadores de la Diputació de Barcelona la flexibilitat horària d’aquests empleats
amb fills menors d’edat, de 60 minuts diaris i, en canvi, el que veiem en l’acord que es
sotmet a consideració avui, és que, de cop i volta, aquests 60 minuts pels treballadors i
treballadores de l’ORGT s’han quedat en 30 minuts. Llavors ens preguntem que
entenem que això no és ni equiparació, ni a més a més hi ha cap mena de
compensació de cap tipus. Ens demanem per què els treballadors de la Diputació
tenen aquests 60 minuts i els treballadors de la ORGT, només 30? Amb tot,
evidentment, vostès saben que hem lluitat, i lluitarem tant com calgui, per a
l’equiparació de tots els treballadors d’aquesta casa. Avui debatrem una moció que
parlarà de la situació de les interines d’aquí, però som al Ple del mes d’abril, gairebé al
mes de maig, i avui ens remetem a unes paraules, en aquest cas del president delegat
d’Hisenda, el senyor Garcia i Cañizares, que al Ple del mes de gener va afirmar en
aquesta mateixa sala, en Consell Plenari, que la qüestió de l’equiparació dels
treballadors i treballadores de l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària en dues o tres
setmanes, la cosa esperava que estigués resolta. Veiem que això no és una realitat, ni
molt menys, veiem que la mesa de negociació, que teòricament està oberta des de
2009, únicament es reuneix perquè les seccions sindicals obliguen l’Administració en
compliment de l’article 34.6 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. També observem,
pel que fa a les treballadores de l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària, que hi ha
diversos incompliments de l’acord d’equiparació assolit en el seu dia, concretament el
27 de febrer de 2015, pel que fa referència a molts àmbits: la valoració de llocs, la falta
de pagament de la paga d’assiduïtat, les millores socials... I, nosaltres, ens plantegem
que si aquests treballadors i treballadores han de ser el pal de paller de la futura
hisenda pròpia del nou Estat, si us plau, tractem-los com es mereixen, tractem-los molt
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millor. Per tant, avui, com hem assenyalat, parlarem d’ocupació pública, que posa de
manifest que la gestió dels recursos humans en aquesta casa deixa molt que desitjar i
que, evidentment, hi ha molt marge de millora. Nosaltres creiem que si els treballadors
i treballadores veuen reflectits els seus drets socials, això repercutirà d’una manera
clara en la millora del servei que estan complint. Perquè, efectivament, la feina la fan i
molt bé.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Per no
allargar-nos, bàsicament, en el que estàvem d’acord, perquè enteníem que a la
Comissió informativa es va explicar que hi havia un acord amb els treballadors i les
treballadores, en tot cas agrairíem una explicació per part del responsable de per què
aquesta distància de no equiparació en relació amb la resta de treballadors de la
pròpia casa.
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Jo no volia dir
que es menteix, però en tot cas es canvien les paraules que jo he dit. Al mes de gener
se’m va preguntar com estava això i vaig dir: “ha estat congelada durant molt de
temps, ara la posem en marxa”. De dir que posem en marxa la negociació, que havia
estat aturada, a dir que acabaria la negociació, la comparació no es pot ni anomenar.
És evident que jo no vaig dir que estaria tancat l’acord d’equiparació. Només faltaria!,
Si estava congelat!. Per tant, sorprèn que el dia que portem al Plenari una part d’un
acord es digui el que no s’ha acordat. El que estem votant és l’acord, jo no sé si
realment estan en desacord els sindicats quant als 30 o 60 minuts. Resulta que estem
d’acord en una cosa amb els sindicats i, per tant, ens asseiem amb ells i portem al
Plenari els acords. Llavors al Plenari es pretén canviar els acords que hem acordat
amb els sindicats. És bastant estrany tot plegat. Aquesta és una qüestió. L’altra, és
evident que hem fet un cronograma de treball i és evident que hem fet un calendari de
treball i que el complirem i que hi ha el 99% de possibilitats que abans d’acabar aquest
any estigui feta l’equiparació. Però això necessita unes meses de negociació,
necessita uns acords, que aquest és part de l’acord, i acabarà sent definitiu. Aquesta
és la voluntat, la repeteixo i la continuaré dient, és la voluntat de la Presidència, és la
voluntat del Govern i, per tant, s’arribarà a aquesta equiparació. No hi ha altra, és
aquesta, i el resum és aquest. I a més, ara tenim un atzucac. Els sindicats estan en
període electoral a l’Organisme de Gestió Tributària, amb la qual cosa en període
electoral no es pot negociar. Per tant, a més, ara tenim un marge de temps que no
podrem seure a la taula de negociació perquè estan en temporada d’eleccions. En
definitiva, portem un acord, un acord tancat a la mesa de negociació, hem fet un
cronograma que coneixen els treballadors i treballadores, que el tenim previst perquè
s’acabi aquest any, s’estan negociant ja les coses finals i estem en un període de
parèntesi perquè estan en període electoral. Aquesta és l’explicació i la meva sorpresa
també que davant d’un acord d’acords es plantegin qüestions que ni tan sols els
sindicats ens han plantejat a la mesa de negociació, més que l’acord de calendari.
De nou intervé el senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Senyor Garcia
Cañizares, amb tot el “carinyo”, si no l’anomeno, es molesta i si l’anomeno, també. El
tema dels 30 minuts, aquest és un punt que es va aprovar a la Diputació en virtut del
que recull l’acord d’equiparació de l’ORGT va ser traslladat a la mesa de negociació
amb l’ORGT, però pel camí els treballadors i treballadores perden aquests 30 minuts
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dels 60 que tenen la resta de la Diputació. Per tant, entenem que la Diputació a hores
d’ara no està disposada a equiparar aquesta matèria, ni molt menys a compensar-la.
Sobre el que vostè va dir o deixar de dir, és una qüestió pública i està en els vídeos i
cadascú farà la lectura que consideri. Vostès diuen que està en una mesa de
negociació, formalment sí que està oberta des de 2009, però que no és funcional.
Aquesta mesa de negociació no és funcional. I ja hem posat de manifest que els
representants sindicals el que han de fer és obligar la Direcció a seure quan, d’altra
banda, veiem que la mesa de negociació de la resta de treballadors i treballadores de
la Diputació s’ha reunit durant sis vegades, d’una manera ordinària i correcta. Per tant,
que cadascú faci la lectura que consideri. En tot cas, nosaltres no ens podem oposar a
tot allò que suposi una millora en els drets socials dels treballadors i treballadores,
però entenem que aquesta és del tot insuficient i empenyerem el Govern per assolir
aquesta equiparació plena.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Duran. Només fer una referència.
Jo crec que les negociacions s’han de situar en la seu adequada, per tant, el Govern
atén les seves reflexions, com no podria ser d’altra manera, però evidentment, el
Govern, que té una instrucció clara des de la Presidència per arribar als màxims
acords amb els treballadors, ho farà en seu de mesa i, per tant, respectem molt que
vostè manifesti la seva opinió en el Plenari, només faltaria, però evidentment, nosaltres
situarem el debat on correspon, que és en seu de mesa de concertació.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
14.- Dictamen de data 8 d’abril de 2016, pel qual es proposa aprovar el
reconeixement extrajudicial del crèdit necessari per fer efectiva la quota anual
que la Diputació de Barcelona hauria d’haver abonat a la Coordinadora Española
de Polígonos Empresariales (CEPE), corresponent a l’exercici 2014 i d’un import
de mil cinc cents euros (1.500,00€), IVA exempt, segons factura presentada en
data 18 de febrer de 2016.
“Atès que els polígons d'activitat econòmica constitueixen una peça clau del nostre
teixit productiu. Els ens locals poden i han de jugar un paper fonamental en la creació i
dinamització d'aquests espais, que són l'entorn més immediat on operen les
empreses.
Vist que des de l’any 2005, la Diputació de Barcelona presta suport als ens locals en
aquest àmbit d’actuació i, a partir de l’any 2008, va començar a implementar un
programa de suport als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) adreçat a tots els ens
locals de la província de Barcelona.
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Atès que La Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) és una
associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia d’àmbit estatal, que
té com a missió el suport i representació de federacions i associacions d’àrees
empresarials o qualsevol altra entitat que estigui formada per empresaris o propietaris
vinculada a la gestió, funcionament o dinamització de les àrees empresarials,
impulsant un marc que contribueixi al desenvolupament i millora de la competitivitat de
les àrees empresarials i del teixit empresarial.
Vist que el seu objectiu és aconseguir àrees empresarials amb infrastructures
adequades i correctament gestionades, en les quals els serveis es prestin d’acord amb
les necessitats de les empreses.
Atès que la Diputació de Barcelona ostenta la condició d’”entitat col·laboradora de
caràcter especial”, que d’acord amb l’article 61 dels estatuts de CEPE, definida com
aquella entitat amb participació pública que impliqui la presència entre llur finalitats
d’un interès general. Aquestes entitats col·laboradores específiques, vuit en total a tota
Espanya, compten amb el dret a un tractament preferent quant a actuacions de
col·laboració en projectes, a participar en esdeveniments formatius, informatius o
institucionals que organitzi, a presentar peticions, projectes i sol·licituds, etc.
Atès que la factura corresponent a la quota anual del 2014 d’un import de mil cinc
cents euros (1.500,00€) i de data 7 de maig de 2014, que correspon pagar a la
Diputació de Barcelona com a entitat col·laboradora de caràcter especial, a la
Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), no s’ha presentat al
Registre de Factures fins el 18 de febrer de 2016.
Atès que la quota de soci de CEPE per un import de 1.500,00€ corresponent a
l’exercici 2015 es va tramitar i pagar sense cap incidència dins l’exercici pressupostari
2015.
Atès que la Gerència de serveis de Promoció Econòmica i Ocupació va sol·licitar a la
Intervenció General informe sobre la verificació de crèdit adequat i suficient en
l’exercici pressupostari 2014 per fer front a la despesa pendent de pagament i que en
data 1 d’abril de 2016 aquest informe va ser negatiu, per la qual cosa s’indicava que
per al seu pagament s’hauria de tramitar un expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdit, d’acord amb la tramitació prevista a la circular 42/2013, sobre procediment
per aprovar despeses d’exercicis anteriors.
Vist el punt 4 de l’article 67 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que permet la
convalidació de l’acte administratiu per l’òrgan competent en el cas que manqui alguna
autorització.
Vist l’article 176.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLHL), que estableix que amb càrrec als
crèdits de cada pressupost només podran aplicar-se obligacions que s’efectuïn en
l’any natural del propi exercici pressupostari.
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Vist que en el mateix sentit es pronuncia l’article 26 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. Dit
precepte regula el principi de temporalitat en els mateixos termes que el TRLHL, i
afegeix que s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions següents:
a) Les derivades de la liquidació d’endarreriments en les retribucions de Personal.
b) Les derivades dels compromisos de despesa degudament adquirides en
exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits corresponents en casos de
projectes finançats amb ingressos afectats.
c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2
d’aquest Reial Decret.
Vist l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i vist l’article 70.12 del RD 2586/1986
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, que estableixen que serà el Ple de l’entitat a qui
correspondrà el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
pressupostària.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- CONVALIDAR l’autorització del pagament de la quota anual de la Diputació
de Barcelona per a l’any 2014 com a entitat col·laboradora de caràcter especial, a la
Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), proveïda de CIF número
XXXXXXXXX, d’un import de mil cinc-cents euros (1.500,00 €), IVA exempt.
Segon.- APROVAR el reconeixement del crèdit relatiu a la quota anual de la Diputació
de Barcelona per a l’any 2014 com a entitat col·laboradora de caràcter especial, a la
Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), d’un import de mil cinccents euros (1.500,00 €), IVA exempt.
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER la despesa de mil cinc-cents
euros (1.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació G/30100/43900/22610 del vigent
pressupost de la corporació de l’any 2016, en concepte de quota anual de l’exercici
2014 de la Diputació de Barcelona a la Coordinadora Española de Polígonos
Empresariales (CEPE).
Quart.- NOTIFICAR la present resolució relativa a l’autorització del pagament de la
quota anual de la Diputació de Barcelona per a l’any 2014 com a entitat col·laboradora
de caràcter especial, d’un import de mil cinc-cents euros (1.500,00 €), IVA exempt, a
la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), 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
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Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
15.- Dictamen de data 23 de febrer de 2016, pel qual es proposa acordar el
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Mataró, del tram de la carretera
C-1415c, de titularitat de la Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètrics
1,335 i 1,655.
“Atès que la carretera C-1415c, en el terme municipal de Mataró, 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 Mataró ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat de
reurbanitzar el tram de la carretera C-1415c, comprés entre els punts quilomètrics
1+335 i 1+655, inclòs al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”.
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 Mataró 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 C-1415c i execució de les obres per a la reurbanització d’un
tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”, al T.M. de
Mataró”.
Atès que, amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per
la Junta de Govern en sessió celebrada en data 11 de juny de 2015 i modificada en
resolució de data 26 de novembre de 2015, ha acordat formalitzar l’expressat ajut
mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Mataró, 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 d’un tram de la carretera C-1415c, al
T.M. de Mataró.
Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la implementació per part
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró 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 C-1415c, entre els punts quilomètrics 1+335 i 1+655, i
establir les condicions per a l’execució de les obres citades al paràgraf anterior.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada en data 6 de
maig de 2015, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de la
mateixa data, presentat en el Registre d’entrada amb data 8 de maig de 2015, i
posteriorment modificat per acord del mateix òrgan de data 3 de setembre de 2015, en
virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la
carretera C-1415c, entre els punts quilomètrics 1+335 i 1+665.
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament dels referits trams de les esmentades carreteres, les quals actualment té
atribuïda la seva titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article
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 Mataró en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal
del referit tram de carretera, en els termes següents:
“Vist l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró en que sol·licita el traspàs a la titularitat
municipal d’un tram de la carretera C-1415c, a la zona denominada “El Sorral”,
s’informa el següent:
El tram de carretera que es vol traspassar té inici en el PK 1+335 origen de l’actual
carretera situada a Mataró, fins al TM d’Argentona, situat al PK 1+655 (...)
L’acord estableix el tram a traspassar entre els PK 1+335 i 1+655.
S’informa favorablement aquest traspàs, amb la condició de no traspassar a
l’Ajuntament de Mataró els darrers 10 m, per trobar-se dins el TM d’Argentona.
El tram de carretera C-1415c a traspassar seria doncs, des del PK 1+335 fins al PK
1+655, coincident amb el TM d’Argentona.”
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
amb les dades següents:
Carretera:
Tram a cedir:
Amplada mitja:
Longitud:
Classe de ferm:
Estat del ferm:
Obres de fàbrica:

C-1415c.
Del P.km. 1+335 al P.km. 1+655
6,10 m.
320 m.
Mescla bituminosa en calent tipus S-12
Òptim
Cap
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Altres dades:

El tram a traspassar, conegut com “El Sorral”, està qualificat
d’urbà, des del punt de vista de la llei de carreteres.
Senyals codic: 4
Senyals informativa codic: 2
Senyals tipus s-500: 2”

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
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
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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.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
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 Mataró, de
conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió
ordinària celebrada en data 6 de maig de 2015, modificat en sessió de data 3 de
setembre de 2015, del tram comprès entre el punt quilomètric 1+335 i el 1+655 de la
carretera C-1415c, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les
característiques tècniques dels referits trams que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon. – Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Mataró els presents acords per al seu coneixement
i als efectes procedents.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 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
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Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
16.- Dictamen de data 2 de març de 2016, pel qual es proposa aprovar el traspàs
de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Tavertet, del tram de la carretera BV5207, de titularitat de la Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètrics
12,740 i 12,900.
“La carretera BV-5207, en el terme municipal de Tavertet, 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.
Mitjançant acord de Ple de data 23 de novembre de 2015, l’Ajuntament de Tavertet ha
manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat d’ordenar el trànsit del tram de la
carretera BV-5207 comprés entre els punts quilomètrics 12+740 i 12+900, que discorre
pel citat municipi, motiu pel qual demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament de
l’esmentat tram de la carretera BV-5207.
La petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament
del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva
titularitat 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.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha emès un informe tècnic en
el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament de
Tavertet en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de
carretera, en els termes següents:
“El tram que es sol·licita que passi a competència municipal son els 160 metres finals
de la carretera, des del punt quilomètric 12+740 fins al 12+900, i més concretament
des de l’aparcament existent a l’inici del nucli urbà de Tavertet fins la Plaça de la Font.
El tipus de trànsit que circula per aquest tram de carretera és principalment urbà. La
carretera transita per sòl amb qualificació d’urbà”.
Així mateix, 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, ha formulat una fitxa de dades
geomètriques per a la millor identificació del tram de carretera objecte de traspàs amb
les dades següents:
Carretera:
Tram a cedir:
Longitud:
Amplada mitja:

BV-5207
del P.Km. 12+740 al P.Km. 12+900
160m.
6,00m
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Voral:
320
Cuneta revestida: 265
Amplada explanació: 9,00
Classe de ferm:
Mescla bituminosa en calent tipus S-12
Estat del ferm:
Bon estat
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.
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.
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.
En virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, en data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, així com de les corresponents actes
de traspàs, signades en data 15 de novembre de 2010, es fa efectiu per part de la
Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades
carreteres de la xarxa local.
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”.
Segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres,
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les,
no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les
carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada
resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent
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notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la Generalitat
de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat en el
Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de conformitat
amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
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.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
La Secretària General i 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, han emès el preceptiu informe previ 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 Tavertet, de
conformitat amb la petició formulada pel Ple del propi Ajuntament en sessió de data 23
de novembre de 2015, del tram comprès entre el punt quilomètric 12+740 i el 12+900
de la carretera BV-5207, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les
característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Tavertet els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 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
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Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
17.- Dictamen de data 2 de març de 2016, pel qual es proposa aprovar el traspàs
de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Torelló, del tram de la carretera BV-5224,
de titularitat de la Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètric 5,860 i
5,990.
“Atès que la carretera BV-5224, en el terme municipal de Torelló, 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 Torelló ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat de
pacificar un tram de la citada carretera, entre els punts quilomètrics 5+860 i 5+990,
coincident amb el carrer Sant Bartomeu.
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 Torelló 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
de la carretera BV-5224 i condicionament de la travessera BV-5224 (carrer Sant
Bartomeu) entre els PK 5+860 i 5+990”.
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 Torelló, d’un
conveni específic de l’àmbit de manteniment d’equipaments i infraestructures, als
efectes del traspàs de la titularitat a l’Ajuntament i condicionament de la carretera BV5224 (carrer Sant Bartomeu) entre els PK 5+860 i 5+990.
Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la pacificació del carrer
Sant Bartomeu, donar més espai de circulació al vianant, reduir la velocitat dels
vehicles privats motoritzats i revalorar la importància històrica d’aquest carrer i lligar-lo
a la xarxa de vies de plataforma única i prioritat de vianants del nucli antic.
Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Torelló, en sessió ordinària celebrada
en data 13 de juliol de 2015, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació
mitjançant ofici de data 14 de juliol de 2015, en virtut del qual es demana el traspàs de
titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-5224, que l’Ajuntament situa
entre els punts quilomètrics 5+860 i 5+990.
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la
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seva titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2
del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada
per l’Ajuntament de Torelló en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal
del referit tram de carretera, en els termes següents:
“(...) El tram que es sol·licita que passi a competència municipal son els 130 metres
d’un tram intermedi de la carretera BV-5224, entre els punts quilomètrics 5+860 i
5+990, coincident amb el Carrer Sant Bartomeu, entre el Corredor de Can Reig i el
Carrer dels Estudis, dins del nucli de població de Torelló.
El tipus de trànsit que circula per aquest tram de carretera és principalment urbà. La
carretera transita per sòl amb qualificació de travessera urbana”.
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
amb les dades següents:
Carretera:
BV-5224
Tram a cedir:
del P.Km. 5+860 al P.Km. 5+990
Longitud:
130m.
Amplada mitja:
6,10m
Amplada explanació: 5,10
Classe de ferm:
Mescla bituminosa en calent tipus S-12
Estat del ferm:
Bon estat
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
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poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament.
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades
carreteres de la xarxa local.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes,
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.
Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat
en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
Atès que, segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica,
comarcal i local.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
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
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ACORDS
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Torelló, de
conformitat amb la petició formulada per acord de la Junta de Govern del propi
Ajuntament en sessió de data 13 de juliol de 2015, del tram comprès entre el punt
quilomètric 5+860 i el 5+990 de la carretera BV-5224, actualment de titularitat de la
Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei
de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que
s’efectua d’acord amb les característiques tècniques del referit tram que es determinen
en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que
es descriu a la part expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Torelló els presents acords per al seu coneixement
i als efectes procedents.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 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 (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
18.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa aprovar el traspàs
de titularitat, a favor de l’Ajuntament del Pla del Penedès, del tram de la carretera
BV-2153ant, de titularitat de la Diputació de Barcelona, entre els punts
quilomètrics 1,100 i 1,980.
“La carretera BV-2153ant, en el terme municipal del Pla del Penedès, 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.
L’Ajuntament del Pla del Penedès ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat
d’integrar el tram de la carretera BV-2153ant comprés entre els punts quilomètrics
1+100 i 1+980 a la trama urbana atès que el mateix presenta un trànsit molt local,
circulant els vehicles per la variant BV-2153 que voreja la població.
Amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada pel President
de la Corporació de data 24 d’octubre de 2014, ha acordat formalitzar la signatura amb
l’Ajuntament del Pla del Penedès, d’un conveni als efectes d’execució de les obres del
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“Projecte constructiu de l’accés nord de la travessera urbana BV-2153ant pk 1+750 al
pk 1+980. TM El Pla del Penedès” (Codi 3148-PC-01). Així mateix, la Diputació de
Barcelona ha executat les obres relatives al “Projecte constructiu de l’accés oest de la
travessera urbana BV-2153ant al TM del Pla del Penedès” així com les de reparació
del clavegueram, el qual és de titularitat municipal.
El Ple de l’Ajuntament del Pla del Penedès, en sessió ordinària celebrada en data 21
de juliol de 2014, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de
data 31 de juliol de 2014, en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-2153ant, que l’Ajuntament situa entre els
punts quilomètrics 1+100 i 1+980.
En el citat conveni, subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Pla del
Penedès, s’establí que el traspàs de la carretera seria acordat per la Diputació de
Barcelona un cop finalitzades les obres objecte del mateix, obres que varen ser
finalitzades i rebudes per la Diputació de Barcelona en data 10 de setembre de 2015.
La petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament
del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva
titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació a emès un informe tècnic en el
qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament del Pla
del Penedès en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram
de carretera, en els termes següents:
“(...) La carretera BV-2153ant disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat
com a carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà del Pla del
Penedès que s’inicia en el pk 1+100 (creuament amb la carretera BV-2153) i finalitza
en el pk 1+980 (inici del pont sobre el torrent de Les Casetes o Cal Feset).
Es per tot això que procedeix iniciar la incoació de l’expedient de traspàs a la
jurisdicció municipal, donat que es compleix l’article 172 del decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, informant-se
favorablement el mateix”.
La fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de carretera
objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de
conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, conté les dades
següents:
Carretera:
PK inicial:
PK final:
Amplada mitja:
Superfície:
Estat del ferm:

BV-2153ant
1+100 Creuament amb la carretera BV-2153
1+980 Inici estructura sobre Torrent de Les Casetes o Cal Feset
5,80m
5.104,00m2
Bo
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Obres de drenatge:

PK inicial 1+245; PK final 1+246; Canó – estructura d’un o
diversos tubs cilíndrics

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.
L’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, 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.
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.
En virtut del 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, es fa efectiu per part de la Generalitat el
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la
xarxa local.
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 l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat per Decret
293/2003, de 18 de novembre, que estableix, 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”.
Segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres,
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les,
no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les
carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada
resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent
notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la Generalitat
de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat en el
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Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de conformitat
amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
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.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
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 del Pla del Penedès,
de conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en
sessió de data 21 de juliol de 2014, del tram comprès entre el punt quilomètric 1+100 i
el 1+980 de la carretera BV-2153ant, actualment de titularitat de la Diputació de
Barcelona, de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb
les característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament del Pla del Penedès els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 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
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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).
19.- Dictamen de data 9 de març de 2016, pel qual es proposa aprovar el traspàs
de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Martorell, del tram de la carretera C243b, de titularitat de la Diputació de Barcelona, entre els punts quilomètrics
0,495 i 0,513.
“La carretera C-243b, en el terme municipal de Martorell, 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.
L’Ajuntament de Martorell ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat d’integrar
el tram de la carretera C-243b comprés entre els punts quilomètrics 0+495 i 0+513 a la
trama urbana mitjançant la millora dels itineraris de vianants i la moderació de la
velocitat de vehicles.
En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona en data 31 de maig de 2012, 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 Martorell 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 C-243b i Projecte d’integració de la trama urbana de la C-243b sota
l’autopista AP-7 al TM de Martorell”.
Amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per la Junta de
Govern en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2014, ha acordat formalitzar
l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Martorell, d’un conveni
específic de l’àmbit de manteniment d’equipaments i infraestructures, als efectes del
traspàs de la titularitat a l’Ajuntament i condicionament de la carretera C-243b entre els
PK 0+495 i 0+513.
L’objecte del referit conveni específic consisteix en regular la col·laboració de les parts
signatàries en relació amb el traspàs de titularitat Traspàs de titularitat d’un tram de la
carretera C-243b i el Projecte d’integració de la trama urbana de la C-243b sota
l’autopista AP-7 al TM de Martorell.
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Martorell, en sessió ordinària celebrada en
data 9 de desembre de 2014, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació
mitjançant ofici de data 10 de desembre de 2014, en virtut del qual es demana el
traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera C-243b, que l’Ajuntament
situa entre els punts quilomètrics 0+495 i 0+513.
La petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament
del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva
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titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació a emès un informe tècnic en el
qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament de
Martorell en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de
carretera, en els termes següents:
“(...) La carretera C-243b disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat com a
carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà de Martorell que s’inicia
en el pk 0+495 (creuament amb el vial del cementiri) i finalitza en el pk 0+513 (ramal
d’entrada a la nova rotonda)
Es per tot això que procedeix iniciar la incoació de l’expedient de traspàs a la
jurisdicció municipal, donat que es compleix l’article 172 del decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, informant-se
favorablement el mateix”.
La fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de carretera
objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de
conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, conté les dades
següents:
Carretera:
PK inicial:
PK final:
Amplada mitja:
Superfície:
Estat del ferm:

C-243b
0+495 Creuament amb el vial del cementiri
0+513 Inici ramal entrada nova rotonda
6,20m
111,60m2
Bo

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.
L’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, 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.
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
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l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament.
En virtut del 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, es fa efectiu per part de la Generalitat el
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la
xarxa local.
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 l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat per Decret
293/2003, de 18 de novembre, que estableix, 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”.
Segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres,
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les,
no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les
carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada
resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent
notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la Generalitat
de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat en el
Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de conformitat
amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
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.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
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

