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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 26 DE MAIG DE 2016 
 
A la ciutat de Barcelona, el 26 de maig de 2016, a les 12 hores i 5 minuts es reuneix al 
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera 
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, 
senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident primer, 
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc Castells i 
Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena, 
senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a 
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i 
Brugarola (ERC-AM), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarin i Espuña 
(PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume 
Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i 
Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello 
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i 
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i 
Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll 
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), 
Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller 
(ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), 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.  
 
Excusa la seva absència la diputada senyora  Núria Marín i Martínez (PSC-CP). 
 
Per part de la Presidència es constata l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril.  
 
Oberta la sessió per la presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta diu: Moltes 
gràcies, per tant podem iniciar aquesta sessió plenària i, en primer lloc, ho farem 
donant lectura a la Declaració institucional amb motiu de la celebració, el 4 de juny, del 
Dia de l’associacionisme cultural. Donarà lectura del manifest el vicepresident tercer i 
president delegat de l’Àrea de Àrea de Cultura, Educació i Esports, senyor  Martí Pujol. 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ, EL DIA 4 DE 
JUNY, DEL DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL 
 
El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de 
juny Dia de l’Associacionisme Cultural, instaurant així una jornada dedicada a posar en 
valor el pes i la força de les associacions que actuen en l’àmbit de la Cultura del país. 
 
La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart festival organitzat 
per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, qui va 
ser president de la Diputació de Barcelona entre el 1871 i EL 1872. Aquell certamen de 
tres dies va representar el moment de màxima esplendor per als cors catalans. 
 
Aquest 2016 serà el segon any en què es faran, a tots els equipaments associatius i 
seus de les entitats de Catalunya, unes jornades de portes obertes. Les dates 
d’enguany seran del divendres 3 de juny fins el diumenge 5. L’objectiu és acostar la 
ciutadania als ateneus, casals, casinos, orfeons, esbarts, locals castellers, centres 
d'estudis, cases regionals, o a qualsevol tipus de seu gestionada per associacions 
amb voluntat de servei públic, i fer-los partícips de les diverses activitats culturals que 
s’hi desenvolupen. 
 
El Dia de l’Associacionisme Cultural, que se celebra anualment cada 4 de juny, ens 
brinda una magnífica oportunitat en pro del reconeixement, la visualització i la 
reivindicació de la tasca cívica de totes les entitats que, arreu del territori, fan una 
immensa labor de cohesió social, de promoció i de difusió de la Cultura. 
 
Per tot l’exposat, la Diputació de Barcelona, institució pública del món local fermament 
compromesa al llarg dels anys amb el teixit associatiu de Catalunya, se suma a la 
celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural del proper 4 de juny de 2016, i es 
compromet a impulsar-lo per a que a partir d’ara sigui la data de referència per a 
gaudir de l’ampli ventall d’activitats que ofereixen totes aquestes associacions 
culturals, tot impulsant el foment i el suport tècnic de les mateixes, conjuntament amb 
els ajuntaments, garantint així el seu servei públic com actors de primer ordre en la 
construcció de la comunitat.  
 
Tot seguit la presidenta dóna pas a la part resolutiva de la sessió, entrant a l’examen i 
al debat dels assumptes relacionats a l’Odre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 d’abril de 2016.  
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2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència 

núm. 3186/16, de 14 d’abril, que modifica parcialment el Decret de la Presidència 
núm. 2574/16, de 29 de març, en el sentit de modificar el règim de dedicació 
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exclusiva a dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, 
president del Grup polític de CiU, amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 

l’Organització de Regions Unides – Fòrum Global de Governs Regionals i 
d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR). 

 
Servei de Programació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat dels Pressupostos, per a l’exercici 

2016, dels Consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona, que 
formen part dels Pressupostos de la Diputació de Barcelona i que han estat 
aprovats amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost de la Corporació per a 2016. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit  7/2016 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. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
6. Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General 

Consolidat de béns i drets de la Corporació amb referència a 31 de desembre de 
2015. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
7. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de 

l’Ajuntament de Tona, del tram de la carretera BV-5303, entre els punts quilomètrics  
1,880 i 3,527. 

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

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

suport a les represaliades polítiques. 
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3. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, instant el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, a recuperar la gestió de l’empresa d’abastament 
d’aigua en alta “Aigües Ter-Llobregat”. 

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

tancament definitiu del CIE de Barcelona. 
 
5. Moció que presenten els Grups Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu, 

Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés i Entesa de la 
Diputació de Barcelona, en defensa de la Llei 24/2015 de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

 
6. 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 (sessions de 14 i 28 d’abril). 

 
7. Precs 
 
8. Preguntes 

 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 d’abril de 
2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 28 d’abril 
de 2016, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena.  
 
Demana la paraula la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: 
Bé, avui no és un dia normal per la CUP-PA, avui no podem mirar cap a una altra 
banda, no podem normalitzar, doncs, la violència per part dels Mossos d’Esquadra als 
carrers de la ciutat de Barcelona, un cos policial... 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyora Rovira, disculpi, és per rectificar 
l’acta. Hi ha algun punt de rectificació? 
 
La senyora Rovira (CUP-PA), diu:  És que abans de rectificar l’acta, nosaltres el que 
volem és fer palesa la situació que s’està vivint fora d’aquestes quatre parets. 
 
De nou la presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Sí, però no consta a l’ordre del dia. 
Podran fer-ho en precs i preguntes. 
 
La senyora Rovira (CUP-PA), diu:  En precs i preguntes ho podrem fer, d’acord. 
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu:  Sí, però tenen alguna cosa a rectificar a 
l’acta? 
 
La senyora Rovira (CUP-PA), diu: No, no tenim cap cosa a rectificar a l’acta. 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Presidenta: D’acord, doncs entenc que 
podem donar-la per aprovada.  
 
I l’acta de la sessió plenària ordinària celebrada el dia 28 d’abril de 2016 s’aprova per 
unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 29 d’abril de 2016, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 3186/16, de 14 d’abril, que modifica 
parcialment el Decret de la Presidència núm. 2574/16, de 29 de març, en el sentit 
de modificar el règim de dedicació exclusiva a dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. 
Sr. Joaquim Forn i Chiariello, president del Grup polític de CiU, amb efectes del 
dia 1 de maig de 2016. 
 
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i 
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm.3186/16, de 14 
d’abril, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 2574/16, de 29 de 
març, en el sentit de modificar el règim de dedicació exclusiva a dedicació parcial al 
75% de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, president del Grup polític de CiU, amb 
efectes del dia 1 de maig 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. 
 
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 
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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. 
 
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats 
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els 
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va acordar 
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres 
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les 
característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple 
corporatiu en la mateixa sessió extraordinària. 
 
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 7472/15, de 29 de juliol, va acordar 
nomenar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial, 
així com el percentatge d’aquestes últimes, publicat en el BOPB de 7 d’agost de 2015. 
Decret que, posteriorment, va ser rectificat per errada material mitjançant Decret 7582/15, 
de 31 d’agost, d’acord amb el que disposa l'article 105.1 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre. 
 
Atès que el president del Grup CiU, Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, ha presentat un 
escrit en el Registre General de la Diputació, que ha quedat registrat amb data 7 d’abril de 
2016 i sota el número 1600020241, en el qual sol·licita que es facin els tràmits necessaris 
perquè la seva retribució passi de ser de dedicació exclusiva, a ser  de dedicació parcial al 
75%. 
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Vista la providència de la presidenta, de data 8 d’abril de 2016, en què insta la Secretaria 
General perquè realitzi els actes administratius necessaris per modificar el Decret de la 
Presidència núm. 2574/16, de 29 de març, en el sentit de modificar el règim de dedicació 
exclusiva a dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, president del 
Grup polític de CiU, amb efectes del dia 1 de maig 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 segon, tercer, quart i cinquè del Decret de la 
Presidència núm. 2574/16, de 29 de març, en el sentit de modificar el règim de dedicació 
exclusiva a dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, president del 
Grup polític de CiU, de conformitat amb el seu escrit de data 7 d’abril de 2016 i amb efectes 
del dia 1 de maig 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. Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta  

2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat 

3. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local 

4. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports 

5. Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones 

6. Il·lma. Sra. Nuria Parlón i Gil, vicepresidenta cinquena 

7. 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 

8. Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez, presidenta del Grup polític PSC-CP  

9. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del Grup polític ENTESA  

10. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, president del Grup polític PP 

11. Il·lm. Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner, president del Grup polític Ciutadans (C’s) 

12. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, president del Grup polític de CUP-PA 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. Il·lm.  Sr. Ramon Riera Macia, portaveu del Grup polític PP 

17. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, portaveu del Grup polític PSC-CP 
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18. Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà, diputada delegada de Benestar Social de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones 

19. Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina, diputada delegada de Promoció Econòmica i 
Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

20. 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 

21. Il·lm. Sr. Antoni García i Acero, diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones 

22. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol, diputat delegat d’Educació de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports  

23. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports  

24. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, diputada delegada de Salut Pública de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones 

25. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, diputat delegat d’Esports de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports 

26. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, diputat delegat de Turisme de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local 

27. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, diputat adjunt de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local 

28. Il·lma. Sra. Ana Maria del Puy del Frago i Barés, portaveu adjunta del Grup polític PSC-
CP 

29. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia, portaveu adjunt del Grup polític ENTESA 

30. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, portaveu del Grup polític C’s 
 
Tercer. MODIFICAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, l’apartat tercer del Decret 
de la Presidència 2574/16, de 29 de març, en el sentit d’excloure dels membres que 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, 
quedant inalterable la resta de l’apartat referit. 
 
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. Joaquim Forn i Chiariello, president del Grup polític CiU 
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes i Romero, portaveu del Grup polític ENTESA 
3. Sra. Maria Rovira i Torrens, portaveu del Grup polític CUP-PA 
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient 
5. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, diputada adjunta a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
6. 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 Càrrec 
% 

Dedicació 

Nivell de 
retribucions 

brutes mensuals 
Efectes 

1. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i 
Chiariello 

President Grup CiU 75 A5 – 4.251,91 € 1.5.16 

2. Il·lm. Sr. Arnau Funes i 
Romero 

Portaveu Grup 
ENTESA 

75 A5 – 4.251,91 € 15.7.15 
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Nom i cognoms Càrrec 
% 

Dedicació 

Nivell de 
retribucions 

brutes mensuals 
Efectes 

3.  Sra. Maria Rovira i Torrens Portaveu Grup CUP-
PA 

51 A5 – 2.891,30 € 29.7.15 

4.  Il·lm. Sr. Valentí Junyent 
Torras 

Diputat delegat 
d’Espais Naturals i 
Medi Ambient 

51 A5 – 2.891,30 € 15.7.15 

5.  Il·lma. Sra. Rosa Funtané i 
Vilà 

Diputada adjunta de 
l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

51 A5 – 2.891,30 € 1.11.15 

6.  Il·lm. Sr. Jesús Calderer i 
Palau  

Portaveu adjunt Grup 
CiU i diputat adjunt 
d’Espais Naturals 

75 A5 - 4.251,91 € 1.4.16 
 

 
Sisè. RATIFICAR la resta dels acords adoptats per Decret de la Presidència núm. 2574/16, 
de 29 de març. 
 
Setè. ACORDAR que aquest Decret tingui efectes jurídics des del dia 1 de maig de 2016. 
 
Vuitè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el 
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 
75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i en el Portal de transparència, en compliment del que disposa la Llei 19/2014, 
de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Novè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, a les presidències i els 
portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la Coordinació General, a 
la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció 
dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns. 
 
Desè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri.” 

 
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, l’article 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 l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 

 

Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 3186/16, de 
14 d’abril, pel qual s’acorda la modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 
2574/16, de 29 de març, en el sentit de modificar el règim de dedicació exclusiva a 
dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, president del Grup 
polític de CiU, amb efectes del dia 1 de maig de 2016.” 

 

I el Ple en resta assabentat. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen de data 5 de maig de 2016, pel qual es proposa aprovar l’adhesió de 
la Diputació de Barcelona a l’Organització de Regions Unides – Fòrum Global de 
Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR). 
 
 “I. ANTECEDENTS 
 
Mitjançant resolució de la Presidència, de data 14 d’abril de 2016 (D 2860/16), la 
Diputació de Barcelona va aprovar sol·licitar adhesió de la corporació a l’Organització 
de Regions Unides – Fòrum Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions 
(en endavant ORU/FOGAR). Aquesta sol·licitud va ser acceptada, per l’organització 
esmentada, a l’assemblea general celebrada el mateix dia 14 d’abril a Rio de Janeiro. 
 
L’ORU/FOGAR és una associació internacional de regions creada el 2007 a Marsella 
en el marc de la 1ª Conferència Internacional sobre Enfocament Territorial per al 
Desenvolupament, co-organitzada per la Conferència de Regions Perifèriques 
Marítimes  (CRPM) i el Programa de Desenvolupament de Nacions Unides (PNUD).  
 
Els objectius d’ORU/FOGAR són promoure, coordinar i enfortir la capacitat dels 
governs regionals davant els governs Estatals i els organismes internacionals, 
fomentar les relacions entre governs intermedis a escala regional i global i impulsar el 
reconeixement dels governs regionals com a actors imprescindibles en la governança 
global, així com la seva participació necessària en la definició, implementació i 
seguiment de les agendes globals. 
 
Actualment l’organització està formada per 34 governs regionals d’Europa, Amèrica 
Llatina i Àfrica i per 18 associacions de regions d’abast estatal, regional i mundial. 
 
El 2012 ORU/FOGAR i Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) van iniciar un procés 
d’acostament institucional amb la voluntat de representar les ciutats i les regions del 
món amb una sola veu davant la comunitat internacional i en particular davant Nacions 
Unides. Com a resultat, es va crear un Fòrum de les Regions a l’interior de CGLU, a 
gestionar per ORU/FOGAR, que passava també a ocupar una de les Vicepresidències 
de CGLU. Alhora, es va acordar traslladar el secretariat d’ORU/FOGAR de Ginebra a 
Barcelona (on també hi ha la seu CGLU) i inscriure-la al Registre d’Associacions i 
Fundacions de Catalunya. La Generalitat de Catalunya va facilitar l’adaptació dels 
Estatuts de l’associació a la normativa catalana i espanyola i va cedir a ORU/FOGAR 
un espai d'oficina per al seu secretariat a l’Edifici Princesa, Via Laietana, 14. 
 
És en aquest context que el secretari general d’ORU/FOGAR es va adreçar a la 
Diputació de Barcelona, en tant que institució de govern intermedi que dóna suport als 
municipis, i és alhora membre de CGLU, per explorar possibilitats de cooperació 
d’interès mutu que contribueixin a enfortir l’organització regional. Consegüentment, la 
Diputació de Barcelona va sol·licitar formalment l’adhesió a l’ORU/FOGAR, el qual la 
va acceptar a la sessió de l’Assemblea General d’ORU/FOGAR celebrada a Rio de 
Janeiro, Brasil, el dia 14 d’abril de 2016. Així es fa constar al certificat emès pel 
secretari general de l’associació en data 27 d’abril de 2016 que acompanyem al 
present acte. 
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Per tant, una vegada acceptada la sol·licitud de la Diputació de Barcelona per part 
d’ORU/FOGAR i atès el mandat de l’organització, així com el seu abast geogràfic, 
l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional considera que la participació de la 
Diputació de Barcelona a ORU/FOGAR representa una oportunitat per ampliar les 
relacions internacionals de la Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació 
amb governs homòlegs d’Europa (especialment del nord i de l’est), d’Àfrica, d’Amèrica 
Llatina i d’Àsia, així com per participar en els espais internacionals de definició de 
l’agenda global. Alhora, contribueix a reforçar la capacitat d’incidència global dels 
governs intermedis i a posar en valor la seva contribució específica, en col·laboració 
amb les ciutats, a la governança democràtica i al desenvolupament humà. 
 
Per les raons esmentades, l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional proposa 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’associació ORU/FOGAR, així com els 
acords complementaris que se’n derivin. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Atès l’interès que aquesta associació té per a la Diputació de Barcelona, a la vista de 
les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament 
econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment i administració 
dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 91 i 92 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Vist el que disposen els articles 2.6 i 3.g) de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de mars, 
reguladora del Dret d’Associació, en relació a la possibilitat que té la Diputació de 
Barcelona, com entitat pública, d’exercitar el seu dret per associar-se amb altres 
entitats de dret públic o privat. 
 
Atès, per analogia, que la possibilitat per a la Diputació de Barcelona d’integrar-se en 
una associació internacional d’entitats locals i de cooperar amb entitats d’altres estats 
es troba a l’article 10 de la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL), feta a 
Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i que aquest precepte ha estat integrat al nostre 
ordenament jurídic intern mitjançant la ratificació de la CEAL per l’Estat espanyol en 
data de 8.11.1988 (entrada en vigor al 1.03.1989) sense fer ús, respecte a l’esmentat 
precepte, de la clàusula opcional d’autoexclusió que la pròpia CEAL, en el seu article 
12.1, concedeix als seus signataris. 
 
D’acord amb els Estatuts de l’Organització de Regions Unides – Fòrum Global de 
Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR), adoptats per 
l’Assemblea General ordinària celebrada a Rabat en data 1 d’octubre de 2013. 
 
I, vist en darrer terme, que la competència orgànica per a l’aprovació dels acords 
sotmesos a aquest dictamen resulta de l’atribució legal efectuada a l’òrgan plenari de 
les Diputacions provincials en els articles 47.2.g) i 33.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Presidència que, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans, elevi al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a  l’Organització de 
Regions Unides – Fòrum Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions 
(ORU/FOGAR), d’acord amb l’informe justificatiu de l’Oficina d’Europa i Estratègia 
Internacional de data 29 d’abril de 2016, que s’acompanya. 
 
Segon.-  APROVAR els Estatuts de l’Organització de Regions Unides – Fòrum Global 
de Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR), que 
s’acompanyen. 
 
Tercer.- APROVAR la quota associativa per a l’any 2016, fixada en l’import de SETZE 
MIL (16.000) EUR, ja que segons la taula de quotes, que s’acompanya, és la que li 
correspon a la Diputació de Barcelona atès l’índex de desenvolupament humà del 
nostre territori i per superar la província de Barcelona els 4 milions d’habitants. 
 
Quart.-  AUTORITZAR i DISPOSAR l’import  de SETZE MIL (16.000) EUR amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/11200/92060/22610 del vigent pressupost de la 
corporació. El pagament d’aquest import es farà, una vegada aprovat el present acte, 
al compte bancari establert a continuació: 

 
Dades Bancàries: 
ORGANISATION DES REGIONS UNIES/FOGAR 
Via Laietana 14 baixos 08003 Barcelona, Cataluña. 
Nº IBAN : ES76 2100 XXX 
Nº BIC/SWIFT : CAIXESBBXXX 
La Caixa. C/Aragó 355. 08009 Barcelona, Cataluña 

 
Cinquè.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. 
Mercè Conesa i Pagès, per representar aquesta Corporació a l’esmentada associació. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de la Corporació per dictar les disposicions 
complementàries que siguin necessàries per a la deguda efectivitat dels presents 
acords. 
 
Setè.- NOTIFICAR els acords precedents a l’Organització de Regions Unides – Fòrum 
Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR).” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Saben que des de la CUP-Poble Actiu  reclamem 
i hem reclamat el replantejament de la presència de la Diputació a diferents consorcis i 
organitzacions, però entenem que en la conjuntura política actual, la participació en 
aquest fòrum és pertinent i pot servir per enfortir la presència de la pròpia Diputació 
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davant dels Estats i d’altres organismes internacionals. Donarem recolzament a 
aquesta proposta.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Tres 
comentaris breus en la mateixa línia. Entenem que la Diputació, com qualsevol ens 
local dins de les seves competències i de les seves capacitats d’autonomia, ha de 
poder establir relacions internacionals i, per tant, felicitem la possibilitat de participar en 
aquest espai de coordinació regional, etc.; per tant, entenem que és una bona aposta. 
 
Només fer dues reflexions, com les vam fer quan es va plantejar el Pla estratègic de 
cooperació i el Pla estratègic de relacions internacionals. Nosaltres entenem que la 
funció bàsica de la Diputació en aquest tipus d’organismes ha de ser defensar 
l’autonomia local, les competències locals, el municipalisme, el principi de 
subsidiarietat i, per tant, entenem que aquest ha de ser el nostre paper principal en 
aquest tipus d’organismes. 
 
I després, evidentment, també ha d’haver un retorn. Hem de ser capaços que aquelles 
coses que aquests mateixos organismes ens plategen que s’han d’aplicar en les 
regions i en els espais de treball, que la Diputació ens comprometem, no només a anar 
allà, sinó també a portar-nos experiències i els compromisos d’aplicar els acords que 
surtin d’aquests tipus d’organismes. Per tant, les dues coses, defensa del món local, 
defensa de l’autonomia i implicació en aquelles decisions que afecten, per posar un 
exemple, en temes de clima, en temes de proximitat, en temes d’igualtat... que hem de 
fer un esforç després per aplicar-ho a la nostra demarcació. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
Servei de Programació 
 
4.- Dictamen de data 5 de maig de 2016, pel qual es proposa restar assabentat 
dels Pressupostos, per a l’exercici 2016, dels Consorcis adscrits al sector públic 
de la Diputació de Barcelona, que formen part dels Pressupostos de la Diputació 
de Barcelona i que han estat aprovats amb posterioritat a l’aprovació del 
Pressupost de la Corporació per a 2016. 
 
 “La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL), en la seva Disposició final segona, modifica la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en el sentit de incloure una nova disposició 
addicional, la vintena, amb la redacció següent: 
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«Disposició addicional vintena. Règim jurídic dels consorcis. 
 
1.  Els estatuts de cada consorci han de determinar l’Administració pública a què està 

adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen 
els apartats següents. 

 
2.  D’acord amb els següents criteris de prioritat, referits a la situació el primer dia de 

l’exercici pressupostari, el consorci queda adscrit, en cada exercici pressupostari i per 
tot aquest període, a l’Administració pública que: 

 
a) Disposi de la majoria de vots en els òrgans de govern. 
b) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres dels òrgans 

executius. 
c) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres del personal 

directiu. 
d) Disposi de més control sobre l’activitat del consorci a causa d’una normativa 

especial. 
e) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan de 

govern. 
f)  Financi en més d’un cinquanta per cent o, si no, en una mesura més gran l’activitat 

duta a terme pel consorci, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial com 
el finançament concedit cada any. 

g) Tingui el percentatge més gran de participació en el fons patrimonial. 
h)  Tingui un nombre d’habitants o una extensió territorial més grans depenent de si els 

fins definits a l’estatut estan orientats a la prestació de serveis, a les persones, o al 
desenvolupament d’actuacions sobre el territori. 

 
3.  En el supòsit que participin en el consorci entitats privades sense finalitat de lucre, en 

tot cas el consorci ha d’estar adscrit a l’Administració pública que resulti d’acord amb 
els criteris que estableix l’apartat anterior. 

 
4.  Els consorcis han d’estar subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i control 

de l’Administració pública a què estiguin adscrits, sense perjudici de la seva subjecció 
al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes 
anuals que és responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi 
adscrit el consorci. Els consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han 
d’incloure en el compte general de l’Administració pública d’adscripció.» 

 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva 
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny 
de 1996, format per les corporacions locals, com a subsector de les Administracions 
Públiques, així com per la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i 
altres ens de dret públic dependents de les corporacions locals, que igualment tindran 
la mateixa consideració de sector públic i que quedaran subjectes al que disposen les 
normes d’aquesta Llei.  
 
Per Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies de data 5 de desembre de 2014 (D 11587/14) es va aprovar la relació 
actualitzada d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona en la 
que hi figuren els Consorcis següents: 
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Codi Denominació 

12 C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 

13 C. Institut de Ciències Polítiques i Socials 

14 C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

15 C. del Parc Serralada Litoral 

16 C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL) 

17 C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 

18 C. de la Colònia Güell 

19 C. de Comunicació Local 

20 C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

21 C. del Patrimoni de Sitges 

22 C. Centre de Documentació i Museu Textil 

23 C. del Parc de la Serralada Marina 

24 C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch 

25 C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 

 
Amb posterioritat, el Ple de la Diputació de Barcelona de data 14 de maig de 2015 va 
aprovar la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària del 26 de novembre de 
2015, va acordar aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per a I’exercici 2016. 
 
D’acord amb l’esmentada Disposició addicional 2a. de la LRSAL, en la mateixa sessió 
plenària es va donar compte dels pressupostos dels Consorcis adscrits al sector públic 
de la Diputació de Barcelona que ja tenien aprovats els seus pressupostos i que són 
els que consten a la taula següent: 
 

Codi Denominació 
Pressupost 2016 
(import en Euros) 

13 C. Institut de Ciències Polítiques i Socials 420.000,00 

16 
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- 
(CEMICAL) 

222.027,46 

17 C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 6.663.552,00 

18 C. de la Colònia Güell 152.660 

20 C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 450.765,00 

22 C. Centre de Documentació i Museu Textil 959.058,00 

23 C. del Parc de la Serralada Marina 686.032,68 

 
Quedant pendent d’informar al Ple dels pressupostos de la resta de consorcis, per tal 
com els van aprovar amb posterioritat a la data de l’esmentada sessió plenària i que, 
un cop s’ha disposat d’aquesta informació, resulta necessari donar compliment al 
tràmit. Aquests consorcis són els que tot seguit es detallen: 
 
- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
- Consorci Centre de Cultura Contemporània de  Barcelona 
- Consorci del Parc Serralada Litoral 
- Consorci del Patrimoni de Sitges 
- Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch 
- Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta delegació 
eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORD 

 

Únic.- RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos, per a 2016, dels Consorcis adscrits 
al sector públic de la Diputació de Barcelona que formen part dels pressupostos de la 
Diputació de Barcelona. 
 

Codi Denominació Pressupost 2016 
(import en Euros) 

12 C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 26.646.922,34 

14 C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 10.223.100,00 

15 C. del Parc Serralada Litoral 723.139,62 

21 C. del Patrimoni de Sitges 2.855.745,80 

24 
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. 
Ernest Lluch 

298.735,00 

25 C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 775.171,70 

“ 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Lligant una miqueta amb el punt anterior, en el 
que comentàvem la necessitat de replantejar la presència de la Diputació en diferents 
consorcis i organismes, nosaltres creiem que aquest replantejament s’ha de fer i, en 
tot cas, mirant les dades econòmiques d’alguns d’aquests organismes, concretament, 
el Consorci de Residus del Maresme, que té un pressupost de poc més de 
26.500.000€ i que, en canvi, té un endeutament a llarg termini, amb data 31 de 
desembre de 2015, de gairebé 50.000.000€. Hi ha altres organismes en els quals, la 
presència de la Diputació, econòmicament, és tan elevada que ens qüestionem si és 
l’organització més adequada. 
 
En tot cas, revisant la documentació econòmica, una miqueta veure les diferències que 
hi ha en el plantejament de les bases d’execució, el compliment de la regla de 
despesa, l’estabilitat pressupostària... que creiem que haurien d’estar més unificades 
en el seu conjunt.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros queremos exponer dos cuestiones en relación a este 
dictamen, una es a nivel procedimental y otra es puramente económica. 
 
A nivel procedimental, teniendo en cuenta que los consorcios se adscriben a la 
Diputación como sector público, que la mayoría de ellos reciben transferencias de 
Diputación, que, en todo caso, participamos siempre en los órganos de dirección de 
los consorcios y que, además, las responsabilidades de fiscalización de sus cuentas 
corresponden a la Diputación a través de nuestra Intervención, nos sorprende que no 
se presentaran los presupuestos de estos consorcios en la aprobación inicial del 
presupuesto que hicimos en noviembre de 2015 y que se nos presente o se nos dé 
cuenta 6 meses después. Nos gustaría saber porqué se ha producido esta situación, 
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porque entendemos que, en todo caso, en noviembre lo que aprobamos fue un 
presupuesto donde no constaba toda la información del presupuesto consolidado. 
 
Por otra parte, también nos gustaría saber a qué se debe el incremento, de más de un 
30%, de Diputación en el Consorci del Patrimoni de Sitges.” 
 
Tot segui intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Començo pel 
final, el Consorci del Patrimoni de Sitges té un increment perquè l’any passat es va 
posar en marxa el museu, que estava pendent, i que, per tant, s’ha posat en marxa tot 
el funcionament museístic i, per tant, hi ha hagut una diferència vers l’exercici anterior 
per una lògica aplastant en aquest sentit. 
 
En quant a per què es porta ara el restar per assabentats i no abans del pressupost de 
la corporació, doncs, molt clar, perquè aquests consorcis no havien aprovat el seu 
pressupost i, en tot cas, el que sí que estava al pressupost de la Diputació és 
l’aportació que fa la Diputació al consorci que coincideix amb l’aportació que els 
consorcis contemplen com aportació de la Diputació. Per tant, el que és el pressupost 
d’aquesta corporació ja contemplava l’aportació que faríem, però ells no havien fet 
l’aprovació, la van fer posteriorment i, per tant, nosaltres ara el que estem fent és 
restar assabentats perquè no és només l’aportació que fa la Diputació, sinó la que fan 
altres ens que formen part del consorci, com és evident. 
 