Àrea de Presidència
Secretaria General

ACORDS
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Martorell, de
conformitat amb la petició formulada per acord de la Junta de Govern del propi
Ajuntament en sessió de data 9 de desembre de 2014, del tram comprès entre el punt
quilomètric 0+495 i el 0+513 de la carretera C-243b, actualment de titularitat de la
Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei
de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que
s’efectua d’acord amb les característiques tècniques del referit tram que es determinen
en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que
es descriu a la part expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Martorell els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 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 (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, per a la
cooperació d’aquesta Corporació amb municipis de la demarcació en processos
d’internalització de prestació de serveis i activitats locals.
“Atesa la voluntat de diferents ajuntaments de promoure i col·laborar en processos de
internalització de serveis públics, tot aportant recursos i coneixements per tal que
aquests processos siguin econòmicament viables i socialment participats.
Atès que diversos ajuntaments de la demarcació han establert entre les seves
prioritats polítiques endegar processos d’internalització de prestació de serveis i
activitats que actualment estan externalitzats sota diverses fórmules contractuals.
Atès que la socialització d'internalització de la gestió dels serveis públics, la
municipalització, com a procés clau per garantir plens drets a la ciutadania, no fer
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dependre els serveis del lliure mercat i cal avançar en nous marcs de control i
participació veïnal respecte als serveis públics i bens comuns.
Atesa la necessitat de treball conjunt que aporti coneixements jurídics, econòmics i
tècnics per afrontar el repte de les internalitzacions i municipalitzacions.
Atesa la necessitat de crear espais comuns d'anàlisi i solució de les problemàtiques
inherents a tot procés de retorn a la gestió interna de prestacions que actualment són
executades pel sector privat.
Atesa la necessitat de formació de les treballadores dels diferents ajuntaments que
duen a terme el treball tècnic sobre el qual es sustenten aquests processos.
Vista la conveniència d’establir un fons d'informació tècnica que serveixi per aprofitar
les sinergies de cada procés.
Analitzada la bondat de sistematitzar els diferents estudis i aportacions teòriques que
donin solidesa jurídica, econòmica i política als processos d'internalització.
Entenent el model de prestació de serveis públics des d'una perspectiva equitativa,
garantista i desvinculada d'interessos privats que poguessin lesionar els interessos
col·lectius.
Estudiats els mecanismes per aconseguir que els processos d'internalització
s'acompanyin de la implicació veïnal en el control i en la presa de decisions dels
serveis municipals de gestió directa.
El grup polític de les Candidatures d’Unitat Popular Poble Actiu (CUP-PA) proposa al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Articular des de la Diputació de Barcelona, preservant en tot moment l’autonomia
local, fórmules per a donar cobertura tècnica, jurídica, econòmica i altres que
s’escaiguin a aquells ajuntaments que vulguin endegar processos de
remunicipalització dels serveis públics i així ho sol·licitin.
2. Comunicar els presents acords als 311 municipis de la província, a les entitats
municipalistes, Associació Catalana de Municipis (Carrer de València, 231,
08007 Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33,
08003 Barcelona), AMI (Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic), i als Grups amb
representació al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, 08003
Barcelona).”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), recorda que es limita el temps de les
intervencions a cinc minuts i, tot seguit, dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Des del grup CUP-Poble Actiu ens congratulem
de poder presentar aquesta moció per a la cooperació de la Diputació de Barcelona
amb els diferents municipis en processos d’internalització de la prestació de serveis.
Som plenament conscients que en aquest Plenari hi ha diferents sensibilitats pel que
fa a la prestació de serveis públics. En tot cas, entenem que la Diputació de Barcelona
ha de donar resposta a les inquietuds d’aquells ajuntaments que opten per la
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reinternalització dels serveis. La Diputació de Barcelona és una institució pública que
dóna cobertura a altres institucions públiques. Aquestes institucions públiques,
entenem que tenen competències per prestar i per garantir els serveis públics, sigui en
forma directa o en forma indirecta. Evidentment, les fórmules de gestió són múltiples,
però el servei que han de complir és un servei públic. La ideologia dominant fins fa
relativament poc, se’ns ha volgut fer creure que tota la gestió privada era bona i eficaç
i el contrari passava si era una gestió pública. La realitat ens mostra, amb moltes
evidències, que en molts casos és tot el contrari. Evidentment, en aquesta
internalització, també anomenada remunicipalització, el que passa és que un no pot
remunicipalitzar allò que ja és del municipi, en tant que ha de cobrir aquest servei
públic. Entenem que hi ha ajuntaments que tenen unes prioritats polítiques en aquest
sentit que s’han de complir, i que la Diputació, d’alguna manera, si els ajuntaments així
ho demanen, ha de crear o ha d’afavorir els espais comuns d’anàlisi d’aquestes
problemàtiques, ha de contribuir a la formació de les treballadores dels ajuntaments
perquè puguin dur a terme aquest treball tècnic i, evidentment, també ha d’establir
aquesta font d’informació tècnica per aprofitar les sinèrgies en tot el procés, a més de
sistematitzar els diferents estudis. Amb tot, creiem que des de la Diputació i els
diferents ajuntaments que vulguin engegar aquests processos, també s’ha de fer un
procés d’autocrítica. Autocrítica per què? Doncs perquè ens trobem que hi ha
ajuntaments que fins ara el que han fet és externalitzar un servei públic i no han
fiscalitzat adequadament aquest servei perquè sigui un servei públic de qualitat, un
servei públic on l’eficiència primi per damunt d’altres consideracions i, també, on la
situació laboral dels treballadors i les treballadores sigui contínua. Evidentment,
aquesta avaluació ha de ser continuada. Al llarg de tots aquests mesos que portem a
la Diputació, dels milers de Decrets que hem pogut llegir, únicament hem pogut veure
una col·laboració en aquest sentit de reinternalització de serveis, concretament a
l’Ajuntament de Cardedeu pel servei de l’aigua, Ajuntament de Cardedeu on també la
CUP hi és al Govern municipal. I, simplement, agrair a aquells Grups que vulguin
donar suport a aquesta moció, entenent que l’administració pública ha de ser
capdavantera en la implantació d’aquestes polítiques.
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Es fácil defender la municipalización y tenerla como bandera, pero una vez que uno
se sienta a hacer cálculos de coste, ve los técnicos que son necesarios, la gestión del
servicio, las inversiones, el mantenimiento… entonces las cosas se van complicando.
¿Gestión directa o indirecta? Para algunos parece un dogma de que siempre debe ser
la gestión directa y pública. Para el Partido Popular, depende. Primera cuestión:
¿funciona el servicio que se presta? ¿La gente está satisfecha? No tocarlo. Pero sí
que es cierto que en algunos modelos o en algunos casos sí que se puede llegar a
justificar este cambio de modelo si hay insatisfacción o no funciona correctamente el
servicio. Ustedes solicitan a la Diputación que dé soporte técnico y jurídico en la
organización de modelos de gestión de servicios públicos. Ya se hace. Piden también
soporte económico. También se hace. Pero lo que realmente están solicitando es un
trato especial cuando los ayuntamientos deciden municipalizar determinados servicios.
Y eso, desde el Partido Popular, nos parece que genera desigualdades entre los
ciudadanos en función de las decisiones que puedan tomar los diferentes gobiernos
municipales. La Diputación debe ser neutral ante estas decisiones y no ir creando
programas “ad hoc”, a medida. Debe tratar por igual a los ayuntamientos que quieran
municipalizar el servicio que a aquellos que quieran externalizarlo. Y por tanto no
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compartimos el planteamiento de esta moción y desde el Partido Popular votaremos
en contra.”
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor
Tovar, qui diu: “Para Ciudadanos la racionalización de la administración pública es un
principio inspirador de nuestra acción política. En este sentido, y aun defendiendo una
economía de mercado donde exista la libre competencia, entendemos que la gestión
de los servicios públicos se puede hacer desde la propia administración pública, como
sucede en muchas ocasiones. Siempre que las ventajas de una gestión pública
superen los inconvenientes de la gestión privada, desde Ciudadanos apostaremos por
ella. Criterios de eficacia, eficiencia y coste deben guiar cualquier decisión que afecte
la gestión de los servicios públicos y por ello somos contrarios a cualquier dogma en
esta materia. Ahora bien, independientemente de que un servicio público sea
gestionado por el sector privado o por el sector público, tenemos que considerar dos
aspectos fundamentales: primero, que en caso de que la gestión de un servicio se
encomiende a la iniciativa privada, los procedimientos de adjudicación deben ser de
una exquisita transparencia y, por eso, proponemos limitar las contrataciones directas
y en todo caso siempre con la participación de varios potenciales adjudicatarios. La
segunda cuestión a considerar: los criterios de gestión deben ser siempre técnicos y
profesionales. Por ello no compartimos las afirmaciones de la parte expositiva de la
moción, que pretenden subordinar la gestión de servicios a decisiones asamblearias
que en la práctica suponen una politización de la gestión. Y mucho menos podemos
compartir el modelo asambleario de las CUP, donde se producen curiosos empates y
desempates a fin de obtener un resultado preestablecido. Por otra parte, entendemos
que en el actual catálogo de servicios que ofrece la Diputación a los municipios puede
encajar la asistencia técnica, jurídica y económica para procesos puntuales de
municipalización de algún servicio. Y, en todo caso, creemos que lo solicitado en la
moción debería articularse como una propuesta para que sea uno de los servicios
ofrecidos en los próximos catálogos. Para finalizar, en nuestro Grupo no reconocemos
legitimidad alguna a la Asociación de Municipios por la Independencia para
comunicarle acuerdo alguno de esta corporación, excepto los que pueden afectarle
directamente. Y no podemos compartir que se sitúe en la moción al mismo nivel que el
Parlament de Cataluña. Por todo lo expuesto, nuestro voto será contrario a la
presente moción.”
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres
considerem que és un tema adient i creiem que és una molt bona proposta que es fa a
la corporació. Nosaltres hem defensat, aquí i en altres espais, la gestió directa dels
serveis. De fet, crec que en la presentació que ha fet el portaveu de la CUP ha situat
encara millor de què estem parlant. Estem parlant de multitud de serveis que presten
els ajuntaments majoritàriament de forma indirecta i que nosaltres creiem que, en la
mesura de les possibilitats, els ajuntaments haurien d’intentar prestar-los de forma
directa i, per tant, aquesta corporació el que ha de fer és ajudar aquells ajuntaments
que prenguin la decisió política de remunicipalitzar, encara que no seria ben bé el
concepte, en general seria recuperar la gestió directa d’alguns d’aquests serveis.
Podríem parlar estona, la moció que vam aprovar fa uns mesos sobre l’aigua ja en
parlava, però en temes de serveis esportius també hem desenvolupat propostes, fins i
tot en qüestions vinculades a la recollida selectiva, a la neteja viària, etc. Ajuntaments
amb governs d’Iniciativa i de l’Entesa estem participant en la seva recuperació, n’hem
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parlat moltes vegades quan parlàvem d’escoles bressol que apostem per la gestió
directa de les escoles bressol i d’alguns altres serveis socials, per tant estem d’acord
en el plantejament. Creiem que la col·laboració público-privada com s’ha entès fins ara
no és l’externalització, hi ha d’haver un altre espai de col·laboració público-privada que
té molt més a veure amb la vessant comunitària i amb la voluntat que aquests
beneficis empresarials que es produeixen amb aquestes externalitzacions, amb
aquestes gestions indirectes, permetin una millor prestació del servei, per tant, una
millora del bé comú, que al final són els serveis públics. Per tant, entenem que això
permetria un major control dels serveis municipals, que ajudaria en general als
ajuntaments. Evidentment, sempre hi ha situacions i casuístiques diferents, per tant, el
que li demanem a la Diputació és que aquells ajuntaments que puguin optar per
aquesta opció que se’ls doni el suport tècnic i jurídic necessari per fer-ho. Per tant hi
votaríem a favor i saludem positivament aquesta moció.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Simplement per anunciar el nostre
vot favorable.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres considerem que aquesta moció és
absolutament apropiada i agraïm les companyes de la CUP que l’hagueu presentat.
Sobretot perquè algun portaveu deia que no era una moció neutral. No, sí que és
absolutament neutral! És tan neutral que, de fet, l’acord primer ens diu d’articular des
de la Diputació de Barcelona preservant en tot moment l’autonomia local. Per tant, en
cap moment la CUP pretén amb aquesta moció imposar un nou model de gestió dels
serveis públics, sinó que, en tot cas, parleu d’internalitzar els serveis públics, i com
alguns diem, remunicipalitzar els serveis que des dels ajuntaments estem prestant. Per
tant, és absolutament objectiva des d’aquest punt de vista. Teniu raó en una cosa, que
és que durant molts anys la cultura que ha anat imperant a l’administració local i també
en altres administracions sembla allò de que tot havia de passar mitjançant les mans
privades. I que, al contrari, no fer-ho a través d’una empresa privada volia dir que no
érem àgils, volia dir que no teníem eficiència en el servei que podíem fer-ho des de
l’administració pública. Quan el resultat el que ens diu és que moltes vegades hi ha
experiències en el nostre país des del món local i dins d’altres administracions que fent
la gestió de serveis dins de l’administració pública podem ser tant o més eficients que
les empreses privades. I jo sempre dic una cosa, potser perquè sorgeixo d’un municipi,
del qual sóc alcalde, on tenim tots els serveis a nivell municipal, sobretot l’aigua, que
tota la vida l’hem tingut a nivell municipal. Jo sempre dic una cosa: per què aquell
benefici que a vegades es genera des de la gestió d’un servei no es pot quedar a
mans públiques i ha de passar a mans privades? Per què no podem reutilitzar aquells
previsibles beneficis a favor de millor servei pels ciutadans? I també dir-los que des de
la Diputació de Barcelona s’està fent un treball, des de fa anys, en aquest sentit.
Nosaltres no podríem gestionar l’aigua del nostre municipi si no hi hagués la
col·laboració de la matèria de Salut Pública de la Diputació. Perquè, per exemple, tot
el tema d’analítiques ens ho fan des de Diputació; o si nosaltres no poguéssim
disposar de l’Organisme de Gestió Tributària, es poden imaginar que no tindríem la
capacitat, com ajuntament petit, de poder tramitar tots els rebuts dels ciutadans. Per
tant, dir que en el fons la moció ho diu bé d’estudiar-ho, diu bé de donar suport a
aquells ajuntament que ho vulguem tirar endavant i que ho estem fent, però dir també
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que hi ha una llarga experiència de la Diputació que agraïm. I, com deia el
representant del Partit Popular fa uns punts enrere, amb qui estic d’acord en això, si no
existís la Diputació de Barcelona, segurament hauríem de muntar un organisme similar
a la Diputació per donar aquest nivell de recolzament al món local. Per tant, és una
moció adient, és una moció que jo crec que cal poder explorar noves formes de gestió
dels recursos públics i a nivell municipal és possible donar aquesta garantia
d’eficiència, diria inclús d’innovació, i de servei, en definitiva, als ciutadans, que pot
repercutir d’una forma absolutament favorable.
A continuació intervé el portaveu del Grup de Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Molt breument. Jo crec que no podem fer una altra cosa com a
Grup que votar a favor. Entre altres coses perquè l’ADN de la Diputació el que té és
ajudar les propostes que fan els municipis. En aquest cas, si els municipis demanen
remunicipalitzar un servei o tornar-li a l’ajuntament, ajudem, com si ens demanen fer
bases per a fer una adjudicació de concessió. La Diputació té aquesta voluntat, l’ha
tingut sempre i, per tant, a partir del que decideixen els governs que tenen majories als
municipis, atendrem les seves propostes i, si és aquesta, la que sigui s’atendrà i, de
fet, s’ha posat un exemple per part del ponent. Hi ha ajuntaments que ho han
demanat, i han rebut resposta immediata de la Diputació i, per tant, això seguirà sent
així i anirà creixent al ritme que els ajuntaments demanin.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), i el vot en contra de Partit Popular (3)
i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i
6 vots en contra.
2.- Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, de suport
als Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir.
“El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels
Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol,
que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut
d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs
són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com
a subjecte indiscutible de dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma
majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la
voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya,
mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es
va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la
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Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta
Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions)
ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280
institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política,
una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se
amb llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies
per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels
nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central
d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la
Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com
De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a
constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del
Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa
fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el
Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts
tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les
mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del
país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’informació.
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Mostrar el rebuig de la Diputació de Barcelona als requeriments enviats per
ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per
haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.
Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret
fonamental a la lliure expressió.
Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels
ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania.
Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar els ciutadans a participar-hi.
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Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als 311 municipis de la demarcació, a
les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis (Carrer de València,
231, 08007 Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33,
08003 Barcelona), AMI (Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic), al Parlament de Catalunya
(Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona), al Govern de la Generalitat de
Catalunya (Plaça de Sant Jaume, 4, 08002 Barcelona), al Govern de la Generalitat
valenciana (Carrer dels Cavallers, 2, 46001 València), al Govern de les Illes
Balears,(Carrer de la Llotja, 3 - 07012 Palma) al Govern d’Aragó (Edificio Pignatelli.
P° María Agustín, 36. 50071 – Zaragoza), i als governs de l’estat espanyol (Av.
Puerta de Hierro, s/n, 28071 Madrid) i francès.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu adjunta del
Grup CUP-Poble Actiu, senyora Sabater, qui diu: El dret a l’autodeterminació dels
pobles és un dret fonamental reconegut pel dret internacional en diversos tractats. Així
comença aquesta moció que pretén posar de manifest i defensar dues idees bàsiques.
Per una part, evidentment, defensar aquest dret a l’autodeterminació dels pobles.
Qualsevol formació democràtica que respecti mínimament aquest dret reconegut
internacionalment no té por de defensar-la aquí, al Sàhara o a Palestina o arreu del
món. Per altra banda, no permetre que es judicialitzi la vida política i aquells processos
que responen a la voluntat popular expressada democràticament a través de les urnes.
En aquest sentit, el poble català és reconegut per totes les forces democràtiques aquí
representades com a subjecte de decisió que s’expressa a través del Parlament de
Catalunya. I per què portar-ho aquí a la Diputació? Perquè defensem i mostrem el
nostre suport a aquells ens locals i de representació local que exercint el seu dret