Si mirem el que diu el punt, al final, del que està parlant és de restar assabentats d’una 
qüestió que fa referència als consorcis quant els pressupostos. Una altra cosa és que 
ens plategem i això, de fet, ja ho hem fet, quina necessitat o quin rendiment té el ser a 
un consorci o a un altre, quins consorcis hem de mantenir a llarg termini i si hem de 
replantejar la sortida o la desaparició d’algun consorci. Però tot això ho haurem de fer 
nosaltres conjuntament amb altres administracions, en els casos més importants amb 
l’administració de l’Ajuntament de Barcelona, que és amb la que compartim 
pressupostos més alts. Per tant, insisteixo que el punt és molt clar, és econòmic, la 
qüestió de la nostra funció a cada un dels consorcis per cada àrea, l’hauríem de 
discutir i decidir què es fa. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
5.- Dictamen de data 11 de maig de 2016, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de crèdit  7/2016 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 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit entre 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2016. 
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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 les previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de 
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions 
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), 
s’insti la modificació dels esmentats instruments. 
 
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió 
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels 
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
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. 
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Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides 
per la Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 7/2016 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, que recull crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit per un import total de seixanta-cinc mil euros (65.000,00 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 aprovat per l’òrgan de tutela financera de la 
Generalitat en data 20 d’abril de 2016. 
 
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 CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Nosaltres començarem pel final, no donarem 
suport a aquesta modificació de crèdit, votarem contràriament. Després, ens referirem 
a l’apartat dels decrets, ja ho hem manifestat en la Comissió Informativa d’Hisenda 
pertinent, pel fet que avui porten a Ple una modificació de crèdit per un import de 
65.000€, dels quals, analitzada la informació, encara avui no sabem el destí últim 
d’aquests diners, i, al mateix temps, no passa per aquest Ple ni el decret 2857, ni i el 
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3917, que són dues altres modificacions de crèdit, una per valor de més 600.000€, que 
no passa directament pel Ple, i una altra d’1.500.000€. Ja sabem, al llegir la 
documentació o les bases d’execució d’un pressupost, en el qual nosaltres vam votar 
contràriament, evidentment, si són una transferència de crèdit o una modificació de 
crèdit entre partides de les mateixes àrees, no cal passar-la pel Ple. Nosaltres creiem 
que aquestes modificacions de crèdit han de passar pel Ple, de la mateixa manera que 
s’hauria d’haver explicat en el seu moment la Refosa 1/2016 on clarifica, de forma 
meridiana, quines són les atribucions i cap a on ha d’anar cada una de les decisions, si 
ha d’anar per Junta de Govern, si ho pot aprovar vostè mateixa amb un decret o si ha 
de passar finalment pel Ple. Creiem que aquest debat amb la Refosa no s’ha donat i 
nosaltres, com hem manifestat, votarem contràriament en aquesta modificació.  
 
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) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (9), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció d’Entesa (7), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 
34 vots a favor, 3 vots en contra i 13 abstencions. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
6.- Dictamen de data 27 d’abril de 2016, pel qual es proposa aprovar la 
rectificació de l’Inventari General Consolidat de béns i drets de la Corporació 
amb referència a 31 de desembre de 2015. 
 
“Vist l’acord del Ple de data 30 d’abril de 2015, pel qual va ser aprovada la rectificació 
de l’Inventari de l'exercici 2014, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre 
de 2014. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d’aprovar anualment la 
rectificació del seu Inventari General Consolidat de béns i drets, d’acord amb el que 
estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de 
les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 222.2 del Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, i l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que els organismes autònoms i entitats que depenen de la Diputació de 
Barcelona han d’aprovar així mateix la rectificació dels seus Inventaris, d’acord amb el 
que estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques; l’art. 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’art. 
204.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, i l’art. 105.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Amb motiu de l’entrada en vigor el dia 1 de gener de 2015, de l’Ordre HAP/1781/2013, 
de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 
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local, la rectificació de l’Inventari de l’exercici 2015 és la primera que s’efectua d’acord 
amb el nou marc normatiu. 
 
La implementació de la nova Instrucció de Comptabilitat ha comportat la realització a 
l’inici de l’exercici de l’aplicació de les equivalències de comptes entre la Instrucció de 
Comptabilitat aprovada per l’ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre i derogada per 
l’Ordre HAP/1781/2013, i els nous comptes, efectuant la transposició i creació de 
comptes amb el corresponent mapping i aplicat en l’assentament d’apertura de 
l’exercici. 
 
Pel que fa a l’estructura d’epígrafs, aquesta ha restat invariable, ja que el marc 
normatiu que la regula, Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, no ha estat modificat. 
 
També els actius han estat classificats com a actius portadors de rendiment econòmic, 
en el cas que generin fluxos d’efectiu i actius portadors de potencial de servei, quan 
generen fluxos econòmics socials que beneficien a la col·lectivitat. Han estat associats 
a la naturalesa jurídica de béns patrimonials o de domini públic, respectivament.  
 
La nova Instrucció de Comptabilitat dóna un tractament diferenciat a les operacions 
patrimonials, recollit en les Normes de Reconeixement i Valoració, números 18 i 19. Es 
defineixen les adscripcions com les realitzades entre una entitat pública i els seus 
organismes públics dependents i les cessions com les efectuades entre dues entitats 
públiques entre les que no existeix relació de dependència. Aquestes es registren i 
valoren segons els criteris de la norma 18 de “Transferències i Subvencions”. Dóna 
també especial rellevància al termini de durada de l’operació patrimonial, vinculada a 
la seva vida útil, elements que han estat contemplats en les operacions patrimonials 
realitzades.  
  
Atès que a data 31 de desembre de 2015 han d’aprovar la rectificació de l’Inventari, la 
Diputació de Barcelona i els organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, 
Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i la Xarxa 
Audiovisual Local, S.L. 
 
Atès que els organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han aprovat les 
seves respectives rectificacions de l’Inventari, d’acord amb el detall següent: 
 

- Fundació Pública Casa de Caritat, per decret de la Presidència de data 4 d’abril 
de 2016 (núm. Ref. 2/2016). 

- Institut del Teatre, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 17 de 
febrer de 2016 (núm. Ref. 31/2016). 

- Organisme de Gestió Tributària, per acords de la Junta de Govern en sessió de 
data 10 de març de 2016 (núm. Ref. 17/16). 

- Patronat d’Apostes, per decret de la Presidència de data 30 de març de 2016 
(núm. Ref. 38/16). 

 
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, S.L. ha formulat els seus comptes corresponents 
a l’any 2015 en sessió del Consell d’Administració de data 15 de març de 2016.  
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Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
data 25 i 26 d’abril de 2016, respectivament. 
 
Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari 
general consolidat, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art. 
105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la rectificació de l’Inventari general 
consolidat corresponent a l’exercici 2015, indicativa de la situació del mateix a 31 de 
desembre de 2015, d’acord amb el que consta en el resum següent: 
 

Resum informatiu de valors totals a 31 de desembre de 2015  

       

Descripció 
Valor Comptable 

Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 31/12/2015 

Valor comptable 
net 2014 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 976.811.000,18 335.759.066,53 641.051.933,65 603.445.730,05 

FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT 75.551.039,36 31.915.491,85 43.635.547,51 44.188.749,68 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 20.161.055,51 9.778.717,70 10.382.337,81 11.997.806,07 

INSTITUT DEL TEATRE 43.443.554,13 24.048.468,57 19.395.085,56 19.927.217,25 

PATRONAT D’APOSTES 391.214,88 295.910,80 95.304,08 126.290,83 

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL 7.466.141,30 5.420.827,99 2.045.313,31 2.149.568,32 

Valors generals 1.123.824.005,36 407.218.483,44 716.605.521,92 681.835.362,20 

 
Vist l’apartat 4.1.4.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la 
situació de l’Inventari general consolidat a 31 de desembre de 2015, el director 
sotasignat proposa a l’Il·lm. Sr. Diputat delegat de l’Àrea de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de la Diputació de Barcelona 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 

 
Únic.- APROVAR la rectificació de l’Inventari General Consolidat de béns i drets de la 
Corporació, de conformitat amb el quadre resum que es reprodueix a continuació i la 
documentació indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 2015, d’acord amb el 
què disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; els arts. 222.2 i 222.4 del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 103, 105 i 106 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre: 
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Resum informatiu de valors totals a 31 de desembre de 2015  

       

Descripció 
Valor Comptable 

Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 31/12/2015 

Valor comptable 
net 2014 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 976.811.000,18 335.759.066,53 641.051.933,65 603.445.730,05 

FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT 75.551.039,36 31.915.491,85 43.635.547,51 44.188.749,68 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 20.161.055,51 9.778.717,70 10.382.337,81 11.997.806,07 

INSTITUT DEL TEATRE 43.443.554,13 24.048.468,57 19.395.085,56 19.927.217,25 

PATRONAT D’APOSTES 391.214,88 295.910,80 95.304,08 126.290,83 

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL 7.466.141,30 5.420.827,99 2.045.313,31 2.149.568,32 

Valors generals 1.123.824.005,36 407.218.483,44 716.605.521,92 681.835.362,20 

 
L’esmentada documentació està integrada pels següents annexos que s’acompanyen: 
 
Annex I  

- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 31 de desembre de 2015. 
 
Annex II. Diputació de Barcelona. 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2015 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2015 
- Llistat 1. Relació de moviments patrimonials exercici 2015 
- Llistat 2. Imports d’activacions per epígraf exercici 2015 
- Llistat 3. Imports d’imputacions exercici 2015 
- Llistat 4. Imports de baixes per epígraf exercici 2015 
- Llistat 5. Projectes (activacions en el període del 01/01/2015 al 31/12/2015) 
- Llistat 6. Saldo final d’imports exercici 2015 per epígrafs 
- Llistat 7. Imports d’activacions per comptes exercici 2015 
- Llistat 8. Imports de baixes per comptes exercici 2015 
- Llistat 9. Saldo final d’imports exercici 2015 per comptes 
- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2015. 
 

Annex III. Fundació Pública Casa de Caritat. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2015. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2015. 
- Document d’aprovació de l’ens, que inclou: 

o Llistat 1. Relació de moviments patrimonials exercici 2015 
o Llistat 2. Imports d’activacions per epígraf exercici 2015 
o Llistat 3. Imports d’imputacions exercici 2015 
o Llistat 4. Imports de baixes per epígraf exercici 2015 
o Llistat 5. Projectes (activacions en el període del 01/01/2015 al 

31/12/2015) 
o Llistat 6. Saldo final d’imports exercici 2015 per epígrafs 
o Llistat 7. Imports d’activacions per comptes exercici 2015 
o Llistat 8. Imports de baixes per comptes exercici 2015 
o Llistat 9. Saldo final d’imports exercici 2015 per comptes 

- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2015. 
 

Annex IV. Organisme de Gestió Tributària. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2015. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2015. 
- Documents d’aprovació de l’ens. 
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Annex V. Institut del Teatre. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2015. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2015. 
- Document d’aprovació de l’ens. 

 

Annex VI. Patronat d’Apostes. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2015. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2015. 
- Document d’aprovació de l’ens. 

 

Annex VII. Xarxa Audiovisual Local. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2015. 
- Document d’aprovació dels comptes de l’exercici.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu adjunta del 
Grup CUP-Poble Actiu, senyora Sabater, qui diu: Nosaltres, recuperant allò que 
dèiem al Ple en què es va aprovar aquest inventari, creiem que s’ha de parlar també 
sobre com s’explica i com es fa saber el contingut d’aquest inventari, ja que puja més 
de 700.000.000€ i, per tant, té una importància rellevant al conjunt del territori. 
Entenem que no es tracta, tan sols, de donar una informació als Grups, sinó que cal 
explicar i donar les eines perquè el conjunt del territori entengui i conegui bé el 
contingut d’aquest inventari. 
 

Això ho relacionem amb un canvi de paradigma, que creiem que hi ha hagut en els 
darrers anys, pel que fa a la participació del conjunt del territori en les institucions, i la 
Diputació no s’està adaptant a aquesta demanda de poder conèixer i de poder 
participar més profundament en les institucions. Per tant, creiem que cal treballar i que 
la Diputació faci un esforç de transparència també en aquest inventari i donar la 
informació ben donada al conjunt del territori i obrir les finestres a l’opacitat d’aquesta 
institució. Per això, nosaltres votarem en contra. 
 

A continuació intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Senyora  
Sabater, el que m’ha semblat entendre de la seva intervenció, com a mínim, resulta 
curiós que precisament votin en contra de la publicació de l’inventari, en pro de la 
transparència. Precisament, més enllà de les qüestions tècniques patrimonials, que 
quan vulguin podem fer una sessió perquè els tècnics o jo mateix puguem explicar al 
seu Grup algunes de les seves observacions i alguns dels seus dubtes, l’inventari és 
l’actualització permanent, algunes vegades perquè s’acaba el mandat i arriba un equip 
nou, altres vegades perquè comença un nou exercici pressupostari, és l’actualització 
permanent de tot allò, de tots aquells béns, que s’han de computar com propietat de la 
Diputació. De tot tipus. No sé veure ni l’obscurantisme que vostè ha dit, ni la manca de 
transparència, ni la no participació del territori, sincerament, no acabo de veure quin és 
el fil que relliga la coherència de la seva actuació. 
 

En tot cas, insisteixo, ens reiterem en la nostra predisposició de tenir les sessions 
tècniques i polítiques que calguin amb vostès per explica’ls-hi exactament en què 
consisteix un inventari d’una administració pública. 
 

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) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (9), Entesa (7) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), el vot en contra 
de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 
44 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
7.- Dictamen de data 30 de març de 2016, pel qual es proposa acordar el traspàs 
de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Tona, del tram de la carretera BV-5303, 
entre els punts quilomètrics  1,880 i 3,527. 
 
“La carretera BV-5303, en el terme municipal de Tona, 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 Tona ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat d’integrar el 
tram de la carretera BV-5303 comprés entre els punts quilomètrics 1+880 i 3+527 a la 
trama urbana per tal de millorar la mobilitat de vehicles i vianants, la seguretat viària i 
la integració en l’entorn urbà de les cruïlles existents entre la travessera de la carretera 
BV-5303 amb el carrer Torras i Bages i amb la Plaça de l’Hostal, situades en el centre 
urbà de Tona. 
 
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 Tona i la Diputació de 
Barcelona s’han compromès a prea cordar i desenvolupar conjuntament, amb el suport 
econòmic de la Diputació, l’actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera 
BV-5303 i millora de les cruïlles de les travesseres amb la Plaça de l’Hostal i amb el 
carrer Torres i Bages”. 
 
Amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per la Junta de 
Govern en sessió celebrada en data 12 de juny de 2014, ha acordat formalitzar 
l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Tona, d’un conveni 
específic de l’àmbit de manteniment d’equipaments i infraestructures, als efectes del 
traspàs de la titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-5303 i millora de les 
cruïlles de les travesseres amb la Plaça de l’Hostal i amb el carrer Torres i Bages. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Tona, en sessió del dia 25 de novembre de 2015, va adoptar 
un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de data 1 de desembre de 2015, 
en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la 
carretera BV-5303, que l’Ajuntament situa entre els punts quilomètrics 1+880 i 3+527. 
 
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 Tona 
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 són els 1.647 metres 
d’un tram intermedi de la carretera BV-5303, entre els punts quilomètrics 1+880 i 
3+527, coincidint amb el tram on la carretera transita pel nucli de la població de Tona. 
 
L’inici del tram a traspassar de la carretera BV-5303, p.k.1+880, coincideix amb 
l’entrada a la població de Tona, venint de Collsuspina, amb el carrer Miquel Coll i 
Alentorn i més concretament amb l’inici de la vorera de formigó del marge dret de la 
mateixa. El punt final del tram a traspassar està situat a la sortida de la rotonda petita 
de les “quatre carreteres” i més concretament en el ramal de sortida que es dirigeix a 
l’antiga carretera N-152. 
 
El tipus de trànsit que circula per aquest tram és principalment urbà. La carretera 
transita per sòl amb qualificació de travessera urbana.” 
 
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: BV-5303 
PK inicial: 1+880  
PK final: 3+527 
Longitud: 1.647m.   
Amplada mitja: 5,80 m. 
Classe de ferm: Mescla bituminosa en calent tipus S-12 
Voral:   120m.l. 
Cuneta de terra: 25m.l. 
Amplada explanació: 5,80m. 
Estat del Ferm: Bon estat 
 
Altres dades: des del punt quilomètric 2+780 i en un tram de 95m., en el seu marge 
esquerre, existeixen 6 arbres plataners en el voral de la carretera. 
 
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.  
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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 
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. 
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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 Tona, de 
conformitat  amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió 
de data 25 de novembre de 2015, del tram comprès entre el punt quilomètric 1+880 i 
3+527 de la carretera BV-5303, 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 Tona els presents acords per al seu coneixement i 
als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 

1.- Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
per a la internalització de serveis a la Diputació de Barcelona. 
 

“Atesa la necessitat d’optimitzar els recursos públics i de posar en valor el personal 
que treballa a l’Administració Pública. 
 

Atesa la moció aprovada pel Ple de la Diputació el 28 d’abril de 2016 per a la 
cooperació de la Diputació amb municipis de la demarcació de Barcelona en 
processos d’internalització de prestació de serveis públics. 
 

Atès el desconeixement del guany de les empreses privades prestadores de serveis 
externalitzats de la Diputació de Barcelona susceptible de poder revertir-se parcial o 
totalment a la Diputació de Barcelona. 
 

Atès l’elevat nivell tècnic de les treballadores de la Diputació de Barcelona per prestar 
directament determinats serveis que s'han anat externalitzat progressivament. 
 

El grup polític de les Candidatures d’Unitat Popular Poble Actiu (CUP-PA) proposa al 
Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

1. Realitzar, en el termini de 6 mesos, un estudi amb personal propi que reculli totes 
les externalitzacions de serveis de la Diputació de Barcelona i els seus Organismes 
Autònoms (OOAA). Publicar el resultat de l'estudi a la pàgina web de la DIBA en el 
mateix termini i traslladar-lo a totes les forces polítiques i als diferents sindicats 
presents a la Diputació. 

 

2. Realitzar, abans d’un any i en base al punt primer, un estudi de quins d’aquests 
serveis poden o són susceptibles de realitzar-se per serveis i personal propi de la 
Diputació i els seus OOAA. L'estudi haurà de detallar el personal necessari i una 
comparativa de despeses entre l'externalitzat i la prestació amb mitjans propis. 
Publicar el resultat de l'estudi a la pàgina web de la DIBA en el mateix termini i 
traslladar-lo a totes les forces polítiques i als diferents sindicats presents a la 
Diputació. 

 

3. Implementar progressivament, en el període dos anys, la internalització dels 
serveis susceptibles de ser-ho, a partir de maig de 2017 tot ampliant els recursos 
personals necessaris per assumir aquests serveis. 

 

4. Comunicar els presents acords a les treballadores de la Diputació i OOAA a través 
de la Intradiba, als 311 municipis de la demarcació, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (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), diu: Abans de passar-li la veu al representant 
de la CUP, recordar que en Junta de Portaveus s’ha pactat 5 minuts d’intervenció per 
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Grup proponent, 3 minuts per a la resta de Grups. Mirarem de respectar el temps i 
ordenar bé el debat.  
 
I, tot seguit, la presidenta senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del 
Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: No crec que arribem a aquests 5 
minuts perquè creiem que és una qüestió bastant clara. Entenem que després de 
l’aprovació per part del Ple de la Diputació, el mes passat, d’aquella moció en la qual, 
a instància dels ajuntaments que ho demanessin, la Diputació col·laboraria en els 
processos de reinternalització de serveis, també era de sentit comú que si es fa el pas 
d’assessorar a algú altre a que pugui internalitzar els seus serveis, bo seria que la 
pròpia institució conegués quins són els serveis que té externalitzats, quins són els 
serveis que són susceptibles de ser internalitzats i posar-se a fer feina. 
 
Entenem que en un moment en què els recursos públics, com sempre, són limitats, 
però que hem d’optimitzar-los bé, hem d’optimitzar-los, considerem que aquesta moció 
és adient. A més, vam fer una pregunta abans del Ple passat en la qual demanàvem 
quin era el guany de les empreses que prestaven serveis externalitzats i vam rebre la 
resposta per part del govern de la Diputació que era impossible conèixer quin era el 
guany d’aquestes empreses de serveis externalitzats i, per tant, consideràvem que era 
pertinent aquesta moció. 
 
A més, ho plantegem, avui estem a maig de 2016, un any després de les eleccions 
municipals que van fer que tots i totes siguem avui aquí com a representants després 
d’aquella votació, i estableix un estadi seqüenciat en tres àmbits: Primer, fer un estudi 
intern pel qual la Diputació ha de conèixer quins són els serveis externalitzats que té, 
això seria uns sis mesos; segon, realitzar un altre estudi, en base al primer, per veure 
quin d’aquests serveis és susceptible de ser reinternalitzat per la pròpia Diputació, ja 
aniríem, sis mesos i sis mesos, a un any, estaríem ja al maig del 2017; i, a partir 
d’aquell moment, tindríem dos anys fins l’acabament de la legislatura, en què, 
progressivament, la Diputació pogués anar fent aquesta feina, en base als dos estudis 
inicials. 
 
Ara, sense cap mena de dubte, en aquesta legislatura a la Diputació i a d’altres ens, 
creiem que les paraules internalització de serveis seran un dels leitmotiv que ens ha 
de moure a tots i a totes, més enllà d’una moda política en el que, mira, es posa de 
moda això i tirem cap a aquesta banda. Hi ha qui ja treballem des de fa molts i molts 
anys, com platejarem després en alguna altra moció, ja treballem des de fa molts i 
molts anys per recuperar aquests serveis públics externalitzats, en tant que pensem 
que prestaran o serviran per prestar un millor servei als ciutadans i ciutadanes 
d’aquesta demarcació. 
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, 
qui diu: “Bien, usted lo acaba de decir, desde la CUP uno de los leitmotiv de sus 
planteamientos ideológicos es la internalización de los servicios, municipalización de 
los servicios, a nivel ya más macroeconómico sería la nacionalización de los servicios 
públicos; ese es uno de sus planteamientos ideológicos desde el punto de vista de la 
gestión pública. Desde nuestro punto de vista, este planteamiento lo que lleva es a 
incrementar el sector público lo máximo posible, incrementa la estructura del sector 
público con los consiguientes vicios que puede tener ese incremento de la estructura, 
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como por ejemplo vicios en la práctica de la contratación pública, incrementa el gasto 
público e incrementa el intervencionismo, tanto político como económico en la 
sociedad. Municipalizar, por lo tanto, en exceso o municipalizar al máximo posible, que 
parece que es lo que ustedes plantean en sus planteamientos, podría llevar a esos 
vicios de funcionamiento. 
 
Desde el Grupo Popular no podemos estar de acuerdo con ese planteamiento 
ideológico. Su modelo económico, evidentemente, dista mucho del nuestro. Nosotros, 
desde el Partido Popular creemos en la gestión pública, creemos en la gestión privada 
y creemos también en la colaboración público-privada a la hora de prestar servicios 
públicos. Entendemos que los derechos de los contribuyentes, de las personas que 
forman parte de la provincia de Barcelona, de los mismos ayuntamientos, a priori, no 
se prestan mejor porque la gestión sea pública o privada, sino lo importante es que en  
los servicios de titularidad pública, la administración sea garante de que se presten 
esos servicios con eficacia y con eficiencia. Si usted, por ejemplo, les pregunta a unos 
hijos o a los padres que llevan a sus hijos a una escuela de titularidad pública, si les 
importa si el edificio de la escuela es público o es privado, seguramente, le dirán que 
lo que les interesa es recibir una enseñanza de calidad y una buena educación. Por lo 
tanto, en ese sentido, desde la administración hemos de garantizar que eso sea así. Y, 
si en algún caso, el servicio funciona mal, evidentemente, porque se gestiona mal, ya 
puede ser público o privado, lo que hay que hacer es rectificar y mejorarlo. 
 
Nuestra obligación, como responsables públicos, por lo tanto, es garantizar y dar el 
mejor servicio público con la mejor calidad y lo más eficientemente posible. Su moción, 
como usted ha indicado en su exposición de motivos, habla de hacer unos estudios en 
los que, desde del Grupo Popular, se intuye que quizás tienen ya incluso 
predeterminadas las conclusiones antes de hacer esos estudios, por lo tanto, nosotros 
vemos ya una intencionalidad en esa moción de la CUP;  de hecho es la segunda vez 
consecutiva que se trae a este Pleno, para buscar directamente esa municipalización, 
que económicamente podríamos llamarle nacionalización. 
 
Por eso, nosotros no podemos apoyar esa moción, nosotros nos abstendremos en 
la moción, porque no estamos en contra de que se hagan estudios, pero sí de que las 
conclusiones pudiesen estar ya predeterminadas por parte del proponente. Y, además, 
porque no creemos ni reconocemos la representatividad municipalista ni la pluralidad 
de una asociación que ustedes llaman AMI y a la cual ponen que se ha de comunicar 
esa moción. No entendemos que se incluya entre las instituciones a ser comunicadas, 
ya que, como decimos, no es una asociación ni plural ni que refleje 
representativamente el municipalismo.” 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo, desde un posicionamiento no dogmático en la 
forma de prestación de los servicios públicos, entendemos que la forma de prestación 
debe seleccionarse en base a criterios de optimización de recursos de la 
administración y de eficiencia. Y, en este sentido, entendemos que cuando la 
Diputación toma la decisión de externalizar un servicio, lo habrá hecho en base a 
estudios o a un análisis de la posibilidad de realizarlos con medios propios o tener que 
externalizarlo. En este sentido, cuando nosotros hemos preguntado, por ejemplo, 
servicios concretos como las traducciones al castellano de algunos documentos o 
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algunos estudios jurídicos, se nos respondió así, que no existían o los medios técnicos 
o recursos humanos suficientes para poderlos realizar por la propia Diputación. Por 
eso nos resistimos a pensar que cuando se externaliza un servicio de la Diputación, se 
hace por capricho de la Junta de Gobierno y se otorga a una empresa en concreto a 
dedo y por ese motivo nos vamos a abstener en esta moción.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En el nostre 
Grup quatre reflexions ràpides per no reproduir el que vam dir en el Ple passat en 
relació amb la internalització dels serveis, en general, als ajuntaments. Quatre coses 
ràpides. Nosaltres entenem que hem de fer una aposta decidida per enfortir el sector 
públic, creiem que el sector públic ha de tenir capacitat d’intervenció i ha de ser un 
motor de desenvolupament econòmic i social. Per a nosaltres això és clau. Res 
comença de zero; estem en una crisi econòmica i abans de la crisi econòmica va 
haver altres situacions, res, no estem començant de zero. Hi ha una dinàmica de les 
administracions públiques i una dinàmica de les empreses, per tant, no és una cosa 
que apareix de zero, sinó que ja hi ha unes bases, ja hi ha una explicació, ja hi ha una 
capacitat d’analitzar coses. I nosaltres creiem, avui, fermament, el 2016, que està més 
que demostrat que la gestió pública, la gestió directa de molts serveis, és més eficient 
que la gestió externalitzada, i molts ajuntaments de la nostra demarcació ho estan 
comprovant, de tots colors, i estan demostrant que, segurament, en aquests moments 
on s’ha de tenir més cura que mai amb els recursos que tenim, perquè hi ha més 
necessitats socials que mai, molts ajuntaments estan tornant a la gestió directa de 
molts serveis. I, per tant, en defensa de l’interès públic, en defensa del bé comú, en 
defensa d’aquests recursos públics que han de ser exercits i gastats amb la màxima 
eficiència, té molt sentit plantejar-se tornar a la internalització i, per tant, a la gestió 
directa de molts serveis. 
 
Creiem que ha d’haver col·laboració amb el sector privat? Sí, preferentment amb el 
tercer sector. Probablement podem trobar un espai on el tercer sector té la seva 
cabuda, perquè probablement amb el tercer sector hi ha una possibilitat de defensa de 
l’interès públic. En canvi, amb algunes empreses que presten serveis a l’administració 
pública l’únic que ens trobem és que hi ha unes empreses que volen mantenir la seva 
quota de negoci. Per tant, creiem que amb els recursos públics no és amb el que 
s’hauria d’intentar fer negoci en determinades empreses privades que després, a 
sobre, tenen els recursos a determinats paradisos fiscals. 
 
I, tercera idea, creiem que es poden fer els processos d’internalització també 
respectant els drets dels treballadors i de les treballadores que avui estan en aquestes 
empreses externalitzades i, alhora, intentant respectar els criteris d’accés a l’ocupació 
pública, en aquests moments, molt tocats i que, segurament, el que necessitem és 
reforçar el sector públic, també, incorporant més treballadors i treballadores. 
 