democràtic d’expressar lliurement posicionaments polítics tenen causes obertes,
precisament, a l’Audiència Nacional. És per això que des del Grup de la CUP-Poble
Actiu demanem al Ple de la Diputació l’aprovació d’aquesta moció.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Abans he dit que tot el respecte cap a qualsevol opinió política que es pronunciï dintre
d’un marc democràtic i legal. I aquí tenim una moció en la qual ens diuen que hem de
donar un vot d’impunitat a la gent per poder fer el que vulgui, quan vulgui i on vulgui,
en nom de les seves idees polítiques. Alguns poden pensar que la finalitat justifica els
mitjans, i molts poden pensar que cal tancar els ulls per no coincidir amb el Partit
Popular. Però jo avui els demano que per una vegada pensin que votar a favor
d’aquesta moció, posar-se de perfil amb una abstenció és dir que la finalitat política
justifica saltar-se les lleis. Nosaltres, que som gent que fem ordenances fiscals. Amb
una democràcia reconeguda per tots els països democràtics, com a democràcia,
ningú, i quan dic ningú és ningú, pot imaginar-se que es puguin saltar sota cap
justificació les lleis que emanen d’uns Parlaments o d’uns Congressos elegits
democràticament. Parlen de llibertat d’expressió, però la llibertat d’expressió no ho
empara tot. No empara moltes idees que cap democràcia accepta. En nom de la
llibertat d’expressió no es pot defensar valors contraris a la democràcia. Jo faig una
pregunta: avui és la secessió el que justifica l’assalt a la legalitat, però demà què pot
ser? La impunitat perquè un regidor de la CUP es posi “chulo” amb un metge perquè
no vol signar un comunicat dient el que ell vol, per exemple? Impunitat per cremar
esglésies perquè alguns diuen que les esglésies que més il·luminen són les que
cremen? Impunitat per assetjar a qui no pensa com pensen els partits que volen la
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secessió? És evident que aquesta moció ha estat adaptada, no és la mateixa que va
presentar la CUP al Parlament, és una versió adaptada al que volien Esquerra
Republicana i Convergència. És a dir, és una versió que amaga la crida a desobeir els
Tribunals i només es fa l’exercici de camuflatge de dir que les paraules només són
paraules i que no tenen cap conseqüència. Clar que tenen conseqüències. Aquesta
votació és possible que la guanyin, perquè tenen majoria. Però aquest acord valdrà el
mateix que un bitllet de 15 euros, és a dir, res.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “El derecho de autodeterminación, como todos saben, se
recoge en la Resolución 1514 de la ONU de 1960, sobre la concesión de la
independencia a los pueblos coloniales y no autónomos. Una resolución encaminada a
amparar internacionalmente el proceso de descolonización. Este derecho de
autodeterminación se reconoce exclusivamente a territorios que constan en una lista
elaborada por las Naciones Unidas y en la que, evidentemente, no está Cataluña. Así,
la propia Resolución 1514, en su artículo 6º, establecía explícitamente que todo intento
encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional o la integridad
territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas. Y en la misma línea se expresa el artículo 46 del Pacto internacional
de los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, al que, interesada y
parcialmente, se acoge la parte dispositiva de la moción y, así, en el precepto señala
que ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene como principio rector el
respeto a la integridad territorial de los estados. Por tanto, no vamos a extendernos
más sobre un supuesto derecho a la autodeterminación que no existe en el caso de
una parte del territorio español. En relación a las acciones judiciales que se denuncian
en la moción, simplemente apuntaremos dos aspectos: el primero es que, como ya se
ha expresado por este Grupo en anteriores sesiones plenarias, respetamos cualquier
decisión judicial como un principio superior de un estado de derecho y, por tanto,
rechazamos cualquier afirmación de politización de resoluciones judiciales en función
de si estamos de acuerdo con ellas o no. Por otra parte, consideramos grave que se
personalice con nombre y apellidos de un juez una supuesta persecución por razones
políticas, fuera del más estricto sometimiento a la ley que rige la función jurisdiccional.
¿Acaso están acusando ustedes de prevaricación a alguna autoridad judicial?
Entendemos que la Diputación de Barcelona, como institución democrática que
representa al conjunto de municipios de Barcelona y de sus ciudadanos, no puede
rechazar decisiones judiciales, y mucho menos pretender, como se pide en la parte
dispositiva de la moción, que declare un derecho de autodeterminación del que no
somos sujetos en virtud del derecho internacional ni de nuestro ordenamiento
constitucional. Sin extendernos más y por lo todo expuesto, votaremos en contra de
la moción.”
Tot seguit intervé el diputat del Grup Entesa, senyor Asens, qui diu: Nosaltres
votarem a favor bàsicament per cinc motius: Primer perquè es tracta d’un disbarat
jurídic. I no ho diem només nosaltres, sinó que ho diuen les associacions de jutges,
d’advocats i, fins i tot, tres magistrats de la pròpia Audiència Nacional, que diuen que
es tracta d’actuacions emparades per la llibertat d’expressió. La instrucció oberta, en
veritat, és una causa general contra l’independentisme municipalista, i més quan
utilitza conceptes, conceptes de funest record pels lluitadors antifranquistes, com deia
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el company Benet Salellas, tacats de sang. L’acusació de sedició, precisament, va ser
el pretext amb el qual aquells que es van alçar amb armes van assassinar els
republicans que van defensar la democràcia. En segon lloc perquè opinar no pot ser
delicte. No va de la qüestió d’independència sí o no, va de la defensa de la llibertat
d’expressió. Tampoc posar les urnes pot ser delicte. És un greu atac a la llibertat
d’expressió i d’ideologia que, com hem dit, són pilars fonamentals d’un sistema
democràtic. I no resulta estrany que el principal protagonista d’aquesta creuada judicial
sigui, precisament, el mateix magistrat expolicia que va enviar a la presó els dos
titellaires, un cas conegut. Per tant, estem davant d’una reincidència. Tercer punt,
perquè no són fets aïllats, més enllà de les resolucions d’aquest magistrat, que per cert
té una querella per prevaricació pels fets dels titellaires, formen part d’una cultura de
l’excepcionalitat que s’ha anat imposant de forma persistent al llarg dels últims anys.
En primer lloc, i especialment, a l’Audiència Nacional, un òrgan judicial clarament
conservador i vinculat estretament al poder polític. I, en segon lloc, a la Fiscalia, que
obeeix mansament, de forma servil, les ordres del Govern del Partit Popular. Un
exemple d’això, en el camp del dret a decidir, és la fulminant destitució del Fiscal en
cap de Catalunya, el senyor Rodríguez Sol, per dir que el que pensava el 80% de
ciutadans d’aquest país era legítim, era una expressió política legítima. Per expressar
la seva opinió va ser cessat en el seu càrrec, com tots vostès saben. Quart punt,
perquè és un atac a l’autonomia municipal. Té sentit que estiguem votant avui això, no
és el vot de la impunitat, com deia el portaveu del Partit Popular, és el vot de la
responsabilitat. La Diputació ha de sortir en defensa del món local, la seva sobirania i
la seva llibertat. I el cinquè punt, perquè no podem quedar-nos de braços creuats. No
estem només davant d’un atac a l’independentisme ideològic, sinó a tots aquells que
creuen fermament en la democràcia. I s’ha d’estar al costat de les víctimes de la
injustícia, encara que no s’estigui d’acord amb les seves idees. I amb això volem
assenyalar el doble raser que molts cops es produeix per part d’alguns partits, com per
exemple en el cas de Convergència i Unió. Nosaltres portem anys criticant altes
instàncies del poder judicial, com l’Audiència Nacional que s’ha construït sobre els
ciments del franquisme, però, en canvi, vostès no han tingut cap dubte en mirar a una
altra banda quan els perseguits eren uns altres o, fins i tot, anar de la mà de Manos
Limpias per portar davant dels Tribunals de Madrid defensant que el Parlament de
Catalunya era un òrgan de la nación española, en contra del criteri dels magistrats de
l’Audiència Nacional, per persones que van alçar els braços i van cridar només
consignes. Però nosaltres no som rancorosos. Per decència i coherència defensem
també quan els perseguits són uns altres, i potser regidors del seu partit, i vam sortir a
defensar també el President Mas, vam subscriure el manifest i vam sortir al carrer per
defensar el que ens semblava que era una injustícia. No amaguem les discrepàncies
que tenim amb vostès amb la resolució del 9N, entre altres motius perquè no
contempla més que un escenari de ruptura amb el règim del 78, que és la
independència, quan en veritat hi ha la via del federalisme i el confederalisme i és una
opció que hauran de decidir els catalans i les catalanes en referèndum, ja sigui de
forma pactada, ja sigui de forma unilateral. Però malgrat aquestes diferències que
tenim amb vostès, diferències polítiques, els farem costat perquè el que creiem és que
està en joc la democràcia. I com deia Montesquieu ja al segle XVIII: “la injustícia contra
un és una amenaça contra tots”.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrès, senyora Díaz, qui diu: Primer de tot una constatació, i és
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que la declaració, Resolució 1/11 del Parlament de Catalunya va ser suspesa i, per
tant, va quedar sense efectes jurídics que se’n puguin derivar per part del Tribunal
Constitucional. Nosaltres també tenim una sèrie de motius, no sé si són cinc o algun
més pels quals nosaltres ja anticipo que votarem no a aquesta moció. Uns motius ben
diferents als que han motivat a altres Grups a fer-ho. Però és cert que en aquests
moments polítics de màxima tensió que estem vivint o que fins ara vivíem és fruit, sota
el nostre punt de vista, de la falta de negociació, de la falta de diàleg, de la falta també
de pacte, per trobar una sortida a aquesta situació a la qual ens han portat els partits
que han governat aquí i allà. Partits que no han estat capaços d’obrir un procés de
diàleg en un tema que és complex, que és complicat, però que requeria del màxim
esforç. Tampoc no hi ha cap justificació per defensar que un text declarat il·legal pel
Tribunal Constitucional sigui la base de cap actuació política i no hi ha cap argument
jurídic per defensar que es pugui saltar la llei per part de cap institució. També som
partidaris, i així sempre ho hem expressat, que portar al terreny de la judicialització fets
que estan al terreny de la política, mai no és la solució. I és per això que nosaltres, els
socialistes catalans i en aquest cas el Grup Socialista a la Diputació, tornem a aprofitar
aquesta ocasió i aquesta moció, per instar els uns i els altres a trobar solucions i a no
atiar un conflicte que pot tenir rèdits electorals, n’estem convençuts, però que en cap
cas donarà solucions a aquesta situació. Aquí, a Catalunya, de vegades ens cal
recordar que vivim en democràcia i en un estat de dret, que possiblement el podem
perfeccionar, però vivim així. I que els càrrecs públics defensarem sempre el
compliment de les lleis i de les sentències judicials, de les que ens agraden i també de
les que no ens agraden. Per últim, nosaltres no condemnem ni condemnarem mai una
mobilització ciutadana, però tenim el ple convenciment que el problema del qual estem
parlant només, només, només es pot resoldre amb negociació i amb diàleg, i no pas
amb escalades o amb mobilitzacions d’una banda o d’una altra. Aquesta és la nostra
posició, però pels motius que he explicat el nostre vot serà contrari.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas la moció que presenten les
companyes de la CUP, novament, les haig de felicitar perquè l’hagin presentat. Trist
que ens estiguem acostumant al nostre país a que la repressió d’un estat contra unes
institucions locals que representen, i que són les institucions més properes als
ciutadans, formin part de la normalitat. No hauria de formar part de la normalitat en un
estat de dret. Jo faig una pregunta als portaveus: coneixen algun altre estat dins del
conjunt de la Unió Europea que el propi estat actuï contra unes institucions com són
els ajuntaments? Poden mirar vostès si hi ha algun sol estat dins el marc de la Unió
Europea que els seus estats actuïn contra els ajuntaments, les institucions més
properes a la ciutadania. Cap. No hi ha ni un cas. L’únic cas és l’Estat espanyol.
L’Estat espanyol, curiosament, està actuant contra els ajuntaments catalans: per la
declaració del Parlament de Catalunya del 9 de novembre, que ve fruit d’un resultat
electoral del 27 de setembre, gairebé tres-cents ajuntaments investigats; pel què
afecta a ajuntaments que volen aplicar el principi de sobirania fiscal, que és pagar els
seus tributs a l’Agència Tributària, més de vuitanta ajuntaments en processos judicials
endegats per part de la representant de l‘Estat espanyol al Principat de Catalunya, la
senyora Llanos de Luna; per part d’ajuntaments que van fer al seu moment una
declaració d’independència com una declaració ideològica de principi ideològic, més
de quaranta ajuntaments en aquests moments també amb denúncies judicials
interposades per la Delegación del Gobierno de l’Estat Espanyol a Catalunya. Per
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haver-hi, hi ha més de trenta ajuntaments que també estan judicialitzats per formar
part d’una cosa tan bàsica, que tothom reconeixerem, com és el dret a la lliure
associació per formar part de l’Associació de Municipis per la Independència i pagar la
seva quota. Per tant, estem davant d’una situació repressiva per part d’un Govern que
es diu democràtic de l’Estat espanyol i dels seus poders existents, entre ells els
econòmics i judicials, contra unes aspiracions d’una part important del poble de
Catalunya que, democràticament i lliurement, hem decidit apostar per aquesta via. I
per tant, jo demano una solució al conflicte català. Una solució que només pot passar,
ho diuen molt bé, a través del diàleg. Però no un diàleg de sords, que només manen
uns i els altres hem de creure i acatar, sinó un diàleg de negociació de veritat. Quan hi
ha un conflicte que és evident, perquè a Catalunya hi ha un conflicte polític evident, es
busca resoldre’l mitjançant una solució democràtica. I on és la solució democràtica?
Què més voldríem la majoria dels independentistes que passés pel lliure exercici del
dret a l’autodeterminació i, per tant, per un referèndum, cosa a la qual les principals
opcions polítiques de l’Estat espanyol s’hi neguen. I mirin, segurament nosaltres, els
independentistes, ja no convencerem gaire més gent amb estelada, però aquells,
majoritaris a l’Estat espanyol, que constantment judicialitzen la política catalana, als
ajuntaments lliurement escollits pels nostres ciutadans, vostès sí que aconseguiran
que cada vegada hi hagi més gent que doni suport a la via independentista. Inclús
aquelles formacions que encara confien en un Estat espanyol mitjançant el
federalisme. Perquè arribarà un moment que els federalistes, aquells que defenseu el
federalisme a nivell de l’Estat espanyol, el que no podreu obviar és la via repressiva
d’aquest propi estat contra els seus ajuntaments, contra els ajuntaments catalans, la
majoria d’ajuntaments catalans i els seus ciutadans. És greu que tinguem un regidor a
l’Ajuntament de Vic que el vulguin enjudicialitzar senzillament per una declaració
ideològica i que ho manifesti públicament mitjançant l’exercici que hauria de ser
normal, com és el dret a la llibertat d’expressió. Perquè, clar, torno a anar al principi de
la meva intervenció, sembla que això ja ho haguem normalitzat; no passa res, és
gravíssim el que està passant en aquest Estat espanyol. I, per tant, cal denunciar-ho
públicament i aquesta moció és adient, i si vostès ens volen portar també a judici
aquells que pensem d’aquesta manera, jo els dic una cosa, per cada ajuntament i cada
càrrec electe que intentin portar a un procés judicial, sortiran deu ciutadans al darrere
que agafaran el relleu, n’estic convençut. Perquè la força d’aquest moviment de
regidors i alcaldes que estem a favor de la independència, i que no hi renunciarem
mai, és la força dels ciutadans que ens donen suport. Si no hi hagués una solució
conjunta, els ciutadans al darrere, els ciutadans que ens donen suport, segurament no
ens sentiríem valents. La solució a un conflicte és la negociació, és parlar-ne i és
buscar les causes del per què d’aquest conflicte i, senzillament, la negociació passa
per senzillament una paraula que és democràcia, que és el que anem a reclamar.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Breument, intentaré no allargar-me. Molt breument, la moció al
final el que ens ve a dir és que deixin de perseguir els ajuntaments, i els regidors i
alcaldes que han donat suport a la declaració d’un Parlament democràtic. Això explicat
a qualsevol lloc del món semblaria estrany. I no estem parlant d’una altra cosa més
que de la llibertat d’expressió i del suport a una declaració d’un Parlament que ha
escollit el poble. I la democràcia es fonamenta en moltes coses, però sobretot es
fonamenta en l’elecció democràtica dels representants dels ciutadans a les
institucions. I a partir d’aquí les institucions han d’aplicar moltes coses. En tot cas, el
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que més han d’aplicar és el parer dels ciutadans, i els ciutadans van decidir que el
Parlament tingués les majories que té i els municipis tinguin les majories que tenen i,
per tant, es posin damunt la taula ideologies polítiques, idees de futur, per la terra i pel
lloc on estem representant els ciutadans. Sembla estrany, i fins i tot paradoxal, que al
Ple de la Diputació o a qualsevol Ple haguem de fer una moció d’aquest tipus
defensant la llibertat d’expressió i defensant els representants dels ciutadans, que són
la majoria d’un país que ha decidit donar suport al Parlament que el representa. Per
tant, ja és estrany. En tot cas, nosaltres, des del nostre espai a la Diputació, votarem a
favor de la moció. I votarem a favor malgrat que la intervenció del senyor Jaume Asens
ens acaba tirant per sobre moltes coses sense necessitat. Creiem que la moció té un
altre significat que no pas el que li ha donat. Però en tot cas, li recordaré el que deia
Voltaire, i nosaltres ho apliquem. Voltaire deia: “Vàrem decidir ser feliços perquè és bo
per a la nostra salut” i, per tant, volem ser feliços, volem tenir bona salut, i per tant, no
farem cas de coses que no vénen al cas en una moció d’aquest tipus i la votarem a
favor.
La presidenta, senyora Conesa (CiU),diu: Passem a la votació. És una qüestió
d’ordre?, pregunta al senyor Ibáñez.
Intervé el president del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyor Ibáñez,
qui diu: No, és respondre a alguna pregunta que s’ha plantejat en aquesta sala.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), torna a preguntar-li: S’ha fet referència
concreta?
De nou intervé el senyor Ibáñez (C’s), qui diu: Sí, s’ha fet una pregunta plantejant-la
amb els termes de quants ajuntaments coneixíem a la resta del món que hi passés la
situació que passa aquí. Jo crec que es mereix una resposta.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Crec que no s’ha fet una pregunta
concreta a Ciutadans, entenc que no obre debat. És una pregunta retòrica, senyor
Ibáñez. En tot cas per obrir debat o per un segon torn mirem, d’una banda que hi hagi
hagut alguna qüestió d’ordre, que hi hagi hagut algunes al·lusions en concret i, també,
que el portaveu, el que ha defensat, sigui el mateix que defensa el posicionament del
Grup polític. Per tant entenc que no es donaria aquesta obertura o reobertura del
debat.
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), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3) i el vot en contra
de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit Popular
(3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 35 vots a
favor i 16 vots en contra.
3.- Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, amb
l’adhesió del Grup Partit Popular, per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures de
tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que
cal reglamentar, perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el que les
dones prostituïdes i homes han de suportar equival al que en altres contextos
correspondria a la definició acceptada d'abús sexual i violació reiterada. El fet que es
pagui una quantitat de diners pot transformar aquest abús en una «ocupació», al que
se li vol donar el nom de "treball sexual"?
Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a
acceptar un model de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i organitzar
un sistema de subordinació i dominació de les dones, anul·lant la labor de diversos
decennis per millorar la lluita per la igualtat de les dones.
En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de
les dones, amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les nenes que estan
en la prostitució, sinó sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució
confirma i consolida les definicions patriarcals de les dones, la funció de les quals seria
la d'estar al servei sexual dels homes.
Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem dient que
això és una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és
necessari remoure les causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a
les dones a ser prostituïdes. A través d'aquest procés, es reforça la normalització de la
prostitució com una «opció per a les pobres».
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les
dones, com podrem educar per a la igualtat en una societat on les nenes sabran que
el seu futur pot ser ser prostitutes, veient a altres exhibir-se en aparadors a l'estil dels
barris vermells d'Holanda, i els nois sabran que poden usar-les per al seu gaudi sexual
si tenen els suficients diners per pagar per això?