I darrera reflexió, la Diputació, perquè aquesta moció parla de la Diputació, ho pot fer. 
Tenim alguns serveis externalitzats que fa set-vuit anys no estaven externalitzats i que 
avui podrien recuperar-se i, a més, tenim exemples propers en el temps. De fet, el 
mandat passat vam haver d’internalitzar bona part del personal que estava treballant a 
la XAL, ho vam haver de fer, per tant, com que van ser seixanta i escaig persones, si 
no em falla la memòria. Per tant, ja hem viscut aquest procés, per tant la Diputació 
està en condicions de fer-ho, i, per tant, creiem que la moció és raonable. Planteja un 
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escenari de treball possible i creiem que en aquests moments la Diputació està en 
condicions de ser un referent en la capacitat d’internalizació d’algunes coses que fa 
alguns anys es van externalitzar i que, de fet, lamentablement també ho hem de dir, 
creiem o sospitem o tenim alguna certesa que són petits pous de precarietat, 
empreses de neteja, consergeria, etc., que segurament hauríem de gestionar nosaltres 
directament per evitar que hi hagués més precarietat entre els treballadors i 
treballadores. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Per part nostra, crec que primer una 
afirmació que és més general i dir que, en aquest cas, el fet d’externalitzar no 
necessàriament vol dir privatitzar sempre i, per tant, gestionar l’atenció social, per 
exemple, des d’empreses que siguin del tercer sector no suposa, per a nosaltres, 
privatitzar les prestacions. 
 
D’una altra, també compartir, i s’ha dit, que la gestió pública és una gestió que és de 
qualitat i pot ser tan eficient com la que, en alguns casos, es pugui portar a terme per 
part de les empreses privades, però tornant a la primera consideració, és evident que 
tenim molts exemples, especialment en l’àmbit municipal, en l’àmbit dels ajuntaments, 
en què veiem que aquesta col·laboració pública, especialment, amb entitats del tercer 
sector, és a dir, amb aquelles organitzacions de l’economia social, ens reporta 
beneficis. Primer perquè fa anys que saben fer amb qualitat i amb professionalitat la 
seva feina, aquesta atenció social, per tant, ens beneficiem mútuament d’una mirada 
que només és de servir i de vocació pública, sinó d’eficiència.  
 
D’una altra, entrant més en el que és la moció, nosaltres, evidentment, no ens oposem 
a que es pugui estudiar, analitzar amb tranquil·litat que és el que s’ha fet fins ara. És 
possible que hi hagi alguns serveis que no només als ajuntaments, en la mateixa 
Diputació, en algun moment donat, puguin ser susceptibles de ser internalitzats, com 
diu aquí, però també és veritat que la moció parla d’uns tempos que pensem que són 
molt rigorosos i que, ara mateix, aquesta casa té altres prioritats. És un moment molt 
complicat per als ajuntaments, és un moment també molt complicat per la mateixa 
Diputació, complicat des del punt de vista de complexitat i de feina que se’ns ha girat i, 
per tant, parlar d’uns terminis, com són aquests sis mesos, per fer un estudi, a més, 
amb personal propi a nosaltres, la veritat, ens ha semblat, torno a dir, que parlem de 
terminis molt rigorosos. És per tots aquests motius que nosaltres, ara mateix, ens 
abstindrem en aquesta moció. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, jo crec que fa un mes vam 
discutir, sobradament, la gestió pública dels serveis municipals, en aquest cas, i com a 
Esquerra Republicana defensem que, en igualtat de condicions i en qualitat de serveis, 
és millor poder fer la gestió directament des de l’administració, que no pas mitjançant 
empreses. En el cas de la moció d’avui entenem que no correspon discutir avui 
aquesta moció perquè parlem d’una moció d’internalització de serveis de la Diputació 
que ja estem realitzant. De fet, quan analitzem la casa, quan analitzem la Diputació de 
Barcelona, segurament, és de les administracions que més té internalitzats els serveis 
i la gestió dels propis serveis, fins el punt de que aspectes com de cuina, de sastre, 
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són elements que tenim internalitzats i que no tenim externalitzats i, per exemple, en 
casos de bugaderia és el tercer sector que ens està realitzant aquest servei. 
 
Per altra banda, hi ha situacions que és molt difícil internalitzar. Jo no veig el 
manteniment, del que correspon a la meva matèria de carreteres, fet a la mateixa 
casa, bàsicament, perquè no tenim ni la infraestructura, ni els elements per poder-ho 
realitzar. I crec que mai ens hem tancat com equip de govern, ni en el mandat anterior, 
ni en l’actual mandat, continuar estudiant i mirant qualsevol possibilitat que pensem 
que és molt més àgil, eficient, econòmicament rendible, poder-ho realitzar des 
d’aquesta pròpia administració. Per tant, continuem com a govern restant oberts a 
poder-ho estudiar. El que no val és marcar uns tempos que ens condicionen a tots 
plegats.  Si és que tenim el personal a la casa saturat amb la tasca que estan 
realitzant a totes les matèries, a totes les àrees! Per tant, marcar sis mesos d’estudi, 
dotze  mesos per tornar a estudiar la possible implementació, a més, amb un element 
afegit... Vostès ens diuen: “contracteu personal si fa falta”, i tots sabem que tenim una 
legislació estatal que no ens permet la contractació de personal des del sector públic, 
cosa amb la qual molts hi estem en contra, però és difícil fer desobediència en aquest 
sentit. 
 
En conseqüència, nosaltres entenem que està fora de lloc presentar aquesta moció 
avui. Restem, com a govern, oberts i, per tant, la nostra posició també serà votar-hi 
en contra; manifestant, òbviament, i, estic d’acord amb el que han dit la majoria de 
portaveus, que és que, sens dubte, constantment hi ha hagut una certa criminalització 
cap a la gestió pública dels serveis: I hem de fer un contrapès ja que, moltes vegades, 
i en la moció de fa un mes enrere ho vam votar tot l’equip de govern i vam donar-hi 
suport, entenem que ha de prevaldre i s’ha de posar en valor la gestió pública que, 
moltes vegades, també s’ha demostrat que és molt més rendible, molt més eficaç que 
la pròpia gestió privada, però avui no discutim això, sinó que discutim, clarament, què 
hem de fer d’internalització de possibles serveis des de la Diputació de Barcelona. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Molt breument perquè crec que moltes de les coses que anàvem a 
dir com a Grup de Convergència i Unió, s’han dit. Fa un mes, aproximadament, 
parlàvem d’ajudar els ajuntaments que proposen internalitzar els serveis i, 
evidentment, vam dir que ho portàvem a l’ADN i que, per tant, la nostra voluntat era 
ajudar els ajuntaments. Avui se’ns presenta una moció que fa referència explícitament 
a la Diputació de Barcelona, amb quelcom que han dit altres companys portaveus, 
amb límits i amb tempos que obliguen a fer uns estudis d’una manera molt concreta. 
 
Com deia el portaveu Fàbrega, fer aquesta feina amb els serveis de la Diputació és 
força complicat, perquè els professionals de la Diputació estan treballant dia a dia amb 
feines que tenen encomanades, però no és només aquesta qüestió, és que el resultat 
d’aquest estudi podria proposar que s’externalitzessin o s’internalitzessin una altra 
vegada alguns serveis i tampoc tenim capacitat, per molt que tinguéssim l’estudi, 
d’incrementar la plantilla de la Diputació per una qüestió normativa, que és veritat que 
no ens agrada, però que hem de respectar obligatòriament, perquè si no aniria en 
detriment d’aquests treballadors que hauríem de contractar en una situació que no 
podem contractar. Dit això, que seria la primera qüestió que ens pot impedir arribar a 
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fer aquests tempos i complir-los com seria adient a l’aprovació de la moció, si fos el 
cas. Aquesta qüestió crec que és important. 
 
I l’altra, també s’ha dit, però la reiteraré. Externalitzar no vol dir privatitzar. Sovint molt 
serveis de la Diputació han estat externalitzats i molt sovint, i també s’ha dit, han estat 
adjudicats a entitats del tercer sector, que no és administració pròpiament dita, sinó 
que són entitats privades que estan treballant amb sectors que coneixen d’una 
manera, potser, més rigorosa i amb molt més coneixement del que és la realitat que la 
pròpia administració. I és que, a més, l’administració no és l’exclusivitat del valor 
públic, al valor públic hi ha l’administració i moltíssimes altres persones que hi treballen 
per aconseguir que la nostra societat sigui cada vegada més solidària, sigui cada 
vegada més eficient, sigui més eficaç, i això no ha de dependre exclusivament de 
l’administració. I semblaria que en el posicionament que fa la moció, estem pensant 
que és l’administració l’únic garant del valor d’allò que és públic a la societat i no és 
així i això ho volem reiterar. 
 
Per tant, amb aquestes premisses, amb aquests plantejaments, nosaltres entenem 
que no podem votar a favor la moció i també entenem que, com a govern, els 
tempos i les qüestions que fan referència a qüestions tan importants com aquestes, les 
ha de decidir el propi govern i no a través d’una moció del plenari. 
 
De nou intervé el senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Vàries coses. Primer, lamentar la 
falta de valentia d’alguns Grups polítics que diuen una cosa i fan tota la contrària. 
Després, manifestar la capacitat de determinats portaveus de posar en veu nostra allò 
que no hem dit. Nosaltres el que hem dit és la necessitat d’optimitzar el recursos 
públics, en cap cas hem parlat de la col·laboració público-privada, si ha de ser, 
nosaltres no hem parlat de privatitzacions, etc. 
 
Començarem pel senyor Mulleras, del PP, que vostè parla... Jo crec que vostè no s’ha 
llegit la moció perquè no l’ha entès. Parla d’uns vicis o d’un intervencionisme o d’unes 
conclusions predeterminades que, en tot cas, se les inventa vostè mateix i, en tot cas, 
si vostè parla d’una nacionalització ja està reconeixent que som una nació, que això, ni 
que sigui aquest pas, és una cosa positiva. 
 
Sobre el tema aquest de l’AMI, la DIBA hi forma part. Nosaltres vam aprovar l’adhesió 
a l’Associació de Municipis per la Independència i em sembla absolutament lògic i 
normal notificar a l’AMI com a entitat municipalista que existeix i nosaltres hi formem 
part. Per tant, prou d’excuses en aquest sentit. 
 
Evidentment, no ho diu la moció, però nosaltres subscrivim que, evidentment, la 
internalització de serveis contribueix de forma decidida a millorar les condicions 
laborals dignes dels treballadors i treballadores i, a més, una de les coses que sí que 
diu la moció és, justament, la de posar en valor l’alt nivell tècnic de les treballadores 
d’aquesta casa. 
 
Sobre la intervenció de la portaveu socialista, ja ho hem comentat, nosaltres no hem 
parlat en cap cas de privatització. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Senyor Fàbrega, el portaveu d’Esquerra, vostè diu ja ho estem fent, aquesta moció 
està fora de lloc, ara no toca... Doncs nosaltres considerem que ara sí que toca. És a 
dir, si la Diputació s’adiu a participar, a ajudar els ajuntaments que vulguin internalitzar 
serveis, la Diputació ha de ser prou valenta per estudiar i encetar aquests processos 
d’internalització, si així ho considera i en aquells àmbits que vostè, que vostè com a 
govern, vull dir, i que totes plegades considerem; per tant, una postura, diguem, poc 
valenta. 
 
Sobre el tema de la intervenció que fa el portaveu de Convergència i Unió, miri, senyor 
García Cañizares, en aquesta casa es fan centenars d’estudis, centenars; per no dir 
milers d’estudis, per tant, la Diputació si vol, si hi ha voluntat política, que vostès no 
han mostrat en cap moment, pot fer aquest i tants estudis com consideri. Si hi ha 
voluntat política de fer-la, que vostès no han manifestat. Després, parlen 
específicament dels tempos. Escolti, han tingut temps per presentar esmenes i, si el 
problema són els tempos, parlem-ne, però si hi ha realment voluntat d’estudiar els 
processos d’internalització a la pròpia casa, doncs els tempos no han de ser cap 
excusa, que és el que nosaltres rebem de les seves paraules. A partir d’aquí, nosaltres 
la setmana vinent, com vostès posen els tempos com a excuses, farem ús de les eines 
que tenim com a representants públics i presentarem una pregunta escrita: que ens 
diguin quins són els serveis externalitzats de la Diputació, i començarem a caminar. 
Però, en tot cas, és un ara no toca que el que demostra en tot moment és falta de 
valentia del Govern i, em sembla que també, d’alguns representants o d’alguns dels 
Grups polítics de l’oposició.  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
grups polítics d’Entesa (7) i CUP-Poble Actiu (3), el vot en contra de Convergència i 
Unió (14) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i l’abstenció de  
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Partit Popular (3) i 
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) sent el resultat definitiu de 10 vots a favor, 25 
vots en contra i 15 abstencions. 
 
2.- Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, de 
suport a les represaliades polítiques. 
 
“Estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes molt durs per al 
conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi ha assumit 
cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni els banquers 
que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció, han patit 
una persecució tan dura per part de les institucions judicials com han patit altres 
sectors socials. 
 
Actualment mig milió de catalans són a les llistes de l'atur, l’habitatge és inassequible 
per a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per impagament de les 
hipoteques neguen el dret a un habitatge digne... La llista de greuges és llarga perquè 
tot un seguit de drets socials, democràtics i laborals aconseguits gràcies a la lluita i 
reivindicacions de moltes generacions s'estan perdent a marxes forçades. 
 
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen, i especialment, 
en els i les nostres joves, (un 47,15% d’atur juvenil) col·locant-les en situació de 
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vulnerabilitat amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació, els 
nostres fills i filles surten al carrer per manifestar la seva disconformitat de la mateixa 
manera que en el seu moment ho fèiem moltes de nosaltres. 
 
Recentment, el que els succeeix a dos joves veïns d’Arenys de Munt són prova de la 
impunitat amb què actuen les forces de seguretat, efectuant detencions aleatòries i 
arbitràries i maltractaments diversos. 
 
El 28 de maig del 2014 l’Albert i el Carles Escrig Conesa es dirigien a una manifestació 
pel desallotjament de Can Vies. S’havien produït alguns incidents entre manifestants i 
agents de policies que van motivar diverses càrregues policials. Quan arribaven, tard, 
prop de la zona del conflicte van veure com diverses persones venien corrent 
perseguides per diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra, davant el temor a noves 
càrregues també van marxar del lloc corrent. Més endavant els van tallar el pas a ells i 
a dos joves més, l’Adrià Vilà i en Joan Pujades, veïns de Barcelona, i van quedar 
rodejats. Van ser insultats i colpejats (l’Albert va necessitar 7 grapes de sutura al cap i 
altres ferides que acrediten els metges i que no van ser tractades fins 3 hores més 
tard). Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits i els fets que descriuen en les 
seves declaracions no tenien altre objectiu que causar-los-hi por, afectant la seva 
integritat física i psíquica. Les famílies afectades van presentar una querella judicial 
per aquests maltractaments i actualment els judicis estan en procés. 
 
El 29 de juliol de 2015, a la família Escrig Conesa se li va comunicar que la Generalitat 
de Catalunya sol·licitava una condemna de 7 anys de presó per a l’Adrià, en Joan i en 
Carles i 9 anys per l’Albert. Una acusació del tot desproporcionada que l’advocat dels 
afectats considera que és una mesura política, ocasionada per la querella que ells van 
presentar. Cal afegir que en el cas ja s’hi persona Fiscalia i que l’Ajuntament de 
Barcelona s’ha retirat de l’acusació particular. 
 
Considerem que el fet que en les causes judicials, que segueixen el seu procés en les 
quals la fiscalia ja hi actua d’ofici, es personi, a més, la Generalitat de Catalunya com a 
part demandant endurint les acusacions, vol servir d’escarment, generar por i coartar 
el dret de les persones i els sectors socials que lluiten per una societat més justa. 
 
Constatem també que aquest fet comporta un alt cost econòmic i psicosocial tant per 
als i les joves encausades com als seus familiars i a l’entorn social. 
 
Atesa la necessitat de fer costat als nostres fills i filles, als i les nostres joves i a totes 
aquelles persones que legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la protesta, la 
dissidència i les reivindicacions socials i democràtiques. 
 
Pels motius exposats proposem al Ple de La Diputació de Barcelona l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria 
en el procés contra Adrià Vilà, Joan Pujades, Carles Escrig i Albert Escrig, així com 
també de totes les persones imputades per disidència i activisme polític. 
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SEGON.- TRASLLADAR aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al 
govern de l’Estat espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i 
control exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves 
actuacions. 
 
QUART.- COMUNICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’estat espanyol, als 311 municipis de la demarcació, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (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 a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu adjunta del 
Grup CUP-Poble Actiu, senyora Sabater, qui diu: La moció que avui presentem 
malauradament encaixa molt amb la realitat més immediata i actual que estem vivint 
aquests dies a Barcelona, que és la criminalització de la dissidència política. La part 
expositiva de la moció recull les paraules de les pròpies famílies dels encausats, en les 
quals s’expliquen els fets ocorreguts arran de la manifestació en suport del centre 
social Can Vies: quatre joves, que participaven de la manifestació, van acabar 
detinguts, després de cops i ferides, durant tres dies i dues nits, simplement per 
veure’s envoltats en aquelles càrregues policials. I el resultat ha estat unes acusacions 
absolutament desproporcionades, amb peticions de presó d’entre set i nou anys. La 
setmana vinent, precisament, es produeix el judici per aquests quatre encausats.  
 
Nosaltres i, també, l’advocat dels afectats, considerem que aquestes peticions de 
presó són una resposta ocasionada per la querella que els mateixos joves han 
presentat en contra de tots els fets ocorreguts i tot plegat, doncs, és un seguit de 
despropòsits i creiem que és una voluntat política de criminalització d’aquell que es 
manifesta i que manifesta la seva disconformitat amb les injustícies, que compta, a 
més, aquesta acusació amb el vistiplau de la Generalitat. Nosaltres ens preguntem si 
la Fiscalia actua d’ofici, si hi ha un judici, quin paper hi juga la Generalitat. Nosaltres 
creiem que no ha de jugar cap paper en aquesta acusació. El mateix Ajuntament de 
Barcelona ja s’ha retirat d’aquesta acusació i sol·licitem, per tant, amb aquesta moció, 
que la Generalitat es retiri de l’acusació, que n’informi a la Xarxa Antirepressió de 
Familiars de Detingudes i que faci un seguiment escrupolós de les actuacions dels 
cossos policials d’aquesta institució. Per tant, per tot això us demanem el vot favorable 
a aquesta moció.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “He de confesar que, cuando se nos anunció el título de la 
moción, sobre los represaliados políticos, pensábamos que se iban a referir a los 
represaliados políticos de Venezuela. Pero ya veo que no les interesan, a ustedes, los 
presos políticos de verdad.  
 
Como ya hemos manifestado en diversas sesiones plenarias, desde nuestro Grupo 
tenemos pleno respeto por las actuaciones y resoluciones judiciales, ya que 
consideramos que nuestro ordenamiento jurídico, y en concreto la normativa procesal, 
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es garantista respecto a los derechos de los encausados y, evidentemente, también 
creemos y defendemos la presunción de inocencia de las personas acusadas en un 
proceso penal. Por lo tanto, esperamos que finalicen los procesos en curso, con sus 
correspondientes sentencias o resoluciones judiciales, para valorar los hechos que se 
describen en esta moción. De entrada, a nosotros nos parece que el relato de los 
hechos acaecidos como resultado del desalojo de Can Vies que hacen en la moción 
es, en todo caso, sesgado y parcial. Obvian, interesadamente, que ha habido 
condenas revocadas por la Audiencia Provincial de Barcelona o que hay procesos 
abiertos a agentes de policía por actuaciones relacionadas con esos hechos. 
 
Por otra parte, al igual que respetamos las actuaciones judiciales, aun no 
compartiéndolas en muchas ocasiones, también respetamos los derechos de las 
personas físicas y jurídicas que, sintiéndose perjudicadas, se personan en los 
procesos penales y, por supuesto, respetamos a todos los actores implicados en 
hechos susceptibles de valoraciones judiciales. Sin embargo, ustedes y 
representantes de otras fuerzas políticas, ni creen ni respetan en el Estado de 
Derecho porque, además de rechazar continuamente resoluciones judiciales, no 
condenan la violencia como la desarrollada en el barrio de Gracia durante estas 
noches. Eso sí, piden dimisiones de responsables policiales. Y desde una supuesta 
superioridad moral, que les hace autocalificarse como defensores de los trabajadores, 
como hacen continuamente, han llegado a presionar a un trabajador de la sanidad 
para obligarle a falsear un informe médico o se dedican, presuntamente, a hacer 
llamadas a abogados para que retiren la petición de una medida cautelar a un agresor 
de un agente de la Guardia Urbana. En estos casos, ambas actuaciones a nosotros 
nos merecen el calificativo… o desearíamos que fuera causa inmediata de cese de 
sus responsabilidades públicas. 
 
Miren, señores de las CUP, en esta moción y en otras de similar naturaleza, lo que 
ustedes están haciendo es legitimar la violencia como forma de protesta social y, ahí, 
al Grupo de Ciudadanos jamás lo va a encontrar y esperamos que al Pleno tampoco lo 
encuentren. Por todo lo expuesto, votaremos en contra.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: El nostre 
Grup no legitimarà tampoc la violència com a forma de protesta, però tampoc volem 
penalitzar les reivindicacions socials a través de l’exercici d’acusacions penals 
desorbitades contra manifestants. No creiem que criminalitzar la protesta, que és el 
que es fa amb aquesta actuació per part de la Generalitat, sigui el que correspon a una 
societat democràtica i moderna. Nosaltres, en aquests moments, creiem que amb 
l’actuació de la Fiscalia era i és suficient i que, en tot cas, la Generalitat i els 
ajuntaments, en el cas que correspongués, s’han de limitar, si s’escau, a reclamar els 
danys o la responsabilitat civil que correspongui pels possibles danys que es puguin 
fer en el mobiliari i en els espais públics. Sabem que aquest és el paper de 
l’Administració pública en aquest cas i no entenem perquè la Generalitat es manté 
aquesta acusació.  
 
Cal tenir en compte, també que l’acusació pels delictes que fa la Generalitat comporta 
una pena de nou anys de presó per a un dels joves i de set anys per als altres tres, 
entenem que és una pena d’una magnitud que creiem que, en cap cas, complirà la 
funció de possible resocialització que se li pugui donar i que ni tan sols és la que la 
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Fiscalia està demanant. Per tant, nosaltres creiem que la Generalitat ha de fer un pas 
enrere i s’ha de retirar de l’acusació. Creiem que és el que li correspon a 
l’Administració pública, és coherent amb el que nosaltres hem demanat, en altres 
moments, a les Administracions públiques que facin i, per tant, donarem suport a la 
moció i donem suport a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes. Per tant, 
entenem que és una moció que correspon i que l’Administració pública tant de bo no 
entri en aquesta deriva de sumar-se a acusacions contra persones que l’únic que fan 
és reivindicar, més bé o més malament, les seves causes socials i el que s’ha de fer 
és no criminalitzar la protesta, que és el que es vol fer contínuament amb actuacions 
com aquestes i similars. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Molt breument. Simplement, dos 
elements. Comencem amb una altra consideració, que no vol dir una afirmació que de 
que ningú hagi dit res, simplement és una consideració que volem fer, avinent que 
pensem que és important. Creiem nosaltres que, en un moment com el d’ara, és molt 
important poder defensar qualsevol idea, faltaria més! però sempre d’una manera 
pacífica. Vagi per aquest cas o per altres casos. Pensem que és molt important aquest 
dret que tenim, a la manifestació i a expressar la discrepància i a expressar la 
dissidència que, a més, això no pot ser perseguit de cap de les maneres, però que 
aquestes manifestacions han de ser sempre de manera absolutament pacífica, sense 
l’ús de la violència. 
 
L’altra consideració és que crec que la Diputació assentaria un mal precedent si 
aprovéssim, una vegada ja iniciat aquest procés judicial, si aprovéssim una moció com 
aquesta demanant a una de les parts, en aquest cas, la Generalitat, que es retiri com a 
part acusatòria o personació en aquest procés. Precisament hi ha el procés iniciat, hi 
ha la justícia i estem convençuts que la justícia, en base als atestats, a les 
informacions, a la investigació, a les dades reals i a les proves reals que té, sabrà 
dictaminar una justícia justa, valgui la redundància, i pensem, per tant, que no podem 
iniciar, per a cadascun dels processos, un pronunciament d’aquesta institució. És per 
això que nosaltres votarem en contra. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Primer de tot, a les companyes de la CUP 
que amb tot el “carinyo” del món, amb tota l’estimació del món, dir que respecte al que 
deia abans, senyor Duran, que quan es presenten mocions no s’ha d’esperar només 
que la resta de grups pugui presentar-hi esmenes sinó que també és interessant fer 
una negociació prèvia a presentar la moció per buscar el màxim de consens possible a 
l’hora de presentar la moció. Per què? Perquè jo entenc que quan presentem mocions 
és perquè qualsevol Grup que la presenta, el que intenta és guanyar la moció, no deu 
tenir la pretensió de presentar una moció per perdre-la. Per tant, només faig una 
reflexió perquè la veritat absoluta de les coses no la té ningú. Ni vostè, ni nosaltres ni 
ningú. Per tant, amb tota l’estimació del món, els dic que, de veritat, companyes de la 
CUP, intentin buscar consens a l’hora que hi hagi una moció per buscar que pugui 
guanyar-se. 
  
Dit això, nosaltres com a Esquerra no volem entrar en el contingut d’aquesta moció. 
Per què? Perquè compta a crear un precedent d’un problema d’una localitat, en aquest 
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cas una localitat molt important com és la capital del país, que és Barcelona, traslladar-
ho a aquest Plenari. Imaginin vostès que els 311 ajuntaments, cadascun de nosaltres 
presentéssim qualsevol problemàtica de les nostres localitats en el Ple de la Diputació. 
Podríem fer que això fos, no sé, sort que tenim aquesta limitació de dues mocions al 
Ple per cada Grup, si no no sé com ho faríem. Per tant, no creem un precedent 
perillós. No entrarem en el contingut de la moció perquè, evidentment, hi ha coses 
amb què estem d’acord i hi ha coses amb què estem radicalment en contra. Per tant, 
la nostra posició serà votar en contra d’aquesta moció. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Recollint també la intervenció del senyor Fàbrega, la darrera 
intervenció, entenem que és una qüestió que afecta la capital del país, evidentment, 
però és una qüestió local que té una repercussió mediàtica important perquè és el lloc 
que és però, com a Administració, la Diputació de Barcelona entenem que no hauríem 
d’entrar en qüestions que són locals, importants però locals. Per una banda, això. 
 
Per l’altra, dir que el Grup Convergència i Unió, evidentment, rebutgem qualsevol tipus 
de violència i entenem que la via per resoldre les qüestions és el diàleg i la 
concertació. No hi ha cap altra via. I, davant de diferents maneres de veure les coses, 
diferents idees, l’única via possible que veiem, com a Grup polític, és que es debati, 
que es discuteixi i que s’arribi a acords, però mai s’arribi a la violència. I, evidentment, 
amb el gruix de la moció nosaltres, com a Administració, no som ningú per dir-li a la 
Generalitat de Catalunya què ha de fer en una qüestió que ja està avançada i que està 
en mans dels tribunals.  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
grups polítics d’Entesa (7) i CUP-Poble Actiu (3) i el vot en contra de Convergència i 
Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Partit Popular (3) i Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 10 vots a favor i 40 vots en 
contra. 
 
3.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, instant el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a recuperar la gestió de l’empresa 
d’abastament d’aigua en alta “Aigües Ter-Llobregat”. 
 
“ATL era una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, 
creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent responsable de 
l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de les comarques de l'Alt Penedès, 
l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès 
Oriental i el Vallès Occidental. ATL és una peça clau per tal de garantir un servei públic 
d’aigua i de qualitat que asseguri l'abastament a 4,9 milions de catalans i catalanes i 
les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. De la seva gestió depèn el bon estat 
ecològic de les masses d'aigua que alhora són font d'abastament. Concretament els 
rius Llobregat i Ter, i tots els aqüífers d'ambdues conques, a més a més de la del 
Besòs i la Tordera. 
 
Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució 
d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la 
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universalització del servei, establint un clar caràcter públic des què l’Estat va proclamar 
la “Ley de Aguas de 1879” fins al vigent “texto refundido de 2002”. 
 
D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre d’altres, 
les competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de l'administració 
hidràulica, inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, l'article 34 del Decret Llei 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa d'Abastament Aigües Ter–Llobregat: “La 
producció i el subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per 
mitjà de la xarxa d'abastament Ter–Llobregat, la qual és un servei públic d'interès de la 
Generalitat i, per tant, de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la regulació 
dels recursos hídrics i l'adopció de determinacions per a la millor explotació en 
quantitat i qualitat, la planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les obres, la 
gestió i l'explotació de les instal·lacions.” 
 
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l’abastament 
d’aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació 
específica del Règim Local s’estableix l’obligació ineludible de les municipalitats de 
garantir als seus respectius veïnatges l'abastament d'aigua potable i el sanejament, 
independentment del nombre d’habitants. 
 
Tanmateix, el nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de 
la regulació normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 
2011, l'anomenada Llei Òmnibus va facilitar el desmantellament de les institucions 
públiques d’aigua cabdals per a aquest país. Atès que a les seves disposicions 
addicionals va determinar la possibilitat de prestació indirecta del servei d'abastament 
mitjançant la xarxa Ter-Llobregat, i va atorgar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat la licitació i l’adjudicació dels contractes administratius de gestió i 
prestació de serveis públics en matèria d’aigües de Catalunya, aprovats al Decret 
Legislatiu 3/2003 del 4 de novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a 
ingressos de la Generalitat de Catalunya els drets de naturalesa econòmica 
aconseguits per l’explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter-
Llobregat. També va determinar que es dissolgués l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-
Llobregat. El seu patrimoni incorporant-se el seu patrimoni a la Generalitat i es va 
subrogar en la posició jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que fa als béns, els 
drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular. 
 