En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en valors
clarament diferenciats: Als nens, en què ells, com a homes, van a poder comprar,
pagar per usar, el cos, l'atenció, el temps de les dones. I a les nenes, en què elles,
com a dones, poden estar al servei dels homes. Potser no elles personalment o
directament, però sí les dones, moltes dones. Si es regula la prostitució, educar en
la igualtat a les nostres ciutats va a ser impossible.
Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment
abolicionista que busca anar a l'arrel d'un problema que afecta els drets humans.
Drets que mentre que essencials estan fora de discussió: els de tota persona a no ser
abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta, ni a canvi de cap compensació
econòmica. Per aquest motiu el focus hàgim de dirigir-ho a les persones que
demanden, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix.
Estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una lluita
ideològica, de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra
consciència social. Si volem construir realment una societat en igualtat hem de centrar
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les mesures en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i
penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta: Suècia penalitza els homes que
compren dones o nens amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a
6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com a «violència remunerada». En cap
cas es dirigeix contra les dones prostituïdes, ni pretén la seva penalització o sanció,
perquè la prostitució és considerada com un aspecte de la violència masculina contra
dones, nenes i nens.
Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar
un sistema econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a tots dos sexes.
Canviar el seu destí passa per perseguir les màfies i no afavorir la seva instal·lació
al nostre país amb lleis permissives i amb models econòmics basats en l’especulació,
la discriminació social i laboral a les nostres ciutats. Canviar el seu destí passa per
transformar la mentalitat d'aquests homes, no només amb multes que els llevin les
ganes, sinó amb una educació que obligui els mitjans a canviar la imatge de la dona
com a objecte sexual i els homes a coresponsabilitzar-se emocional i vitalment.
Canviar el seu destí passa perquè els drets de les dones deixen de ser drets de
segona i passin a formar part de debò dels drets humans.
Es diu que la prostitució sempre ha existit. També les guerres, la tortura, l'esclavitud
infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni
validesa. Tenim el deure d’imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem
après a imaginar un món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de
gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans genitals femenins.
Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres discursos d'igualtat
en la societat i a l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem.
Per això els municipis de la província de Barcelona han d'implicar-se activament, avui
més que mai, en aquesta lluita per la igualtat d'homes i dones, apostant per l'abolició
de la prostitució, començant aquest compromís per unir-nos a la xarxa de ciutats lliures
del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
Per tot això, el Grup Socialista de la Diputació de Barcelona, amb l’adhesió del Grup
Partit Popular, proposa l’adopció dels següents acords:
Primer - La Diputació de Barcelona s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de
dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
Segon - La Diputació de Barcelona es compromet a dissenyar una campanya
periòdica per sensibilitzar i convèncer la població que la prostitució és igual a violència
de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant al denominat eufemísticament
«client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, buscant el fet de deslegitimar
socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i
còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.
Tercer – La Diputació de Barcelona exigirà al Govern de l'Estat i a la Generalitat de
Catalunya que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als
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proxenetes que estan actuant a plaer en els clubs i bordells de carretera que tothom
coneix.
Quart - En col·laboració amb l'Administració de l'Estat i Autonòmica, la Diputació
donarà suport als Ajuntaments per centrar l'acció en l'eradicació de la demanda, a
través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta,
exigint al Govern de l'Estat que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi,
com a Suècia, els homes que compren dones amb finalitats de comerç sexual, amb
penes de presó de fins a 6 mesos i multa.
Cinquè - La Diputació de Barcelona, seguint l'exemple de la normativa sueca, i en el
seu suport als Ajuntaments, en cap cas dirigirà la seva acció contra les dones
prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb
l'Administració de l'Estat i Autonòmica, proveirà un fons per a serveis socials integrals
dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant les dones
que abandonin la prostitució.
Sisè - La Diputació de Barcelona apostarà també per una intervenció preventiva de les
causes enfront de la repressora de les conseqüències, exigint al Govern i a les
administracions de l'Estat i Autonòmica eradicar la precarietat del mercat laboral i les
condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen que la prostitució sigui de
vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir la família. En
comptes de beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del sexe, exigirem al
Govern que embargui els béns de la “indústria del sexe” i invertir-los en el futur de les
dones que estan en la prostitució, proporcionant recursos econòmics i alternatives
reals.
Setè - La Diputació de Barcelona instarà el Govern de l'Estat i la Generalitat de
Catalunya perquè estableixi normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació,
tant impresos com a audiovisuals, es beneficien amb l'explotació sexual de les dones
oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que suposen una forma de col·laborar
amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb
violència contra les dones.
Vuitè - Donar trasllat de la present Moció a les entitats municipalistes, al Govern de
l'Estat, al Govern de la Generalitat i als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat.”
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: La
voluntat d’aquesta moció és que la Diputació de Barcelona es pugui sumar i es pugui
adherir a la Xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, de nens i nenes destinats a la
prostitució. I a més, crec que justament en aquest punt tothom pot estar d’acord,
perquè estic convençuda que ningú no voldria deixar de treballar i de posar les eines i
els recursos necessaris per lluitar contra màfies, contra xarxes, totes aquelles que
provoquen l’explotació de les persones i, en concret, l’explotació de dones, de nenes i
de nens. És cert que aquesta moció, a més a més, no és neutra. Perquè aquesta
moció a banda de donar suport i d’adherir-se a aquesta Xarxa de ciutats lliures de
tràfic de dones, de nens i nenes destinats a la prostitució, a més a més apunta formes,
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maneres i models que ens poden ajudar a eradicar el que suposa una vulneració
completa dels drets humans, però també de la dignitat de les persones i, en aquest
cas, de la dignitat de les dones. Volia començar amb la primera part, i ho faré molt
breument, d’una carta que una dona, prostituta durant tres anys, danesa, va dirigir als
seus exclients, la Tanja Rahm. És molt breu i diu el següent, la tinc aquí en castellà i
diu el següent: “Querido cliente, Si piensas que alguna vez me he sentido atraída por
tí, estás terriblemente equivocado. Nunca he deseado ir a trabajar, ni siquiera una vez.
Lo único en mi mente era hacer dinero, y rápido. Que no se confunda con el dinero
fácil; nunca fue fácil. Rápido, sí...” i continua. És molt interessant i a més, ràpidament,
amb aquest procés viral, la tenim a les xarxes i la podrem trobar amb facilitat.
Dit això, m’agradaria també, amb el temps que tinc, que no és gaire, poder referir-me a
l’informe sobre “Explotació sexual i prostitució i el seu impacte en la igualtat de
gènere”, del Parlament Europeu, en què, és una mica llarg, té moltes pàgines, es fa un
estudi profund, però a banda del punt que jo crec que és el punt de coincidència amb
tothom, que és aquesta lluita contra xarxes, contra màfies, contra proxenetes...
sobretot l’important també és l’altre punt i és com abordar tot això. I allà, dels dos
models ara actualment, de les dues maneres d’abordar, per entendre’ns un és el
model suec i l’altre podria ser el model de la legalització, el que veiem a països com
Alemanya o a països com Holanda. El que ens ve a dir aquest informe és que allà on
s’ha legalitzat, l’efecte que s’ha aconseguit és el contrari al que es desitjava, que és
atacar aquestes xarxes, aquestes màfies que fan de la prostitució una explotació de
les dones. Al contrari, en el cas de Suècia, del model suec, el que s’ha vist és que han
estat capaços, no d’eradicar, que és el que haurien de treballar de manera molt
valenta per aconseguir, però sí de reduir d’una manera notable els efectes d’aquestes
xarxes. Tant és així que quan comparem dos països com són Dinamarca, on tenen el
model contrari, i Suècia, a Suècia han aconseguit reduir a una desena part aquest
problema.
Hi ha una altra cosa important, no voldria entrar en els acords perquè els acords s’han
explicat, però hi ha una altra cosa important: mai no es pretén penalitzar o victimitzar
de nou la víctima, que és la dona, realment s’ha de posar l’èmfasi i la mirada de
manera molt clara, tornem a dir, en proxenetes i prostituïdors, en aquestes xarxes, en
aquesta gent que mouen milers de milions d’euros en el món anualment, explotant
sexualment persones, dones especialment, dones, nens i nenes, que tenen poques,
per no dir cap, possibilitat de tirar endavant, com molt bé diu la moció, les seves vides
i, per tant, aprofiten aquesta situació de vulnerabilitat per explotar-les sexualment. De
manera que la moció el que demana és treballar en aquesta línia, és treballar de
manera molt decidida per buscar alternatives, alternatives que suposin la dignitat
d’aquestes persones.
Bé, no voldria allargar-me molt més. Jo crec que la moció és molt clara. El que es
tracta és que la Diputació també pugui adherir-se a aquelles ciutats que el que volen
és que les persones, lliurement, puguin progressar. Pensem que d’aquest gran negoci
ja sabem qui són els grans guanyadors o els grans beneficiaris i, per tant, el que es
tracta és, no només treballar en aquest sentit, sinó, torno a dir, sobretot, sobretot,
sobretot és buscar alternatives a aquestes dones que, si miréssim i estudiéssim una
per una les seves situacions, són situacions de drama i el que necessiten és atenció,
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és reparació i són alternatives molt clares. És per aquest motius que nosaltres ens
hem decidit a portar aquesta moció al Plenari de la Diputació.
Abans d’acabar la meva intervenció sí que voldria agrair, ens han dit que avui ens
acompanyen algunes representants del Moviment Democràtic de Dones, que són les
que ens han inspirat, no només en aquesta moció a la Diputació, sinó en mocions que
s’estan aprovant en diferents Plenaris dels ajuntaments, a poder presentar-la i, per
tant, agraïm la seva feina, agraïm la inspiració de la moció i també les encoratgem a
continuar treballant amb aquesta determinació.
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: Bé, sí, des de fa uns mesos que s’està parlant pel que fa a la prostitució i pel que
fa a les treballadores sexuals. Està havent-hi un debat que, sobretot, està posant
sobre la taula, mitjançant una campanya abolicionista, el PSC en diferents
ajuntaments, també a l’Ajuntament de Barcelona i ara mateix a la Diputació. En aquest
sentit, nosaltres ja fa mesos que estem donant a conèixer la nostra proposta, que no
és res més que una proposta que passa també per escoltar i tenir en compte les
treballadores sexuals com a subjectes polítics. I, en aquest sentit, avui, ens agradaria
que fossin elles, les companyes de Putes Indignades, les que estiguessin aquí dient el
que diré jo. Malauradament aquest Ple, i el funcionament d’aquest Ple, no ho permet,
però sí que vull llegir la carta que ha fet aquest col·lectiu donant el seu punt de vista
respecte l’ofensiva abolicionista que estan patint: “Tenéis el poder, está claro. Sois
capaces de situar el debate en el absurdo, de utilizar las propias instituciones
ciudadanas para vuestros intereses. Está claro, sois parte del poder institucional que
siempre nos ha negado espacios, voz y capacidad de decisión.
Esta carta no pretende en realidad rebatir los argumentos abolicionistas pero sí poner
en cuestión vuestras formas. Sois parte de un feminismo que reniega de su propia
capacidad de construir alianzas y relaciones de igualdad entre mujeres, a través de
vuestros constantes insultos, de vuestras calumnias, de vuestra violencia. Desde hace
años, cargamos con vuestra rabia, en las últimas semanas con mayor fuerza e
impunidad.
Nos despreciáis llamándonos “carne”, nos acusáis de ser delincuentes, nos convertís
en objetos en lugar de reconocernos como sujetos de derecho y reproducís estigma
sobre todas las mujeres.
Sois quienes dais lecciones sobre la vida desde vuestros atriles, vosotros que decís
defender a las compañeras trabajadoras del sexo migrantes y a las víctimas de trata,
pero os permitís excluirnos, señalarnos y criminalizarnos mientras decís públicamente
que queréis “protegernos”.
Nosotras, las putas feministas y las feministas putas, no tenemos cargos de poder ni
amigas poderosas, pero estamos empoderadas. Nosotras no somos tan “cultas”, pero
somos sabias y nos preocupa ser rigurosas, nosotras no somos todas blancas, sino
somos diversas. Nosotras no necesitamos vuestro paternalismo, necesitamos
derechos.
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Nosotras no os acusamos del uso que hacéis de vuestros cuerpos, ni ponemos en
duda vuestras decisiones en este marco capitalista y patriarcal que compartimos.
Nosotras no le quitamos valor a vuestras estrategias o a vuestras relaciones. Nosotras
no os tratamos de locas, de ignorantes, ni os infantilizamos, porque esos argumentos
ya los usa el machismo para quitar legitimidad a las voces de las mujeres cada día y
nosotras no queremos ser cómplices de sus formas ni de sus valores.
Nosotras, como activistas y aliadas del movimiento de defensa de los derechos de las
mujeres trabajadoras del sexo, no negociamos con partidos responsables de las
políticas de precariedad neoliberal, de la corrupción institucional y del modelo turístico
que ha arrasado a nuestro territorio.
Nosotras no pactamos campañas hipócritas sobre “ciudades libres de trata”
justamente con los intereses económicos y políticos que se han beneficiado de las
políticas de represión y de pobreza, con quienes persiguieron a las mujeres que
ejercen en la vía pública y regularon los locales de alterne dando vía libre a las
ganancias de sus amigos, empresarios de la industria del sexo. No pactamos con
quienes empobrecieron nuestras vidas y condiciones de trabajo.
Nosotras no negamos los testimonios de cada una de las mujeres trabajadoras del
sexo que quiera expresarse, porque cada experiencia es respetable y única.
Aceptamos con respeto que para unas sea una experiencia enriquecedora y para otras
no lo sea.
Nosotras no mentimos en los datos, nosotras sabemos que la trata existe porque
somos quienes estamos cada día cerca de las mujeres que sufren esta situación de
violencia. Somos parte y aliadas de la gran mayoría de las asociaciones
especializadas con trayectorias impecables y reconocidas que dan cobertura, apoyo y
asistencia directa a las mujeres que ejercen prostitución y a víctimas de trata en
Cataluña.
Os invitamos, pues, a repensar vuestro lugar de poder, a cuestionarlo para construir
un debate feminista y anticapitalista sobre el trabajo sexual y por supuesto también
sobre la trata, sobre las maneras de garantizar los derechos, de evitar la
criminalización, de combatir el estigma social y la discriminación. Os invitamos a
intentar hacer de las prácticas feministas un cotidiano desde el que relacionarnos y
argumentar”.
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras,
qui diu: La prostitució és una forma d’explotació que ha de ser abolida, i no una
professió que cal reglamentar. Aquesta és la primera frase de l’exposició de motius de
la moció que ha presentat el Grup Socialista i a la qual, des del Grup Popular, ens hem
sumat perquè no podem estar més d’acord amb aquesta frase.
Totes les societats defineixen valors de la convivència, i el debat de la prostitució no
s’ha de sostreure en aquest debat. Si penséssim en quins valors ètics i morals han de
sustentar la societat del futur, segurament voldríem un món en què els drets humans
s’haguessin ampliat fins arribar a tots. I és en aquest debat ètic en el qual hem
d’incloure el debat sobre la prostitució. Per això hem d’intervenir sobre les causes,
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perquè només així podrem abordar, també, amb contundència aquest greu problema.
I, segurament, l’origen de les diverses formes d’explotació sexual està en la
feminització de la pobresa, la divisió sexual del treball i la desigualtat de les dones en
matèria educativa i econòmica. La prostitució té un fort component diferencial de
gènere, perquè els demandants són majoritàriament homes i, un total de 99’7% de les
persones que es situen en la prostitució són majoritàriament dones amb greus
problemes econòmics. El que ens hem de preguntar és si un país com el nostre que,
des de la Constitució, ha realitzat un gran esforç en pro de la igualtat entre dones i
homes, pot regular la prostitució normalitzant el comerç sexual i enviant un missatge
de tolerància social cap a aquestes pràctiques atemptatòries contra els drets humans.
Malauradament a Barcelona tenim un clar exemple, quan l’alcaldessa es situa en
aquesta regulació de la prostitució i també a Barcelona la recolzen altres Grups
municipals com Ciutadans, Esquerra Republicana o la CUP. Des del Grup Popular no
ho entenem d’aquesta manera i, per tant, creiem que s’estaria abundant en aquesta
contradicció en la normativa entre drets laborals que intenten regular una vulneració,
precisament, de drets fonamentals. En definitiva, regular és legitimar.
La prostitució s’ha convertit en un lucratiu negoci que està sota el control de màfies
criminals d’àmbit internacional, que trafiquen amb dones, igual que també ho fan amb
armes o amb drogues. Per tant, no hem d’oblidar que l’abordatge de la prostitució, en
les seves diferents cares, tradicionalment havia tingut en aquesta institució un consens
majoritari. El que ens agradaria des del Grup Popular és que aquest consens
continués perquè creiem que és necessari per tal de resoldre un problema tan greu
com és el que tenim a la societat, però no per tal de legitimar com ho volen aquells que
ho volen regular. Per això recolzem la moció des del Grup Popular i per això, també,
l’hem signat.
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: “En primer lugar, queremos dejar claro y sin lugar a dudas que
estamos totalmente en contra de cualquier actividad que suponga el tráfico con
mujeres, niños y niñas para el ejercicio de la prostitución. Nos sorprendería que
hubiera algún partido a favor de dicho tráfico, que está, como no podría ser de otra
manera, tipificado en el Código Penal y castigado con penas de cárcel. El comercio
sexual forzado. Si este fuera el motivo de la moción, estaríamos completamente de
acuerdo, pero no es así. Sólo hace falta leer la parte expositiva y las propuestas de la
resolución, además de las menciones al tráfico con fines sexuales de mujeres, niños y
niñas, pasa a abordar el tema de la prostitución, en general, con un lenguaje sectario y
paternalista.
En una sociedad democrática como la nuestra, a pesar de los intentos de promover la
imposición de una visión unidimensional de la realidad y de algunos temas en
particular, observamos cómo están apareciendo numerosas organizaciones en
defensa de los intereses de aquellas mujeres que pretenden escapar de la explotación
sexual, como el colectivo Hetaira, Aprosex y AMPRA. En noviembre de 2013 nació
Sealeer, la primera cooperativa de prostitutas, fundada por 11 mujeres que ejercen su
trabajo de forma regularizada, en Ibiza, con su correspondiente alta en la Seguridad
Social. Otros colectivos de otras comunidades han comenzado a imitar el modelo de
Sealeer y algunos partidos y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía
Internacional, se han pronunciado a favor de la protección de los derechos de los
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trabajadores y trabajadoras sexuales, defendiendo la necesidad de darles cobertura
legal, siempre que la ejerzan libremente.
Este simple hecho, es decir la existencia de diferentes sensibilidades ante el hecho de
la prostitución, que no el tráfico de mujeres, niñas y niños para el ejercicio de la
prostitución, debería hacer reflexionar sobre la complejidad de una solución
unidimensional, regresiva y represiva que propone el abolicionismo de la prostitución,
llegando a solicitar la imposición de pena para el cliente, al que denomina prostituidor,
estigmatizándolo con ese lenguaje beligerante y absurdo, necesitando en su discurso
moralista un culpable.
En relación con sus exigencias a las diferentes administraciones, incluyendo su
petición para que se penalice al cliente, en forma similar a la normativa sueca, sería
conveniente que se meditara sobre algunas cuestiones. Consideramos hipócrita
pretender salvar a la prostituta de la errónea visión de su vida que impide la libre
decisión sobre su cuerpo y su sexualidad. Es una actitud paternalista. Pretenden
impedir el ejercicio de su profesión cambiando el enfoque de la culpa; ahora el