Durant el procés de privatització d'ATL, 35 municipis varen aprovar una moció, 
proposada per Aigua és Vida, que acordava fer marxa enrere amb tot el procés 
administratiu endegat per a la privatització d'ATL. Les diverses versions de la moció 
alertaven sobre el següent: 
 
1. L’accés a l’aigua potable i al sanejament com a dret humà. Atès que la privatització 

de la gestió introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com són les mercantils, 
de negoci i de beneficis que l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la preservació 
d’aquest dret bàsic. 
 

2. El cost de l’aigua en alta amb un substancial augment. Es va calcular que a partir 
del sobrecost estimat amb una oscil·lació entre els 30 i 50 M€ anuals implicaria que 
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la tarifa pogués multiplicar-se per 3, (un 300%). De fet, només dos anys després 
d'endegar el procés de privatització la tarifa havia augmentat ja més d'un 100% 

 
3. El patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres entitats locals. 

ATL disposa d’un complet parc d’instal·lacions modernes i d’infraestructures ben 
conservades que suposen un actiu aproximat de 950 milions d’euros que han estat 
pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania a través dels seus impostos, la 
tarifa, l’aportació directa dels ajuntament connectats, el cànon, i amb aportacions 
del Fons de Cohesió europeu. 

 
4. Les finances municipals negativament. Els municipis han fet aportacions per a la 

connexió amb el sistema Ter-Llobregat i, per tant, són copropietaris de les 
infraestructures. Cosa que innacceptablement s'obvia pretenent augmentar el cost 
de l’aigua des del 150% fins al 300% . 

 
5. La governança de l’aigua, doncs el paper de regulació que puguin exercir els 

municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o 
extremadament complex. 

 
La moció també considerava que: 
 
1. No hi havia cap justificació tècnica. ATL pública subministrava anualment un volum 

de 229 Hm 3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser considerada la 
segona millor empresa pública del món per la Global Water Awards. 

 
2. No hi havia cap justificació econòmica. ATL és una empresa perfectament viable i 

solvent amb petites correccions al sistema tarifari. El dèficit d’explotació que va 
assolir en alguns exercicis, i que es va utilitzar per tramitar la privatització de la seva 
gestió, es va originar en bona part per la manca d’actualització de les tarifes en Alta. 

 
3. No hi havia cap justificació social. L’externalització d’ATL no estava al programa 

electoral de cap força política que donés suport al Govern de la Generalitat, ni tan 
sols del Parlament de Catalunya o de l’administració local. 

 
4. No hi havia cap justificació ambiental. La Directiva Europea Marc de l'Aigua exigeix 

als estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. La privatització d'ATL ha 
suposat un major risc del seu compliment ja que ha suposat un increment de 
l'incompliment del bon estat ecològic de les masses de l'aigua del Llobregat i en 
especial del Ter. 

 
Tot i així, la gestió d'Aigües Ter–Llobregat es va privatitzar. La seva gestió s’atorgà a 
la multinacional ACCIONA mitjançant un procés administratiu. Una gestió per part 
d'ACCIONA que han comportat a data de 6 de març de 2016 dues sentències del 
TSJC que anul·len l’adjudicació de la gestió a ACCIONA i un informe demolidor de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre la facturació entre empreses del mateix grup i la 
concessionària que conclou que la Generalitat de Catalunya ha de sancionar amb la 
resolució del contracte. 
 
Per tot això,  
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Atès que la pràctica ha demostrat que la privatització d'ATL ha suposat un augment de 
preus, efectes negatius sobre el bon estat ecològic de les masses de l'aigua i incertesa 
laboral dels treballadors i treballadores d'ATL.  
 
Atès que l'Assemblea de l'Organització de les Nacions Unides el 2010 va declarar 
l'accés universal a l'Aigua i el sanejament un Dret Humà fonamental per a la Vida.  
 
Atès que la primera Iniciativa Ciutadana Europea que va aconseguir el requeriment de 
més d'un milió de signatures (1.884.790) va tractar sobre la petició de legislar “El Dret 
Humà a l'Aigua i el Sanejament com a Dret Humà” i considerar-lo un bé públic i no 
comercial.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona considera que la gestió no mercantil de l’aigua 
afavoreix els interessos dels seus convilatans, en el sentit que garanteix la mateixa 
qualitat a menor preu que l’aigua gestionada de manera privada, i per tant, és una 
decisió d’interès públic ciutadà  
 
Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar en el ple de 28 de gener de 2016 la 
moció per a revisar el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-
2021 que en el seu punt sisè diu: Instar el govern de la Generalitat a presentar un pla 
d’acompanyament i recursos per a la municipalització de l’aigua (PARMA) que 
inclogui, entre altres mesures, la creació, dins l’Agència Catalana de l’Aigua, d’un 
equip d’assessorament jurídic i si s’escau amb el suport tècnic de la Diputació de 
Barcelona, a disposició dels municipis que vulguin iniciar la remunicipalització dels 
serveis d’aigua per a garantir-ne la correcció, la fiabilitat i el bon desenvolupament 
normatiu, i en el seu punt novè expressava: Promoure noves formes de control social i 
de democràcia participativa en la gestió del cicle de l’aigua, en què l’ens públic gestor 
rendeixi comptes de les seves activitats i s’asseguri l’accés de tots els ciutadans a la 
informació, amb l’establiment d’indicadors de gestió accessibles, donant publicitat als 
acords i resolucions de l’ens gestor i les condicions de prestació del servei, facilitant 
les consultes públiques, la informació i la presentació de reclamacions, o constituint 
elements de participació com el consell social, entre altres actuacions. Així mateix, 
promoure que la Diputació de Barcelona i la resta d’ens locals estableixin mecanismes 
semblants en coordinació amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar en el ple de 28 d’abril una moció per a 
la cooperació de la Diputació de Barcelona amb municipis en processos 
d’internalització de prestació de serveis i activitats locals en la que en el seu punt 
primer diu que la Diputació de Barcelona, preservant en tot moment l’autonomia local, 
articularà fórmules per a donar cobertura jurídica, econòmica i altres que s’escaiguin a 
aquells ajuntaments que vulguin endegar processos de remunicipalització dels serveis 
públics i així ho sol·licitin. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona fa unes setmanes va organitzar, a través de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i el COAMB (Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya) unes excel·lents jornades sobre els fonaments en la gestió de l’aigua (El 
servei local d'Abastament d'aigua – fonaments ambientals, socials i econòmics, 25 de 
febrer del 2016, Gestió del servei local d'abastament d'aigua, 15 de març del 2016 i 
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Aspectes socials i econòmics del servei d'abastament, 21 d'abril del 2016) en les que 
es va posar de manifest la necessitar de garantir el control públic de l’aigua a partir 
dels processos de remunicipalització del servei. 
 
Atès que a dia d’avui continua sense estar justificat de manera tècnica, econòmica, 
social i ambiental la gestió privada d’ATL atès que el procés administratiu ha estat 
anul·lat pel TSJC que avalava l'execució de mesures cautelars i, per tant anul·lació de 
la concessió, i finalment un informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya que insta la 
Generalitat de Catalunya a sancionar amb la resolució del contracte amb ACCIONA. 
 
Per tot l’exposat sol·licitem que el Ple de la Diputació de Barcelona adopti els següents 
 

ACORDS 

 

1. Instar el Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a determinar els 
sistemes d'abastament i sanejament d'aigua en Alta com a béns comuns i com a un 
servei que atén un Dret Humà essencial per a la vida, per tant com a estructures 
d'estat no objecte d'afany de lucre i, per tant, no privatitzables.  

 
2. Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat 

anul·lar la concessió de gestió a Acciona sobre ATL.  
 

3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema 
ATL i que torni a crear una empresa pública per a la seva gestió o que resti 
integrada dins l’Agència Catalana de l’Aigua de manera transitòria.  

 
4. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori instin a 

aquesta nova empresa pública a la creació d'un reglament que contempli els espais 
necessaris de participació ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles 
de transparència, control municipal i també de control ciutadà. 

 
5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori a que 

emprin tots els recursos legals que estiguin al seu abast per a penalitzar totes les 
irregularitats detectades per l'Oficina Antifrau de Catalunya. 

 
6. Instar el Govern de la Generalitat a fer públic el calendari de la recuperació de la 

gestió pública d’ ATL. 
 

7. Instar el Govern de la Diputació de Barcelona que a través de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat i concretament del Grup de Treball d’Adaptació al 
Canvi Climàtic, Comissió del Cicle Local de l’Aigua, redacti els models tipus 
d’expedients administratius, tècnics, jurídics i econòmics, per facilitar els processos 
d’internalització del servei del cicle integral de l’aigua així com una metodologia de 
participació ciutadana per abordar les codecisions en matèria d’aigua. 

 
8. Instar el Govern de la Diputació de Barcelona que explori acords de col·laboració 

tècnica i econòmica amb el CONGIAC (Consorci per a la Gestió d’Aigües de 
Catalunya) per tal d’impulsar els processos d’internalització dels municipis de la 
demarcació de Barcelona que ho sol·licitin i així millorar les economies d’escala.  
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9. Traslladar els presents acords als municipis de la demarcació de Barcelona, al 

Departament de Territori i Sostenibilitat, a ATL Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la presidenta del Grup 
Entesa, senyora Sevilla, qui diu: És una moció prou extensa, prou treballada i prou 
detallada; també ho són els acords que s’acaben de llegir, per tant, intento resumir el 
contingut de la moció que han treballat la resta de Grups i que la té tothom.  
 
Abans que algú s’avanci a fer-nos saber que és una matèria competent de la 
Generalitat, a mi m’agradaria, en nom del nostre Grup, justificar la presentació avui al 
Ple de la Diputació de Barcelona d’aquest text, per l’abast territorial que té i per les 
repercussions que tots i totes coneixem que té també al món local un procés com 
aquest i, per tant, també les repercussions que té sobre els nostres respectius veïns i 
veïnes. També perquè, tal com s’esmenta en els acords de la mateixa moció, en 
aquesta moció també fem un encàrrec al Govern d’aquesta Diputació. Li demanem al 
Govern d’aquesta casa que camini en la direcció d’explorar acords de col·laboració 
amb el Consorci per a la gestió d’aigües de Catalunya, per tal d’acompanyar i impulsar 
processos d’internalització en els municipis de la demarcació de Barcelona que així ho 
posin de manifest, per tant, que així ho sol·licitin. I això ho fem en un context, i també 
es descriu en la moció que presentem, en el qual la Diputació  fa unes setmanes va 
organitzar, a través de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat i també amb la 
col·laboració del Col·legi d’ambientòlegs del nostre país, unes jornades sobre els 
fonaments de la gestió de l’aigua. Unes jornades on, a més a més, i és important 
remarcar-ho, es va posar de manifest la necessitat, precisament, de dur a terme allò 
que venim demanant amb la presentació d’aquesta moció que no és una altra cosa 
que garantir el control públic de l’aigua a partir de processos de remunicipalització 
d’aquest servei. Més encara com quan ja sabem que, a dia d’avui, continua sense 
estar justificat de manera tècnica, de manera econòmica, des de l’àmbit social, des de 
l’àmbit ambiental la gestió privada d’Aigües Ter-Llobregat; en un procés administratiu 
anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que avala, a més a més, 
l’execució de mesures cautelars, i per tant, l’anul·lació d’aquesta concessió, 
concretament a Acciona, més un informe, i també s’esmenta a la moció,  demolidor de 
l’Oficina Antifrau que el que ve a concloure és que la pròpia Generalitat ha de ser 
sancionada amb la resolució d’aquest contracte amb Acciona per tot el seguit 
d’irregularitats manifestes en el procés de privatització d’Aigües Ter-Llobregat.  
 
Alhora, nosaltres no volem oblidar que durant aquest procés, precisament, de 
privatització, hi va haver 35 municipis de Catalunya que van aprovar, no on es va 
presentar sinó municipis que tenen aprovada una moció de característiques similars a 
la que avui portem aquí, a més a més, a instància d’una plataforma, que és la 
plataforma Aigua és vida, que treballa amb profunditat i amb molta reflexió i proposta 
aquest tema per fer marxa enrere en aquest moment al procés de privatització d’ATLL.  
 
Per tot això i per tots els motius que, a més a més, s’esmenten específicament i 
explicitats a la moció i que s’amplien en el seu contingut, i també perquè aquesta 
plataforma Aigua és vida i el Grup de l’Entesa també ho fa i ho vol fer amb aquesta 
moció, entenem que ens cal blindar això que és tan important, que diu en els acords 
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de la moció: L’accés a l’aigua potable i al sanejament i al concepte de que aquest 
accés a aquesta aigua potable i a aquest sanejament són un dret humà. I això ho 
volem blindar amb totes les conseqüències que se’n deriven d’aquesta afirmació, més 
enllà de la pròpia afirmació o de que quedi tot en frases molt boniques. 
 
Ens cal tenir, també entenem, en compte i revertir, per tant, l’encariment que ha tingut 
aquest procés, que és manifest, ja que només dos anys després d’iniciar-se 
l’externalització, el cost de l’aigua, com indiquen les dades en alta, va patir un augment 
del preu substancial, també s’esmenta en la moció, un augment d’un 100% en els dos 
anys posteriors a l’inici del procés. No podem oblidar tampoc, i és molt important, que 
les infraestructures d’Aigües Ter-Llobregat, infraestructures ben conservades, són 
patrimoni de la ciutadania i, a més a més, han estat pagades amb diners d’aquesta 
ciutadania via impostos, via tarifa, via cànon, fins i tot amb el fons de cohesió europeu, 
etc. Perquè també hem de tenir en compte, i més des d’un àmbit com aquest i des de 
la Diputació, que els municipis també hem fet aportacions per a la connexió del 
sistema Ter-Llobregat i, per tant, com a mínim aquests municipis són copropietaris 
d’aquestes infraestructures, fet que s’ha ignorat en el procés d’externalització. I, 
perquè amb un procés d’aquestes característiques hem vist com el paper regulador 
dels propis municipis, fins i tot també de la pròpia Generalitat, sobre els serveis bàsics 
és un procés extremadament complex, per no dir directament nul, tal com hem també 
debatut en la moció anterior. 
 
Per tot això i també precisament perquè ara, tant que parlem de creació d’estructures 
d’estat, el que no podem fer és carregar-nos les estructures d’estat que ja teníem, que 
ja funcionaven, esperem que la resta de Grups tinguin a bé, a diferència de les 
mocions anteriors, votar favorablement aquest text. 
 