despreciable es el que posibilita la existencia de la prostitución, el cliente, pero la
consecuencia es la misma: la prostituta erraba antes por inmoralidad y ahora por
ignorancia. Lo adecuado, y aquí la propuesta formulada, es que deje la profesión por
imposibilidad para ejercerla. Y, por último, ¿están ustedes en condiciones de asegurar
a este Pleno que ninguna institución gobernada por ustedes realiza campañas o
subvenciona a medios de comunicación que ofrezcan servicios sexuales en anuncios
o publicidad?
Por otro lado, el recurso al Código Penal debería ser la última ratio a la que acudiese
el legislador. Esta huida hacia las normas penales, esta maximización del derecho
penal se enmarca en lo que la doctrina penal denomina “derecho penal simbólico”,
destinado únicamente a hacer creer a la ciudadanía que los políticos dan respuesta a
sus problemas de forma rápida y eficaz, intentando ocultar su ineptitud o incapacidad
para afrontar cualquier problemática, atacando sus causas desde una perspectiva
transversal.
En la parte expositiva, y como eje fundamental de toda la moción, se afirma, en
relación a la prostitución, que estamos inmersos no sólo en una lucha económica, sino
también en una lucha ideológica. Y este es el problema, visualizar al que piensa
diferente a ti como un enemigo al que hay que batir y al que hay que combatir y, si es
posible, estigmatizar. Les pedimos un ejercicio comprensivo hacia las diversas
visiones y sensibilidades en torno al tema de la prostitución y, en base a él, que
reconsideren retirar la moción y trabajarla para que el enfoque se ciña al rechazo de la
prostitución forzosa. Si no atienden esta solicitud y al tener que votar el conjunto del
texto, nuestro voto será en contra aun compartiendo los acuerdos tercero, quinto,
sexto y séptimo.”
A continuació intervé la Diputada del Grup Entesa, senyora Pérez, qui diu: No serem
nosaltres les que neguem que vivim en una societat desigual i injusta, especialment
per a les dones i, especialment, per a les dones migrants, per a les dones lesbianes,
per a les dones trans, per a les dones de classe social treballadora, per a les dones en
precari i un llarg etcètera. No obstant, pensem que hem de poder diferenciar, a
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aquestes alçades, entre les realitats que viuen les dones, que són realitats complexes i
que no es poden tractar d’una manera tan simplificada com es fa en aquesta moció en
el cas específic de la prostitució.
La moció presentada parteix de la premissa que tot exercici de la prostitució és
violència contra les dones, però part de les dones que exerceixen porten anys alçant la
veu per dir que elles prenen la decisió d’exercir-la, que no és violència cap a elles, que
no ho fan de manera forçada, que no és esclavitud i que reben un sou per un servei
que donen. I, per tant, creiem que la seva decisió ha de ser respectada i també elles
han de ser respectades.
Avui, doncs, l’exposició de la portaveu socialista òbviament agafava les paraules o les
declaracions que coincidien amb la seva postura, però hem de poder veure que n’hi ha
postures diferents, també n’hi ha informes. Hem agafat informes que recolzen la
posició que es defensa, però també hi ha altres informes, tant de Nacions Unides com
dels espais on s’ha legalitzat la prostitució, en especial i en específic en Suècia, que
ens estan mostrant quines estan sent les realitats després de la implementació de la
llei, com s’estan amagant les realitats, com han desaparegut de l’espai públic, com ha
augmentat la dependència de les dones dels proxenetes i un llarg etcètera d’informes
que avui no ens venia a portar-ho perquè va en contra d’aquesta moció.
També dir que hem de reconèixer que n’hi ha dones i investigacions i processos que
ens diuen i que ens expliquen que hi ha dones que es troben en situació d’explotació
de manera forçada sota coacció a tercers i, per tant, sota una relació del que sí és una
violència que està tipificada al Codi Penal, a diferents lleis i codis i tractats
internacionals i que es diu “tracte de persones amb fins de prostitució forçada o
d’explotació sexual”. Això és violència i hem de posar tots els recursos, tots els
esforços, per abolir aquestes pràctiques, de la mateixa manera que hem de posar
esforços, també, per acabar amb altres desigualtats i amb totes les formes de
violència.
Si es presenta una moció que, realment, estigués parlant d’aquest tipus i d’aquesta
forma de violència i que ens impliqués com a municipis i que volgués treballar en
aquesta línia, posant els recursos materials, els recursos econòmics, humans, que
avancés també en el nivell judicial, que creés indicadors de detecció compartits, que
formés els professionals que estan intentant posar fre a aquest tipus de violència... allà
ens trobaríem i allà podríem arribar als acords que també parlava Ciutadans amb
fermesa i amb contundència. Ara bé, ens trobem amb una moció que confon realitats,
que no dóna cap espai ni cap reconeixement a les dones que exerceixen la prostitució
perquè aquesta és l’opció que elles han pres, que està anul·lant la seva veu, que els hi
nega el dret a tenir dret, és a dir, a ser subjectes i no, una vegada més, amb una
presentació de les dones com a objectes i, per tant, no donarem el nostre vot a favor.
El nostre vot serà en contra, en particular per dos motius: en primer lloc, si realment
es volgués atacar, com deia, la tracta de dones amb fins d’explotació sexual, si
estiguéssim posant el focus en aquest fenomen, que és una de les més greus
vulneracions dels drets humans, per què no estem donant en aquesta moció propostes
clares a les que sumar-se, a les que treballar, a les que coordinar i fer de manera
coordinada gent social, judicial, de seguretat, institucional? Aquest no és el motiu de la
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declaració i, per tant, no la recolzem; i, en segon lloc, el nostre vot és negatiu perquè
creiem que qualsevol política sobre la prostitució no es pot fer d’esquenes i sense
comptar amb la veu de les dones que l’exerceixen, des de la comoditat d’aquest
seient, amb l’estatus de les facilitats que tenim, de la respectabilitat del nostre lloc, des
de la llunyania, des del prejudici, des de l’absolut desconeixement i la negació de
drets, des de considerar la minoria d’edat d’aquestes dones que afirmen que
exerceixen voluntàriament... No arribarem a cap acord i, per tant, pensem que és una
tessitura complexa, però els drets de les dones no es poden defensar en contra dels
drets d’unes altres dones i, per tant, votarem en contra.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, nosaltres creiem que entre el
títol de la moció i el contingut de la moció hi ha una certa disfunció, perquè nosaltres
estem absolutament d’acord en què hem d’actuar en contra del tràfic i l’explotació de
dones, i també afegiria homes, nenes i nens destinats a la prostitució. Una cosa és el
títol i una altra cosa el contingut de la moció, que no parla exactament d’això. És a dir,
jo crec que els diversos Grups han manifestat que no hi ha ningú aquí, en aquest
hemicicle, que estigui d’acord amb l’explotació de les treballadores del sexe, sota cap
motiu, i menys de nens i nenes, però, en tot cas dir que una cosa és això i l’altra és
quan es parla en terminologia d’il·legalització de la prostitució.
La societat de l’Estat espanyol, l’any 1995, va despenalitzar la prostitució a nivell
d’Estat. El Congrés dels Diputats, de fet de forma majoritària, va aprovar la
despenalització i fixi’ns que ara hi ha opcions polítiques que en aquells moments
defensaven la despenalització i que ara volen anar cap a la il·legalització de la
prostitució. De fet el model potser no és Suècia, perquè a Suècia, si ho miren, continua
havent-hi, de forma subliminal i amagada, un nivell altíssim de prostitució que,
senzillament, forma part d’un mercat negre que existeix, o d’un mercat amagat que
existeix en aquell país.
Potser nosaltres, des d’Esquerra Republicana, coincidint amb altres Grups polítics
d’aquí de la Diputació de Barcelona, estem per la regularització de la prostitució, per la
regularització de la prostitució, per garantir els drets que qualsevol persona ha de tenir
a nivell social, els drets bàsics, els drets de tenir unes prestacions socials adequades i,
per tant, nosaltres pensem que també s’ha de potenciar i que s’ha d’intentar que, de
mica en mica, totes les dones i homes que exerceixen la prostitució tinguin altres
alternatives en el mercat laboral. Per tant, hem de facilitat la integració en el mercat
laboral de la gent que està exercint la prostitució que, és evident que, majoritàriament,
no ho fan per voluntat pròpia, sinó que moltes vegades ho fan per necessitat clarament
econòmica. Per tant, nosaltres hem de posar aquests mitjans. Tot i així, segurament
també hi ha gent que, com ens han llegit en algun text, ho fan perquè volen realitzarho i perquè ells creuen que és la seva professió.
Per tant, entenem que la il·legalització i la persecució, a vegades no és la millor eina
per solucionar un problema de la nostra societat, sinó que hem de buscar mecanismes
més preventius i de treball social respecte d’aquests col·lectius. Per tant aquesta seria
la nostra posició, serà en contra de la moció presentada pel Grup Socialista.
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Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Molt breu. En tot cas la moció té un títol clar, és que estem en
contra o ens adherim a les ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la
prostitució. Per tant ja, d’entrada, amb aquest títol el Grup de Convergència i Unió
votarà a favor de la moció, com ha expressat en diverses ocasions i, fins i tot, la
nostra màxima representant ho ha expressat en diversos espais.
Pensem que la moció té uns valors que s’han d’estudiar i que s’han de respectar, i
totes les intervencions que s’han fet en aquest Plenari també. Pensem que una de les
coses que té aquesta moció i la virtut més important que té la moció i que, a més,
acompanya vàries setmanes de declaracions en diferents àmbits, té la virtut de posar
llum i damunt la taula una qüestió que, potser durant molts anys, havia estat tabú o
havia estat amagada, que existia, però no se’n parlava. I, per tant, aquest sol fet, el fet
que avui al Plenari de la Diputació, però també a l’opinió pública aquests dies s’hagi
parlat i encara s’hagi de parlar més, és una bona senyal. I és una senyal que ens
indica que, realment, hi ha una qüestió que és problemàtica, que hi ha una qüestió que
la societat discuteix i, com he dit en altres intervencions, nosaltres que representem els
ciutadans, hem de parlar-ne i hem de donar-li solució.
Per tant, en definitiva, el que aconsegueix la moció és fer això que estem fent al
Plenari i, per tant, parlar-ne i buscar solucions diverses, molt complexes en molts
casos, però que necessiten de l’actitud d’aquelles persones que representem els
ciutadans, no des del nostre espai còmode i tranquil, sinó des del nostre espai de
representació i de compromís amb uns ciutadans que ens hi han posat a les
institucions. Celebrem, per tant, que se’n parli, celebrem que sigui una qüestió
important a nivell de política local i, evidentment, amb el títol que té la moció el nostre
Grup la recolzarà.
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), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i Partit Popular (3) i el vot en contra de
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Entesa (7), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 27 vots
a favor i 24 vots en contra.
Abandona el saló de sessions el diputat senyor López González (C’s).
4.- Moció que presenten els Grups Entesa i PSC-CP de la Diputació de
Barcelona, amb l’adhesió del Grup Partit Popular, per a la convocatòria d’oferta
d’ocupació pública de la Diputació de Barcelona.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, qui diu: Una qüestió d’ordre, senyora presidenta, i és que
nosaltres també ens hem afegit a aquesta moció.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Perfecte, queda constància que s’han
adherit vostès a aquesta moció. Crec que hi ha esmenes presentades per part de
Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Per tant, després de la lectura de la
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moció donaria la paraula al Grup d’Entesa ja directament, per tal que faci l’exposició i
ens digui si accepten les esmenes.
Tot seguit es dóna lectura al text de la moció amb les esmenes a la part dispositiva
presentades en data d’avui pels Grups proposants.
“L’article 10 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en
endavant TREBEP estableix les raons pel nomenament de funcionaris interins.
Concretament, quan el nomenament respongui al supòsit que preveu la lletra a) de
l'apartat 1 d'aquest article, és a dir, a l’existència de places vacants quan no sigui
possible cobrir-les per funcionaris de carrera. L’apartat 4 del mateix article preveu que
aquestes places s’han d’incloure en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què
se’n produeix el nomenament i, si això no és possible, en la següent, llevat que se’n
decideixi l’amortització.
D’altra banda, l’article 70 del TREBEP assenyala que, en tot cas, l’execució de l’oferta
d’ocupació pública o instrument similar s’ha de desenvolupar dins el termini
improrrogable de tres anys; s’haurà de publicar al diari oficial corresponent, i podrà
contenir mesures derivades de la planificació de recursos humans.
La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016
regula en l’article 20 l’oferta d’ocupació pública i detalla que en el 2016 es podrà
incorporar nou personal, d’acord amb el límit general del 50% de la taxa de reposició
(apartat 3), que no afectarà allò que pugui derivar-se de l’execució de processos
selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors. Aquesta
limitació abasta les places dels processos de consolidació d’ocupació previstos a la DT
4a TREBEP. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del Capítol I,
aquell límit general no serà d’aplicació als sectors i administracions que s’indiquen al
mateix art. 20 (apartat 2), per als quals la taxa de reposició es fixa en el 100%. Entre
elles s’inclouen les places d’assessorament jurídic, gestió de recursos públics,
assistència directa als usuaris de serveis socials i gestió de prestacions i polítiques
actives en matèria d’ocupació. Per la resta de sectors la taxa de reposició es fixa en el
50%. En el cas de la policia local i el personal dels serveis de prevenció i extinció
d’incendis, la taxa de reposició podrà ser del 100% quan l’entitat local compleixi els
límits d’autorització d’operacions d’endeutament i el principi d’estabilitat, d’acord amb
el procediment que s’hi estableix. En aquest cas, l’entitat haurà d’adoptar un acord del
Ple o òrgan competent en què se sol·liciti la reposició de les places vacants i en el qual
es posi de manifest que aplicant aquesta mesura no es posa en risc el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. S’haurà d’acreditar el compliment de requisits,
prèviament a l’aprovació de la convocatòria de les places, davant el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques. S’ha de dir que aquest procediment és idèntic
al contemplat en la LPGE de 2015.
L’apartat 4, conserva la fórmula introduïda en la LPGE de 2014 (i mantinguda en la
LPGE de 2015) relativa al mètode de càlcul per determinar la taxa de reposició
d’efectius, d’acord amb els límits fixats. En termes generals, per als percentatges
màxims de reposició es tindrà en compte la diferència resultant entre el nombre
d’empleats fixos que durant l’exercici pressupostari de 2015 han deixat de prestar
serveis i el nombre d’empleats fixos que s’haguessin incorporat durant el dit exercici.
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No es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal
estatutari temporal o de funcionaris interins llevat dels casos excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis
públics essencials. En tot cas, caldrà incloure aquestes places en una oferta pública
d’ocupació, que s’haurà de publicar al DOGC abans de la finalització del 2016, i caldrà
realitzar la convocatòria de les places en el termini improrrogable de tres anys.
El Tribunal Suprem, en una sentència rellevant, de 29 d’octubre de 2010,
RJ/2010/8233, en el procediment especial de protecció dels drets fonamentals de la
persona, sobre la base de les previsions de l’article 10.4 del llavors vigent EBEP,
explícitament diu que les places vacants ocupades per funcionaris interins s’han
d’incloure en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què se’n produeix el
nomenament, i si no és possible, en la següent, llevat que se’n decideixi l’amortització.
El Tribunal Suprem va considerar que s’estava davant d’una il·legalitat que afecta un
dret fonamental, el que preveu l’article 23.2 de la Constitució espanyola de 1978,
d’accés a la funció pública en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat, dret fonamental
de configuració legal, i ho raona de la manera següent:
“...pues no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la
Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente
establecidos. Frente a dichos preceptos no cabe admitir los argumentos de la
Administración recogidos en la sentencia de que el hecho de no sacar todas las plazas
de interinos se debía a la razón de mejorar los procesos selectivos futuros, impidiendo
que bajara la calidad de los seleccionados y que en el futuro no pudieran haberse
ofertas públicas, al no existir vacantes. Pero ello ocurrirá si los tribunales calificadores
no cumplen con el rigor de la exigencia de la capacidad y mérito necesario a la hora de
seleccionar, no teniendo por qué cubrirse todas las vacantes en el mismo proceso de
selección. “Tampoco cabe alegar motivos económicos y de autoorganización, pues las
plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos. En consecuencia,
lo que no puede alegarse es el incumplimiento de la ley, cuando es clara y precisa, en
desarrollo precisamente del derecho fundamental alegado por los recurrentes.”
Estem, per tant, davant jurisprudència del Tribunal Suprem, la nitidesa i significació de
la qual són evidents, i que, per la seva contundència, ha de tenir les necessàries
conseqüències en el conjunt de les administracions públiques.
A més, cal tenir en compte la recent sentència 00137/2016 del Tribunal Superior de
Justícia d’Aragó, de 23 de març de 2016, de Sala Contenciosa Administrativa (secció
primera). L'Oferta d'Ocupació Pública, a la vista del que ha conclòs la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, ha d'aprovar amb
caràcter anual per al conjunt dels àmbits o sectors de l'Administració, i en ella han de
incloure la totalitat de les places vacants ocupades per personal interí, llevat que s'opti
per la seva amortització. Per a reforçar aquesta afirmació cal subratllar que aquestes
places efectivament existeixen doncs estan dotades pressupostàriament i ocupades
provisionalment per personal funcionari interí, les qual no estan limitades per cap tipus
de percentatge de reposició establertes a la llei de pressupostos. És a dir no es
vulnera la Llei de Pressupostos donat que no hi ha incorporació de nou personal.
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La jurisprudència del Tribunal Suprem a què s’ha fet referència en els fonaments de
dret precedents, comporta l’obligació d’incloure necessàriament en l’oferta d’ocupació
pública per a l’any 2016 les places vacants incloses amb personal interí –excepte els
casos d’interins i interines nomenats per a un lloc reservat o per a programes
temporals o per acumulació de tasques en els termes de l’EBEP–, llevat que se’n
decideixi l’amortització, sense que afectin a això les restriccions o prohibicions de les
diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat, tal com s’indica en l’esmentada
jurisprudència.
Creiem que el conjunt de resolucions judicials dictades, resultants de l'acció de
defensa de l'accés a la funció pública permet confeccionar l'oferta d'ocupació pública
per a 2016, de manera que quedi acreditada de manera suficient la inclusió en la
mateixa de la totalitat dels llocs vacants ocupats per personal interí, llevat de les
places objecte de possible amortització.
Atès que a la Diputació de Barcelona hi ha al voltant de 800 funcionaris i funcionàries
interins i interines i que previsiblement les places que apareguin a l’Oferta d’Ocupació
Pública seran molt menys del 10% de les necessitats i per tant la convocatòria que
s’aprovi no resoldrà la situació de interinitat estructural existent.
Atès que l’elevat nombre de personal funcionari interí sense possibilitat d’optar a ser
funcionaris i funcionàries de carrera continuarà incrementant la seva antiguitat i sense
tenir els mateixos drets.
Atès que aquest personal es troba en una situació d’inestabilitat laboral, precarització
de les condicions del treball i d’estancament professional que pot repercutir fins i tot a
nivell organitzatiu.
És per aquests motius que els Grups d’Entesa i PSC de la Diputació de Barcelona,
amb l’adhesió del Grup Partit Popular, proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de l'Estat a la supressió dels preceptes relatius a les
restriccions en matèria de reposició d’efectius previst a la Llei 48/2015, de 29
d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.
SEGON.- Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a que, un cop el Govern de
l’Estat hagi suprimit els preceptes esmentats en el primer punt, o quan els serveis
jurídics de la corporació fonamentin l’existència de viabilitat i seguretat jurídica
suficient, aprovi la convocatòria d’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016 que
inclogui totes les vacants de la RLLT ocupades per personal interí que respon als
nomenaments de l’article 10.1a del TREBEP, garantint el compliment dels principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
TERCER.- Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a negociar i acordar amb els
sindicats la implementació i l’aplicació de les mesures necessàries per a les

Àrea de Presidència
Secretaria General

convocatòries de l’oferta pública garantint el compliment dels principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat i en el terminis previstos en l’EBEP.
QUART.- Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a que prioritzi l’adopció d’un
acord amb els representants dels treballadors d’equiparació dels drets dels funcionaris
interins amb els drets dels funcionaris de carrera de conformitat amb el que estableix
la Directiva 1999/70/CE.”
Abandonen el saló de sessions els diputats senyor Riera (PP) i senyor Lladó (ERCAM).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Dono la paraula al senyor
Funes, però em comenten que es retira l’esmena. Queda retirada l’esmena presentada
pels Grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: De fet la
lectura dels acords ja és una autoesmena, amb la voluntat d’aconseguir consens amb
la resta de Grups. És una moció que neix d’una proposta que ens fa Comissions
Obreres de la Diputació de portar aquest tema a debat al Plenari. A partir d’aquí el
nostre Grup, conjuntament amb el Grup Socialista, vam fer aquesta proposta de text,
de buscar una proposta que ajudés, bàsicament, a incrementar i millorar l’estabilitat de
l’ocupació pública amb aquesta idea de superar aquestes limitacions per la reposició i,
per tant, aconseguir tenir més capacitat per poder transformar aquelles places que
avui estan ocupades de manera interina per funcionaris i funcionàries de carrera, per
tant, per treballadors públics amb major estabilitat. I el que ve a dir la proposta que
hem fet, després d’escoltar el Govern de la pròpia corporació, és intentar donar major
seguretat jurídica al que proposàvem a la part dispositiva, que és el que s’ha llegit.
Crec que tots i totes som conscients que en aquests anys s’ha demostrat l’absurditat
de determinades propostes i directrius imposades pels ministeris de l’Estat i que, en
aquest moment, el que ens fa és tenir en aquesta casa un gruix de persones interines,
de treballadors i treballadores interines que creiem que no correspon a una corporació
com la nostra on, històricament, s’ha pogut mantenir una gran estabilitat de l’ocupació
pública i alhora tenir la màxima gent en situació de funcionaris de carrera. Per tant,
això és el que planteja la moció, insistim, és una moció a proposta de Comissions
Obreres que hem intentat, la resta de Grups, poder arribar a aquest tipus d’acord.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Molt breument. Ho ha explicat molt
bé el portaveu, en aquest cas, del Grup d’Entesa. Només afegir que, efectivament, ens
va arribar aquesta petició i nosaltres també vam voler contrastar quina era la posició
dels altres sindicats, especialment de l’altre sindicat majoritari a la casa, de la UGT, i
també estava alineat amb aquesta proposta i, per tant, agraïm la feina conjunta que
hem fet amb el Grup d’Entesa.
Només recordar una cosa que la coneixem bé, però que crec que és important que es
torni a repetir, i és aquesta situació que hem viscut en els darrers anys, amb
independència de la situació financerament sostenible o no, o dels ajuntaments, o de
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la pròpia Diputació. No hem tingut possibilitats d’anar més enllà. Fins i tot, recordar
que hem tingut un informe de la Fundació BBVA que ens parlava del nombre de
treballadors públics per cada 1000 habitants en el cas dels ajuntaments, però també
coneixem quina és la mitja en el cas de les diputacions, que no justificava de cap de
les maneres les restriccions que nosaltres, fins ara, hem tingut. Aquestes restriccions
es podrien, en qualsevol cas, justificar en determinades administracions que tenien
dificultats, però no les hem entès en aquelles que, d’una banda, no teníem dificultats
econòmiques, les dificultats habituals, però no des del punt de vista de la sostenibilitat
financera i de l’equilibri pressupostari, i, d’una altra, aquelles que ja per nosaltres
mateixes teníem una ratio de treballador per cada 1000 habitants molt baix.
Per tant, celebrem que això pugui canviar i també estem molt agraïts al Govern per
trobar aquesta formula, aquesta esmena transaccional que ens porti a aprovar aquesta
moció i, per tant, aquesta moció no és més que un punt de partida ara per treballar
d’aquí en endavant.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Per part del Grup Popular, que també s’ha
sumat a la moció, tenen la paraula.
Tot seguit intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Nosotros, desde el Grupo Popular, apoyar totalmente el intentar luchar contra esta
precariedad en la que se encuentran especialmente los interinos de la casa, que en
muchos casos no es un tema reciente de los últimos años, sino que se arrastra una
concatenación seguida de contratos, uno tras otro, y por lo tanto no es un tema
coyuntural, sino es un tema importante que hay que solucionar y, por lo tanto, damos
la bienvenida a esta propuesta.”
A continuació intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:
Nosaltres no sabem fins a quin punt la situació de les treballadores interines d’aquesta
casa respon a les restriccions que imposa el Govern de l’Estat, nosaltres creiem que
els problemes dels interins en aquesta casa van molt més enllà d’aquestes restriccions
pel que fa a la reposició d’efectius.
Nosaltres saludem positivament aquesta moció, és una moció que considerem molt
important, una moció que podríem subscriure, sinó en tots els seus termes, de forma
clara, però sí que volem fer alguns comentaris perquè hi ha, evidentment, aspectes
que nos ens acaben d’agradar.
El primer fa referència a la part dispositiva, al primer acord, que diu instar el Govern de
l’Estat. La primera pregunta que ens hauríem de fer és a quin Govern de l’Estat hem
d’instar a fer què; si hem d’instar el “Govern del plasma” o hem d’instar a un hipotètic
Govern que ens presenti una pastanaga, que a més aquesta pastanaga ja sabeu que
és taronja, d’un hipotètic govern futur. Doncs aquesta pastanaga taronja, al menys la
CUP-Poble Actiu, ni ens la menjarem, que no ens la deixarien menjar, però és que ja
hem deixat fa molt de temps de perseguir-la.
Dit això, creiem que sí, aquesta moció és valenta, en el sentit que ens diu que quan el
Govern de l’Estat ens deixi o quan hi hagi seguretat jurídica, hi haurà una bossa on
s’inclouran totes les vacants interines. Perfecte. Ho podem subscriure. Però és que
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d’alguna manera el que ens està plantejant, ja ho hem parlat abans en qüestions de
l’ORGT i ara amb els interins, el que ens està posant de manifest aquesta moció és
que la Diputació de Barcelona té un problema amb la gestió dels recursos humans de
la pròpia casa. Això és evident. Quan estaven fent l’exposició alguns dels Grups
proposants, dèiem vés amb compte perquè potser des del propi Govern et diran que
haurem de redirigir l’acció cap a les meses pertinents. Nosaltres creiem que és
pertinent presentar aquesta moció.
Més coses. Què hem observat? Observem que la Diputació, com diem, té greus
problemes en la gestió dels recursos humans propis, però anem al Catàleg de serveis
de la pròpia Diputació i resulta que dintre de l’Àrea de Presidència i a l’Àrea de
Recursos Humans ens trobem dos punts que diuen el següent: 1. Instruments de
planificació, gestió i desenvolupament dels recursos humans i un altre punt que diu
Processos de negociació de les condicions de treball. Si us plau, abans d’anar a
assessorar a ajuntaments, la Diputació el que ha de fer és fer la feina a casa seva. Un
ha d’anar a assessorar ajuntaments quan es tenen tants problemes de recursos
humans? Jo crec que això ens mereix un epítet que, evidentment, no reproduirem en
aquest Ple i que mereix una reflexió profunda, una reflexió gran per part del Govern.
Evidentment, nosaltres també fem nostres les demandes de la Plataforma d’Interines,
com ara el pla d’estabilitat, el seguiment dels casos irregulars des de l’acord de 2013,
les qüestions d’antiguitat, els supòsits de reposició dels que parla la moció, tot el tema
d’igualtat d’oportunitats, la mobilitat horitzontal, la jubilació anticipada, les excedències,
els permisos per antiguitat, les opcions per realitzar carrera vertical i horitzontal, etc.,
etc., etc. i etc., que mostren que, evidentment, tenim molta feina. I tenim molta feina a
fer a casa nostra. Si aquesta moció, amb tots els peròs que ja hem apuntat, serveix
perquè la Diputació faci aquesta reflexió profunda de com tracta els seus propis
treballadors, nosaltres estarem ben contents.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor
Tovar, que diu: “Nosotros consideramos que cualquier proceso de consolidación
funcionarial debe partir de una valoración real de las necesidades de recursos
humanos que tienen las diversas áreas de la Diputación. Claro, el proceso que se nos
reclama en esta moción afecta a, nada más y nada menos, que 800 personas y
entendemos que la necesidad de regularizar, que realmente existe, la situación pasa
por que, primero, la Diputación diseñe un plan, una evaluación de sus necesidades
reales en cuanto a recursos humanos.
Otra valoración que realizamos es que cualquier proceso de funcionarización
precipitado que realice la Diputación podría ser contraproducente incluso para los
propios trabajadores afectados. No sé si han valorado los firmantes de la moción la
posibilidad de que muchos de los actuales trabajadores interinos, en caso de salir sus
plazas a concurso, puedan perderla después de haber estado prestando varios años
de servicio en la institución. Es una posibilidad real y, por tanto, nosotros defendemos
que la funcionarización de los interinos se haga de manera escalonada y siempre en
base a un estudio real de necesidades de la Diputación. Y esto no obsta a que,
mientras se realiza el proceso, consideramos que es imprescindible que se respeten la
igualdad de derechos de los trabajadores en relación a sus condiciones de trabajo y,
en especial, en relación a condiciones económicas y de formación profesional.
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Por las valoraciones expuestas en la intervención, nuestro voto será de abstención
en la moción.”
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Agraïm que s’hagin acceptat esmenes o
s’hagi ajustat un acord amb esmenes que plantejaven els dos Grups de govern, tant
Convergència com Esquerra Republicana. Entenem que, primer de tot, cal que l’Estat
espanyol modifiqui el precepte legislatiu sobre la contractació de personal que afecta
el conjunt de l’administració. Un cop aquest precepte estigui corregit, es pot donar
sortida i solució respecte del funcionari interí que tenim a la casa, com molt bé deia el
portaveu del Grup de Ciutadans, estem parlant d’un col·lectiu de més de 800
persones, que també requereix, evidentment, anar per uns procediments de
convocatòria pública i tot el que implica.
Jo crec que els diversos portaveus ho heu explicat prou bé i agraïm, novament, al
Grup d’Entesa i al Grup Socialista que haguem pogut sumar en el conjunt d’aquesta
moció i, per tant, no em vull allargar més, però, en tot cas, dir que és oportuna la
moció i que són oportuns els acords que anem adoptant.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: És evident que hi ha una qüestió que preocupa a una part dels
treballadors de la Diputació que és el fet dels interinatges. Si els representants polítics
fem l’exercici de mirar quant han crescut els interinatges, veurem que han crescut
exponencialment durant els últims, aproximadament, cinc anys. Amb què va lligat
això? Doncs amb la normativa, amb els pressupostos de l’Estat que no permetien fer
convocatòries d’oferta pública, amb la qual cosa s’ha hagut de buscar la manera de
cobrir aquelles places que no podíem treure a oferta pública, però que, en canvi, eren
necessàries per al funcionament de la institució i per tota la feina que ens demanen els
municipis i que, per tant, hem de fer.
És una paradoxa i ho he dit vàries vegades parlant de la llei espanyola que, malgrat
tinguis possibilitats econòmiques de cobrir les places, malgrat tinguis possibilitats, com
administració, de poder convocar l’oferta pública cada any o cada dos anys, malgrat
això ens veiem en aquesta situació que hem de cobrir les places per la via de
l’interinatge, que és una via insegura i, a més, insegura fins i tot jurídicament pel fet de
la pròpia definició d’interí, que és una persona que està ocupant una plaça de manera
temporal, amb segons quins condicionants, que té uns límits marcats per l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i, per tant, estem utilitzant una manera de resoldre una
situació que ens ha provocat els Pressupostos de l’Estat, i és així. Jo els convido a que
vegin, justament, com ha anat els últims anys i com havia anat abans i com pretenem
que vagi en el futur. Aquesta és la qüestió.
I l’altra, jo n’he parlat també diverses ocasions amb alguns representants polítics. És
una qüestió que està damunt de les meses de negociació, que s’està negociant, que
s’està buscant la millor manera de sortir-se’n i que, realment, no ha estat un tema
conflictiu, ni de debat encès, ni de desacord en les meses de negociació. Per tant,
pensem que la moció que es presenta és adient, que vol aixecar la veu d’una situació
que existeix i, a més, jo crec que, ans del que algú pugui pensar, ajuda al Govern de la
Diputació i a recursos humans de la Diputació a explicar quin és el motiu pel qual en
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aquest moments hi ha tants interins i com es resoldran, perquè es feia esment i, crec
que és pertinent, que s’ha de parlar directament amb els interessats i amb els sindicats
perquè hi haurà situacions complicades si fem una obertura general a convocar les
places, pel que deia el portaveu de Ciutadans. Hi ha places que s’han de cobrir per
oferta pública totes i hi ha d’altres que s’han cobert per interinatge i que porten molts
anys com a interinatge per situacions molt concretes i, per tant, haurem de veure que
obrint oferta pública i convocant totes les places, no siguin perjudicats els mateixos
que estan demanant que es pugui resoldre aquesta situació.
Per tant, és una situació complexa que, digui el que es digui, ve donada per una
situació d’acords polítics a nivell de l’Estat i que nosaltres, fins i tot, no podem aplicar
l’EBEP. És ben curiós, l’Estat ha prohibit que apliquem l’Estatut bàsic de l’empleat
públic. Aquesta és la realitat i aquesta és la realitat que hem de vèncer i crec que
aquesta moció, que la votarem a favor, ens ajuda a exposar quina és la situació i la
voluntat del Govern de la Diputació que, a més, s’ha fet públic via diversos mitjans de
comunicació, via twitter fins i tot en els propis sindicats i, per altra banda, informar a la
resta de Grups en quina situació estem.
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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (2) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 2
abstencions.
5.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació
i pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la
Junta de Govern.
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les àrees següents: Àrea de Presidència, compresos entre
els números 1.701 al 2.804, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, compresos entre els números 1.648 al 2.678, ambdós inclosos, Àrea de Cultura,
Educació i Esports, compresos entre els números 1.730al 2.862, ambdós inclosos,
Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 1.660 al 2.792, ambdós
inclosos i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 1.731 al 2.810,
ambdós inclosos tots ells de l’any 2016, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 10 i 31 de març de 2016.
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Ruiz Novella (PSC-CP)
La presidenta, senyora Conesa, (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, que diu: Seré breu. El mes passat vam sol·licitar
informació a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, no vam obtenir
resposta i el que vam fer al Plenari passat va ser reproduir allò que vam sol·licitar a la
Comissió d’Hisenda. Després vam manifestar aquesta situació a la Junta de Govern i,
atès les disfuncions, les irregularitats que nosaltres considerem greus sobre el
particular, simplement avançar que, a partir del dilluns 2 de maig, farem ús del recurs
d’empara de la presidència per rebre la informació, com així se’ns va manifestar en el
seu dia.
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La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Molt bé, doncs gràcies i així es farà.
6.- Precs
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu adjunta del
Grup CUP-Poble Actiu, senyora Sabater, qui diu: Sí, molt breument. Reiterar els
nostres precs d’aquesta corporació per deixar de finançar amb fons públics el Circuit
de Catalunya i reiterar el nostre prec de la dimissió de la senyora Parlón com a
vicepresidència sense atribucions.
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Hablando de vehículos, nosotros, desde el Partido Popular queremos impulsar un
programa específico para dotar de un sistema de protección a los motoristas en
relación a los guardarraíles, también conocidos como quitamiedos o biondas, en las
carreteras de la Diputación de Barcelona. Hay un estudio reciente de la Asociación
Española de Carreteras que establece que el 42% de los tramos de carretera
analizados tienen obstáculos en los márgenes de la calzada y, por lo tanto, en la
Diputación de Barcelona ya existe un precedente en el año 2007, ya se aprobó un
programa para instalar faldones en algunos tramos y, por lo tanto, nos gustaría
impulsar ese programa y, por lo tanto, instamos al gobierno a que lo realice.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Jo diria que ho fem, però com que no hi
ha el diputat Fàbrega que porta precisament aquest tema, li agraïm el prec, però diria
que la línia de treball és justament aquesta.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Dos
precs. Un ja el vam fer a la Comissió de Serveis a la Persona, aprofitant que també hi
era present el diputat d’Educació, i insistir en aquell prec. És sabut per la resta de gent,
nosaltres en aquests moments estem veient amb una certa preocupació l’escenari que
podem tenir aquest estiu quant a activitats de temps lliure, creiem que en aquests
moments de situació de crisi econòmica hi ha moltes famílies que no podran fer front a
les despeses de les activitats de lleure a l’estiu i, per tant, vam suggerir a la
vicepresidenta, al diputat d’Educació, a la diputada de Serveis Socials i a la mateixa
presidenta que intentéssim establir de forma “urgent” per les dificultats que això
suposa, ja tenim l’estiu a tocar, que la Diputació intenti establir algun tipus de dispositiu
de suport als ajuntaments que puguin fer o desenvolupar activitats de temps lliure a
l’estiu. Garantir el dret a lleure, garantir el dret a alimentació crec que són importants.
I l’altre prec no té res a veure amb aquest tema, però sí té a veure amb la utilització
social dels espais públics. Fa uns dies el Ple de Santa Coloma de Gramenet aprovava
una moció en relació amb els horaris del Parc Fluvial del Besòs i el nostre prec seria
que, en la mesura que la Diputació té capacitat per fer-ho, que convoqui la Comissió
de seguiment del Parc Fluvial per estudiar si cal modificar els horaris de l’ús del Parc
Fluvial.
La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: Senyor Funes, queden recollits els precs i
jo crec que farem un treball conjunt en relació amb el lleure i amb les possibilitats de
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garantir que tots els infants que ho vulguin i les famílies que ho vulguin tinguin accés al
lleure a l’estiu. L’informaran, però, en qualsevol cas, ho treballarem conjuntament.
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Tomàs (PSC-CP)
7.- Preguntes
La presidenta, senyora Conesa (CiU), indica que finalitzada la formulació de
preguntes orals, de conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, es donarà
lectura al sentit de les preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la
darrera sessió del Ple i de la corresponent resposta, així com la resposta a preguntes
formulades oralment en la darrera sessió Plenària, incorporant-se la totalitat del text a
l’Acta de la present sessió.
Les preguntes i respostes són les següents:
1. Pregunta formulada per escrit, en data 30 de març de 2016, pel portaveu del
Grup Entesa, que diu:
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 desenvolupava l’Ajuntament de Barcelona a la qual va participar la
presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Senyora 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 noticia, 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 assegurar que “Volem
eradicar la prostitució per donar-los la 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 20162019?.
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?
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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.

La resposta, signada pel diputat delegat de la Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, va ser lliurada al portaveu del
Grup Entesa el 26 d’abril, i té el contingut següent:
Des del govern de la Diputació de Barcelona i per mitjà de les diferents àrees es recolza de
manera clara i decidida per donar suport als col·lectius afectats. Des de les àrees d’Atenció a
les persones i amb la participació de Benestar Social i Igualtat, la relació amb les entitats
s’estableix a través de la convocatòria de subvencions que supera les 750 entitats.
En la següent relació queda palès el suport que es fa des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i
des de la seva Gerència, amb l’atorgament de subvencions per valor de 21.303,53 € en el
present mandat, (taula1) i de 26.101,83€ (Taula 2)
Aquest és un esforç pressupostari important per posar a disposició dels ajuntaments un seguit
de recursos econòmics per tal d’atendre les desigualtats socials, la pobresa i l’atenció a les
persones vulnerables. Aquests recursos es concreten per una banda en el programa de
subvencions a entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones (AAPP), i per
altra, en el Programa complementari de foment de l’ocupació local i de suport a la integració
social on es fa esment als col·lectius vulnerables.
En el Pla de Mandat 2016-19 es promou la posada en funcionament de diferents polítiques pel
foment de l’ocupació local i de suport a la integració social. En aquest sentit ja s’ha dotat de 30
M€ en un Pla d’ocupació amb especial menció a col·lectius vulnerables, com ho és el col·lectiu
de les persones que es dediquen a la prostitució.
En aquest mandat també s’ha posat a disposició dels Consells Comarcals la quantitat de
500.000€ per portar a terme un “Programa complementari de garantia de cohesió social” per a
municipis menors de 20.000 habitants.
Així mateix el suport municipal que s’ofereix des de la DIBA pel que fa als serveis socials també
son adequats per atendre les diferents tipologies de persones vulnerables. La DIBA com a
institució supramunicipal, i a favor de l’autonomia municipal posa a disposició un seguit de
recursos econòmics per tal que cada municipi els pugui utilitzar en funció de les seves
necessitats i en funció de la seva composició socioeconòmica i les persones explotades per la
prostitució tenen tot el suport dels serveis que la DIBA ofereix als municipis en tant que
persones vulnerables.
Projectes actuals subvencionats des de OPIDC:
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FORMA DE PRESTACIÓ

PROJECTE

OBJECTIU

IMPORT

Subvenció convocatòria
d’entitats 2015

SERVEI INTEGRAL D’ATENCIÓ, RECUPERACIÓ I EMPODERAMENT A Erradicar la violència masclista a partir del desenvolupament de diferents línies
1.303,53 €
DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (SIARE).
d’actuació, pretenen que les dones que viuen o han viscut situacions de violència
masclista i les seves filles i fills puguin generar estratègies d’empoderament i
generar recursos per a superar la situació i millorar les seves condicions de vida en
tots els aspectes: personal, familiar, social, educatiu i laboral, tot fent possible
l’exercici del dret d’atenció i reparació a les dones en situació de violència i a les
seves filles i fills que marca el capítol 3 de la llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de
les dones a eradicar la violència masclista.

Subvenció Directa No
Nominativa 2015

“PROGRAMA DE RECUPERACIÓ DE DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA Ofereix un suport i acompanyament professional a les dones víctimes de violència 20.000,00 €
MASCLISTA”
masclista i a llurs infants que es troben en el procés de recuperació. Es treballa la
reconstrucció de la plena autonomia, independència i responsabilitat personal i
familiar. El programa parteix d’un enfocament integral que permet abordar les
diferents dimensions de la recuperació, com son la personal, econòmica i la social

TOTAL

21.303,53 €

Pel que fa a l’agenda la presidenta de la Diputació Sra. Mercè Conesa no ha mantingut,
reunions personals. Això, no obstant, no impedeix la proximitat amb les entitats i en aquest
sentit, també des de l’àrea d’Igualtat i ciutadania i a través de la seva gerència, s’està fent el
treball de suport a les entitats que treballen en l’àmbit d’interès a través de les aportacions via
convocatòria pública de subvencions.

Per altra banda, i amb la claredat amb què la institució i la seva presidència dóna suport a les
entitats que treballen per les dones i per la seva vida amb qualitat, des de l’anterior mandat, el
gabinet de Relacions Públiques i Protocol de la Diputació de Barcelona contracta els serveis de
càtering a empreses de l’àmbit d’inserció. Algunes d’aquestes entitats com la Fundació Futur o
la Fundació ARED (Salta) treballen específicament amb col·lectius de les dones en situació de
vulnerabilitat social. Pel que fa a l’actual mandat en concret, s’ha destinat, com s’informa de
l’àrea de protocol de la Diputació de Barcelona, un total de 24,238€.
Any
2015
Primer semestre 2016.

aportació
11.781
12.457€

Em poso a la vostra disposició per allò que creieu convenient. Rebeu una cordial salutació.

Abandonen la sala de sessions els diputats senyors Salom (CiU) i González (PSCCP).
2. Pregunta formulada per escrit en data 31 de març de 2016 pel president del
Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía que deia:
Por necesidades de Trabajo de nuestro Grupo Político, solicitamos nos hagan llegar, a la
mayor brevedad posible, la siguiente información en referencia a las ayudas para comida:
-

Número de beneficiarios a fecha de hoy.
Número de beneficiarios por categorías.
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-

Importe unitario para 2016 por categoría, en virtud del Pacto colectivo.

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, va ser lliurada en data 14 d’abril al
President del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, i diu:
Es resposta a la vostra sol·licitud d’informació, referent a la gestió d’usuaris amb la targeta
d’ajuts per menjar, us comunico que segons les dades de la darrera càrrega, hi ha 1.554
persones beneficiaris i l’import unitari és de 8 euros.
Aquesta prestació, d’acord amb la normativa vigent és de caràcter voluntari i el requisit tenir
assignada una jornada partida i, per tant, no es designa en funció de la categoría.
Les especificacions reguladores d’aquesta prestació i tota la información relativa a l’ajut està
disponible a: http://intradiba.diba.cat/web/prestacions-socials-i-avantatges/ajuts-per-menjar.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Es deixa constància que ahir, dia 27 d’abril, tingué entrada en el Registre un escrit del
president del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en el qual demana la totalitat
de la informació sol·licitada, concretament el nombre de beneficiaris per categories i el
nombre total de persones per categoria.
3. Pregunta formulada el 13 d’abril de 2016 pel president del Grup Partit Popular,
que diu:
Aquest diputat vol conèixer el detall de les transferències corrents o de capital o de qualsevol
altre servei o prestació que la Diputació de Barcelona o els seus organismes hagin compromès
o pagat a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada entre els anys 2011 i 2015, detallant els
diferents conceptes de forma individualitzada.

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares, va ser lliurada al diputat senyor
Reyes ahir, dia 27 d’abril, i diu:
En resposta a la vostra carta de dia 11 d’abril i referent a les preguntes formulades sobre
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, us adrecem la informació sol.licitada en document
annex.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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4. Petició d’informació formulada en data 15 d’abril de 2016 per la portaveu del
Grup CUP-Poble Actiu. L’escrit diu:
Amb aquest escrit us sol·licitem la documentació següent:
-

Convenis, decrets, Acords i/o Protocols formalitzats entre la Diputació de Barcelona i el
Gremi de Blanquers d’Igualada-Federation d’Industries du cuir (FEDIC) – Cambra de
Comerç de Fez – Ajuntament d’Igualada- Grup Carles (expedient 2014/5899), que facin
referencia a la subvenció al Gremi de Blanquers d’Igualada per desenvolupar el
projecte de cooperació al desenvolupament “Projecte de formació als industrials
blanquers de Fez, Marroc”, així com qualsevol informe i documentació que en formi
part del dit expedient.

Des de la Direcció de Relacions Internacionals estan en contacte amb el Grup CUPPA per fixar una data per consultar els expedients.
-

Tenir una còpia en paper i/o digital de tota la documentació relativa a les auditories
demanades a la Diputació de Barcelona per a la gestió de l’aigua al municipi d’Igualada
(una tècnica i una econòmica sobre l’empresa i sobre les instal·lacions de distribució
d’aigua en baixa a Igualada) i qualsevol informe i documentació que en formi part de
l’expedient.

Des de l’àmbit de Medi Ambient els ampliaran la informació. De moment només
existeix una petició de suport tècnic formalitzada per l’Ajuntament d’Igualada a través
del Catàleg.
Abandona la sala de sessions la diputada senyora García ripoll (Entesa).
En relació amb les preguntes formulades en el Ple del passat mes de març, s’ha
donat resposta escrita a les següents:
1. En relació amb el Decret 943, el Grup CUP-PA demanava retorn de la presència de la
Diputació en el Consell de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).
2. En relació amb el Decret 1.002, el Grup CUP-PA demana retorn de la presència de la
Diputació de Barcelona en el Centre de Documentació Internacional de Barcelona (CIDOB).

La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, diu:
Adjunt us faig arribar notes de resposta a dues de les preguntes que es van formular en el
darrer Ple de la corporació, del dia 31 de març, referents als Decrets 943 del Consell de Ciutats
i Governs Locals Units (CGLU) i del Decret 1002 del CIDOB.
Rebeu una cordial salutació,

Nota relativa a l’aportació de la Diputació de Barcelona a Ciutats i Governs
Locals Units com a quota per a l’any 2016 (import 13.000 €)
 Decret 943/2016 que autoritza i disposa l’aportació de la Diputació de Barcelona a
Ciutats i Governs Locals Units com a quota per a l’any 2016 per import de 13.000
euros.
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El seu grup (CUP-PA), en tant la Diputació no finalitzi l’estudi de replantejament
respecte el que fa i a on, demana el retorn de tots els ens en els quals la
Diputació aporti encara que sigui un sol euro, fent èmfasi en el fet que al seu grup
li agradaria conèixer quin és el retorn en el cas de Ciutats i Governs Locals
Units.
L’esmentat decret fa referència al pagament de la quota anual com a membre de
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), la principal organització de govern locals i
regionals del món i actor central en la defensa dels interessos dels governs locals i
regionals a nivell global.
La Diputació de Barcelona és membre directe de CGLU i, com a tal, ha de pagar la
quota corresponent. Aquesta quota és establerta pels òrgans de govern de CGLU i es
calcula en base als criteris de població i nivell de desenvolupament.
Finalment, cal puntualitzar que la Diputació de Barcelona és un membre molt actiu de
CGLU, que forma part dels seus òrgans de govern (Consell Mundial i Comitè de Gestió
Financera) i que ostenta la presidència de la Comissió de Descentralització i
Autonomia Local.
INFORME CIDOB
RESPOSTA GRUP CUP-PA
El Centre d’Informació i Documentació Internacional a Barcelona, (CIDOB), es va
constituir el 23 de gener de 1973 i com a fundació privada l’any 1979. És una entitat
sense ànim de lucre que té caràcter cultural, conformada per persones especialistes i
analistes polítics que treballen per oferir a tots els actors polítics, des de la ciutadania
fins a les organitzacions internacionals, informació i idees per tal de dissenyar i
promoure polítiques públiques que busquin un món més inclusiu i integrador, que
fomenti la pau i el benestar de les persones.
És considerat com un dels millor think tanks a nivell europeu i internacional i això
permet a la regió i ciutat de Barcelona disposar d’un element clau a l’hora d’analitzar i
promoure polítiques públiques amb projecció internacional basades en les evidències
que ofereixen els estudis i informació generada des del CIDOB:
En aquest sentit, la participació en aquesta fundació ens permet accedir i oferir un
seguit d’eines i instruments als governs locals de la regió de Barcelona, com ara:
a) La informació i l’estudi de les relacions internacionals, especialment per
aquelles que fan referència als països anomenats del Tercer Món.
b) La informació i l’estudi que afavoreixi un millor coneixement i cooperació entre
tots els pobles i així contribuir a la consecució d’un ordre cultural, econòmic,
polític i jurídic, a nivell internacional, més just.
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c) Promoure i realitzar programes i projectes d’intercanvi i cooperació amb
centres i ONG, afins a CIDOB, d’altres països en els camps específics de la
documentació, informació, estudi de les relacions internacionals i accions per al
desenvolupament.
d) Organitzar activitats de formació i recerca, així com de documentació i
informació a més de cooperació internacional per tal una massa crítica de valor
en el món local, basat en les evidències aportades des de la recerca i el món
universitari.
e) Elaborar i editar materials i recursos adients per potenciar activitats de
promoció internacional des del món local
f) Garantir l’estudi i la investigació, per portar a terme projectes de cooperació
internacional, de valor afegit al sectors públic local
g) Posicionar la regió de Barcelona a nivell internacional mitjançant l’anàlisi i la
difusió de la perspectiva local en el món
h) Treballar les sinergies del món local amb altres entitats i organitzacions, tant
publiques com privades i amb vocació i impuls internacional, per tal de
fomentar el procés d’internacionalització des del món local.
3. Pregunta formulada pel portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, en relació
amb el Pla de Projectes de Comunicació de la corporació.
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, diu:
D’acord amb la vostra pregunta en referencia al punt número 11 del Ple del dia 31 de
març de 2016, us informo del següent:
El Pla de Projectes de Comunicació (PPCO), que elabora i gestiona el Gabinet de
Premsa i Comunicació, és l’eina interna que recull i planifica la inversió que fan, en
matèria de comunicació i difusió, les diferents àrees de la corporació.
En aquest context, la inversió publicitària als mitjans, tant la que es determina des de
l’Àrea de Presidència, com la que es decideix des de les altres àrees organitzatives,
està inclosa en aquests plans, i per això en tots els decrets i contractes referents a
aquesta qüestió es fa sempre referència a l’esmentat Pla.
En referència a la inversió publicitària als mitjans, aquesta respon a dos paràmetres
principals:
1.- A la necessitat de la institució tant de divulgar les seves accions de govern com
d’explicar a la ciutadania el paper, les funcions i els objectius de la Diputació de
Barcelona, una institució poc coneguda entre la població.
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2.- La inversió publicitària serveix també per vehicular la voluntat de la institució de
donar suport econòmic als mitjans de comunicació de tot el territori, la immensa
majoria dels quals són petits i mitjans i tenen caràcter local i comarcal.
Respecte a aquest segon punt, cal fer una consideració especial. En aquests darrers
anys s’ha procurat fer un important esforç per fer arribar aquest suport publicitari a tots
els mitjans de la demarcació, molt especialment als més petits, ja que el seu caràcter
local i les seves dimensions empresarials i laborals requereixen, per la seva
supervivència, del suport institucional.
En relació a les insercions publicitàries, a més, s’ha procurat els darrers anys defugir el
format convencional “anunci”, i substituir-les per informacions patrocinades, amb
l’objectiu de poder apropar el concepte publicitari a la necessitat d’explicar als
ciutadans el paper de la Diputació de Barcelona.
En aquest sentit, als diaris digitals s’ha implementat com a fórmula de col·laboració
publicitària la inserció de “witgets” informatius: un carrusel de notícies vinculat
directament a la home de la pàgina web corporativa, on apareixen les principals
notícies emeses per la institució. El criteri per ponderar el volum de la inversió en
aquests mitjans és el de l’audiència, agafant com a referència el nombre d’usuaris
únics, que és el paràmetre de mesurament més objectiu en l’àmbit digital.
Rep una cordial salutació,
4. Pregunta formulada pel president del Grup CUP-PA en relació amb la tramitació
de l’expedient de modificació de crèdit 2/2006
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, diu:
En relació a les seves paraules en que manifesta el seu desacord pel fet que la
modificació de crèdit per incorporació de romanents sigui aprovada amb “un simple
decret de Presidència”, qüestiona la discrecionalitat d’aquesta mesura, afirma que no
hi ha cap control de la destinació dels diners i que desconeix sota quins criteris es
donen, passo a informar-lo de quin és el contingut de la modificació aprovada, que és
ben diferent del que vostè ha interpretat, així com de quina és la legalitat vigent en
base a la qual actua la Corporació, quin és el procediment administratiu que cal seguir
i, en conseqüència, comprovarà que cap de les seves afirmacions són
desafortunades.
La modificació del pressupost de la Diputació de Barcelona 2/2016 aprovada per
Decret de la Presidència 1343/16 correspon a la modificació de crèdit per incorporació
de romanents, d’acord amb el que preveu la base d’execució 19 del pressupost 2016
actualment vigent.
La base 19.8 preveu que la competència per aprovar les modificacions de crèdit per
incorporació de romanents correspon a la Presidenta de la Diputació.
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La normativa d’incorporació de romanents la trobem en Reial Decret Legislatiu 2/2004
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals que en els seus
articles 182 i 176 diu el següent:
“Article 182. Incorporacions de crèdit.
1. No obstant el que disposa l’article 175 d’aquesta llei, podran incorporar-se als
corresponents crèdits dels pressupostos de despeses de l’exercici immediatament
següent, sempre que hi hagi per això els suficients recursos financers:
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, així com les transferències de
crèdit, que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament, en l’últim trimestre de
l’exercici..
b) Els crèdits que emparen els compromisos de despesa a què fa referència l’apartat
2.b) de l’article 176 d’esta llei.
c) Els crèdits per operacions de capital.
d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.
....
3. Els crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos afectats hauran
d’incorporar-se obligatòriament, llevat que es desisteixi totalment o parcialment
d’iniciar o continuar l’execució de la despesa.

Article 176. Temporalitat dels crèdits.
....
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
a) Les que resulten de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percep
les seves retribucions a càrrec dels pressupostos generals de l’entitat local.
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors, després de la incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article
182.3.”
D’acord amb l’informe de la Intervenció, incorporat en el Decret d’aprovació, del total
de la modificació 306.807.476,03 euros, podem diferenciar els apartats següents:
Concepte
Romanents de Crèdits (1b)
Finançament Afectat (3)
Modificacions darrer trimestre (1a)
Total

Import
252.342.453,69
53.944.807,29
520.215,05
306.807.476,03
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Els romanents de crèdits incorporats (art 182.1b) són 252.342.453,69 euros, es tracta
de 10.902 operacions comptables en fase de compromís de despesa (fase D) que no
han arribat al reconeixement (fase O) per no haver-se acabat de prestar el servei o no
estar justificada la subvenció, el resum per capítols d’aquestes operacions és el
següent:
Capítol
1
2
4
6
7
8
Total

Operacions
4
951
8.471
327
1.097
52
10.902

Import
12.100,00
13.148.610,63
122.723.965,38
22.865.564,80
88.587.571,46
5.004.641,42
252.342.453,69

Dels totals dels capítols 4 i 7, 8.071 operacions són compromisos amb entitats locals,
amb un import total de 197.566.284,70 euros; les subvencions destinades a entitats
sense ànim de lucre són 1.345 operacions amb un import global de 9.812.159,89
euros.
Del total de la despesa compromesa s’han incorporat 7.939.412,78 euros que
corresponen a inversions financeres sostenibles de l’exercici 2015 que d’acord amb la
normativa vigent el termini d’execució és fins 31 de desembre de 2016.
Despeses amb finançament afectat (art. 182.3), s’incorporen crèdits per un import de
53.944.807,29 euros, d’aquest hi ha 45.373.263,20 euros que són ingressos ja
cobrats. Dels 53,9M€, 27.756.052,26 tenen com a destinació partides adreçades a
entitats locals, ja sigui subvencions directes o en espècie, 16.017.360,92 euros són
partides d’inversions, bàsicament infraestructures en vies locals i 9 milions d’euros
estan destinats al Conveni amb la Universitat de Barcelona pel finançament del
Campus de l’Alimentació.
I finalment 520.215,05 euros corresponent a modificació de crèdits de l’últim trimestre
de 2015 (art. 182.1a) aprovades pel Ple de la Corporació. Dels quals 380.377,05 euros
són partides destinades a subvencions als ajuntaments.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
5. Preguntes formulades pel portaveu del Grup Partit Popular i pel president del
Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en relació amb la moció aprovada en
aquest Ple sobre el pagament de l’IRPF a l’Agència Tributària Catalana.
Les respostes, signades pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos
i Societat de la Informació, senyor García Cañizares, i de contingut idèntic en ambdós
casos, diuen:
En relació a la seva pregunta sobre la preocupació que per part dels representants dels
treballadors s’ha manifestat en relació a la moció aprovada i que fa referència al pagament de
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l’IRPF a l’Agència Tributària Catalana, considerem que el comunicat que va fer la Presidenta de
la Diputació esvaeix qualsevol dubte al respecte i li comunico que, per part d’aquest diputat, no
s’ha demanat un informe específic per a donar resposta a la consulta formulada.
L’adopció de l’acord a que vostè fa referència no genera responsabilitat per a ningú. En tot cas,
si fos així, ho seria la seva aplicació, i serà en el moment que es decideixi procedir a actuar en
el sentit que determina la moció aprovada quan hi haurà, com s’ha dit repetidament, tots els
informes que corresponguin procedimentalment.
En qualsevol cas, s’ha demanat a la intervenció si des del seu punt de vista hi hauria risc de
responsabilitat per als treballadors i la resposta, com també s’ha manifestat reiteradament, és
que la responsabilitat en aquesta qüestió recau directament en qui té l’obligació de fer el
pagament, és a dir, l’empresa.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Abandona la sala de sessions el diputat senyor Monràs (PSC-CP).
6. Preguntes formulades pel president del Grup CUP-Poble Actiu en relació amb
els Decrets730/2016, 773/2016, 1429/2016 i 1430/2016.
En haver-se formulat idèntiques preguntes a la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, han estat respostes per escrit pel
president de la dita Comissió, senyor Garcia Cañizares.
També es deixa constància de dues preguntes formulades pel Grup CUP-PA en data
26 d’abril de 2016, amb el contingut següent:
-

Sol·licitem quin ha estat el marge de benefici 2015 de les empreses que
presten serveis públics externalitzats a la Diputació de Barcelona.

-

Sol·liciten informació sobre les insercions publicitàries o pagament d’altres
serveis per part de la Diputació de Barcelona a mitjans de comunicació de la
comarca de l’Anoia durant l’any 2014, 2015 i primer trimestre de 2016 –data,
servei contractat, concepte, campanya en què s’emmarca, import mitjà).

A aquestes preguntes es donarà resposta en el termini legalment establert.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 15 hores i 40 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
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DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
des del número 543333 al 543496.
Barcelona, 26 de maig de 2016
La secretària general