A continuació intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
Començarem, una vegada més, pel final. Nosaltres votarem a favor d’aquesta 
moció, però sí que volem fer una sèrie de consideracions perquè ens sembla que, tot i 
el contingut abastament explicat i els acords que es proposen, considerem que el Grup 
proposant té la memòria curta. És cert que la Generalitat té unes tensions de tresoreria 
determinades, que en un moment determinat van fer prendre al seu govern la decisió 
de privatitzar Aigües Ter-Llobregat; és cert que l’ACA està arruïnada; és cert que hi va 
haver l’increment quan es va fer la presa en alta a un increment del preu substancial. 
Però és clar, no tota la història comença a partir de la Llei Òmnibus i no tota la història 
comença a partir de l’any 2011. Vostès van tenir responsabilitat directa amb la 
Conselleria de Medi Ambient entre els anys 2006 i 2010. Durant aquell temps vostès, 
que ara ens parlen amb aquesta moció de la municipalització, que nosaltres 
compartim, la seva Conselleria va adjudicar més de noranta milions d’euros a 
l’empresa AGBAR; la seva Conselleria va aportar més de noranta dos milions d’euros 
a la Unió temporal d’empreses per la dessalinitzadora del Prat. I la mateixa persona, 
que també va ser investigada, el senyor Francesc Baltasar juntament amb la senyora 
Imma Mayol, per l’Oficina Antifrau, ara és consultor per aquesta empresa. La 
remunicipalització, com hem dit en una moció anterior, no és una moda, nosaltres ja fa 
temps que impulsem tant en els ajuntaments de Ripollet com en els ajuntaments de 
Berga la remunicipalització d’aquests serveis i el que esperem és que aquesta 
Diputació, com es va comprometre el mes passat, el que faci és assessorar tots 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

aquells ajuntaments que ho demanin perquè aquests processos de remunicipalització 
de serveis siguin una realitat.  
 
Evidentment, si hi ha un bé preuat, aquest és l’aigua i deixem d’especular, deixem de 
fer demagògia amb la gestió público-privada de l’aigua. Recuperem el servei de l’aigua 
i tinguem memòria.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Nosaltres en aquesta moció, tot i creient que la Diputació no és un lloc adient per 
presentar aquest tipus de moció, perquè a més és una moció que hi ha de tot, hi ha 
des del dret humà a l’aigua, fins el seu preu, fins a la declaració universal, passant per 
la mercantilització... És una moció amb contingut molt barroc, perquè parla 
absolutament de tot, són tres pàgines això... Però ja que la portem i que ens hem 
posicionat, també volem explicar que nosaltres estaríem d’acord amb una moció, fins i 
tot presentada aquí, que reclamés la recuperació de la gestió de l’aigua apartat de Ter-
Llobregat. Perquè és cert que la concessió va ser un bunyol, va ser un nyap, i, per 
tant, estaria bé que es tornés a recuperar i es tornés a iniciar el procés ben fet de 
privatització de la gestió, perquè la gestió de l’aigua, tal i com la tenim concebuda, 
nosaltres a Barcelona, a Catalunya, és una gestió que és mixta, que està en mans 
d’empresa privada i està en mans de l’administració. Que, per cert, quan està en mans 
de l’administració, a l’Àrea Metropolitana els proposants d’aquesta moció van 
augmentar un 8%, després parlem de pobresa energètica, el rebut de l’aigua, amb els 
vots d’Iniciativa per Catalunya Verds, poca broma. Jo he estat dotze anys a l’Àrea 
Metropolitana i sé del que parlo, apart de les responsabilitats que puguin tenir allà. Per 
tant, nosaltres, si hagués anat per aquest camí, segurament ens haguéssim afegit, 
haguéssim dit que d’acord, que recuperem-ho i tornem a començar. Si del que es 
tracta és de tornar una altra vegada a crear un dèficit a l’ACA de tres mil milions 
d’euros, si es tracta de tornar a agafar una empresa que, en teoria, hauria de tenir 
unes comptes equilibrades per convertir-la en una empresa deficitària, perquè després 
entre tots els ciutadans paguem el dèficit generat en 10 anys i, d’aquests 10 anys, 
majoritàriament pel Grup que presenta aquesta moció que és el que gestionava 
aquesta societat i aquesta Àrea; per tant, per després haver-ho de pagar entre tots, em 
sembla que és una moció que ens podríem estalviar perfectament.  
 
Nosaltres votarem en contra perquè, com hem expressat en l’altra moció que 
parlava de la remunicipalització, no estem ni a favor ni en contra, tot depèn. El servei 
de l’aigua hi ha municipis en què està municipalitzat i funciona molt bé i hi ha municipis 
que ho tenen externalitzat i que els funciona bé, encara que a l’Àrea Metropolitana 
caríssim, com a conseqüència de la gestió del que presenta la moció. Per tant, 
votarem en contra en el concepte d’aquesta moció sobre l’aigua del Ter-Llobregat.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros para no repetirnos, al igual que lo manifestado por 
los Grupos que han intervenido anteriormente, entendemos que el proceso de 
privatización de la gestión del caso de Aguas Ter-Llobregat no se basó en criterios de 
interés general y eficiencia, sino que la motivación fue únicamente financiera, como 
bien ha comentado el diputado Duran, y por lo tanto, no se tuvieron en cuenta los 
criterios que a nuestro entender deben guiar cualquier proceso de privatización de la 
gestión de un servicio público. En nuestra opinión, en este caso concreto la 
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privatización, o la cesión en concesión, tenía dos problemas básicos: uno es el gran 
volumen que obligaba a una concesión a muy largo plazo y a la que apenas podían 
optar por su propia capacidad un par de empresas; y, la segunda, porque entendemos 
que es un servicio estratégico y fundamental para más de la mitad de la población de 
Cataluña. En la actualidad, sin embargo, existen varios expedientes abiertos, judiciales 
y extrajudiciales, y consideramos que no debemos tomar ninguna decisión hasta 
analizar los riesgos y las consecuencias de las posibles resoluciones. También existe, 
por otra parte, una tramitación de modificación legislativa en el Parlament de 
Catalunya, que en caso de prosperar obligaría a que la gestión del agua volviera a ser 
pública. Y entendiendo que existe ya este debate en el ámbito competencial 
adecuado, nuestro voto en esta moción será de abstención.” 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Breument, perquè la discussió 
d’aquest tema s’està produint allà on pertoca també, que és el Parlament. De fet, a 
començaments del mes de març es va votar l’esmena a la totalitat que es va 
presentar, precisament, una proposició de llei presentada pel Grup Socialista, que 
abordava aquest tema i, en aquell moment es recordava que hi ha fins a tres 
sentències per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que esmena 
aquesta privatització de la qual estem parlant ara mateix. Fins i tot del mes de febrer hi 
ha un informe de l’Oficina Antifrau en què també posa de rellevància que aquest 
procediment administratiu s’ha de reformular, s’ha de tornar a formular. Com deia, hi 
ha una proposició de llei que en el seu moment ha procedit o té la seva continuïtat en 
el Parlament de Catalunya, i és per aquests motius, que nosaltres ara no repetirem, 
però compartim plenament la filosofia de la moció. A més a més, aplaudim l’oportunitat 
de presentar-la aquí a la Diputació i per aquest motiu nosaltres, ara mateix, votarem 
favorablement.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres entenem i estem d’acord amb la 
companya de la CUP, la senyora Duran, que no hem d’instrumentalitzar políticament 
amb l’aigua. Ens coneixem molt i per tant ens podem dir... A molts municipis la gestió 
de l’aigua ha estat sempre una gestió municipal, per tant està molt bé que, com diu, 
alguns municipis hagin recuperat la municipalització de l’aigua. Però també 
reconeguem el mèrit de tots aquells ajuntaments que tota la vida hem tingut la gestió 
de l’aigua des d’un punt de vista municipal. Perquè, és cert el que diu, no es pot 
instrumentalitzar políticament amb l’aigua. I, sovint, al nostre país, de la gestió de 
l’aigua, n’hem fet un debat polític, n’hem fet una qüestió de cert èmfasi, de veure qui 
estava d’acord en què fos la gestió municipal, qui estava d’acord en que fos una gestió 
privada. L’ATLL, nosaltres des d’Esquerra Republicana opinem que som molts els 
municipis, sobretot de l’Àrea Metropolitana amb una població molt important que en 
aquests moments es troben en una ATLL privatitzada i que això ha de tendir, hem 
d’anar a la gestió pública del que és Aigües Ter-Llobregat, hem d’anar cap a una 
gestió pública sens cap mena de dubte. Ara, nosaltres, més enllà de l’opinió que tenim 
com a partit, que és lícita, nosaltres opinem que també tenim una responsabilitat com 
a partit que estem governant a la Generalitat i que estem governant a la Diputació de 
Barcelona. Segurament no és en aquesta institució on hauria d’haver-hi el debat sobre 
l’ATLL sinó que correspon al Parlament de Catalunya. Però dir-los que és en aquest 
element de responsabilitat que també hem d’entendre que això està a judici, que 
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estem pendents de veure quin tipus de sentència en surt. Recuperar en aquests 
moments la gestió de l’ATLL suposaria un indemnització de mil dos-cents milions 
d’euros, que vol dir multiplicar per cinc el pla de xoc social que té el nostre govern del 
país. Per tant, en el fons, des de la responsabilitat de govern hem de saber prioritzar 
davant dels nostres ciutadans a què destinem els recursos públics. Entenem que en 
aquests moments no toca, perquè el país no es pot permetre recuperar la gestió 
d’Aigües Ter-Llobregat perquè aquests mil dos-cents milions d’euros és molt més 
important que els destinem a les necessitats socials que té la ciutadania d’aquest país, 
que, com hem dit moltes vegades, són moltes. Necessitats bàsiques que podem 
discutir amb altres mocions, com és l’accés a l’habitatge, com és la pobresa 
energètica, com és l’accés a l’alimentació bàsica de la ciutadania i, sobretot, també, 
d’una part dels nostres infants. Per tant, des d’aquest punt de vista, torno a repetir i 
concloc dient, estem, crec que tots estarem, per recuperar la gestió pública de les 
Aigües Ter-Llobregat. I l’aigua, com molt bé ha dit, no ha de ser un element de 
politització, l’aigua és un bé escàs, l’aigua és una necessitat bàsica pels humans i per 
la ciutadania, i per tant, no podem permetre que ningú faci negoci a través de l’aigua. 
L’aigua ha de ser un recurs que pugui ser atès i que pugui donar cobertura al conjunt 
de la població del nostre país.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Dues qüestions: comencem ja anunciant el nostre vot en contra 
de la proposta de moció. Evidentment, començant pel que ja hem esmentat abans, el 
fet que el servei d’aigua potable, el servei d’aigua, ha de ser un bé que arribi a tothom i 
el que hem demanat, i el que demanarem sempre, serà que sigui de qualitat, que la 
gestió sigui eficaç i eficient. I no és tan important qui l’està gestionant, sinó la qualitat i 
de quina manera està arribant als ciutadans i a quin preu. Perquè, recordem, que a 
l’any 2010 Aigües Ter-Llobregat va fer un pla econòmic-financer que proposava 
augmentar les tarifes un 315%. Per tant, en el seu moment, també quan estava en 
mans públiques, teníem una situació de dèficit molt important que va portar a aquest 
pla econòmic-financer i a la proposta de l’augment de la tarifa, i segurament això ha 
anat derivant fins al punt on som ara. Aquesta és la primera qüestió.  
 
I la segona qüestió, crec que és molt important, és que aquesta qüestió, crec que ho 
deia la portaveu del Grup dels Socialistes, està al Parlament de Catalunya. I el 
Parlament de Catalunya va prendre un acord on insta el Govern de la Generalitat a fer 
un estudi exhaustiu i detallat de les circumstàncies d’aquesta concessió en el seu 
moment. Això va ser el mes de març, crec que el dia 10 de març i, per tant, aquest 
estudi no es té. Ens sembla que no és adient avui votar una moció que fa incidència a 
aquesta qüestió quan el propi Parlament de Catalunya té pendent un estudi que li ha 
de dir com està aquesta qüestió i si les acusacions i les conclusions que treu l’Oficina 
Antifrau són o no certes. Per tant, amb aquesta circumstància i esperant que hi hagi 
l’informe, nosaltres no ens podem manifestar d’acord amb la moció, sinó tot el contrari, 
en contra, esperant què diu aquest informe que ha de fer el Parlament de Catalunya, 
que al final és qui representa tots els ciutadans del nostre país.  
 
De nou intervé la senyora Sevilla (Entesa), qui diu: Em sembla important que 
l’objectiu principal de la moció després del debat és blindar, és que el món local 
tingués una posició defensant la gestió pública de l’aigua i l’aigua com a bé comú i 
blindant l’accés al sanejament i l’accés a l’aigua com un dret humà. Em semblava 
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important i he intentat justificar la presentació en un espai com la Diputació de 
Barcelona, precisament, per aquest espai municipal i per aquesta proclama del que és 
el món local. Sense entrar en més, entraria a dir, això sí, que a mi m’agradaria que en 
el debat s’hagués separat: una cosa és l’ACA, una altra cosa és Aigües Ter-Llobregat. 
I sí, per acabar, dir-li al senyor del PP que si ha mentit amb el tema dels 
posicionaments a l’Àrea Metropolitana, sempre podem repassar les actes i veure qui 
ha votat a favor de quina tarifa. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (9), Entesa (7) i CUP-Poble Actiu (3), el vot en contra de Convergència i Unió 
(14) i Partit Popular (3) i l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11) i  Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 
19 vots a favor, 17 vots en contra i 14 abstencions. 
 
4.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre el 
tancament definitiu del CIE de Barcelona. 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Després d'anys de treball permanent per part de diferents organitzacions de defensa 
de Drets Humans i de protecció dels drets de les persones migrants, s'ha aconseguit 
visibilitzar la realitat dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i denunciar 
l'opacitat i impunitat que els envolta. 
 
El darrer any a Catalunya, i a la majoria de municipis del nostre país, s'ha fet un pas 
endavant en relació a la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i també les 
institucions sobre l'existència del Centre d'Internament de Barcelona: són un bon 
exemple les mocions presentades als ajuntaments que s’adherien i sumaven a la 
iniciativa de tancament del CIE, el procés que es va iniciar al Parlament de Catalunya i 
que va concloure amb l'aprovació d'una moció pel Ple en la que, entre altres 
assumptes, s'instava al Ministeri de l'Interior a iniciar un procés per a tancar amb la 
major brevetat possible el CIE de Barcelona; així com també les darreres 
mobilitzacions davant del centre. 
 
Fruit d'aquest treball es presenta avui aquest text a la Diputació de Barcelona amb 
l'objectiu de continuar avançant cap a un canvi de paradigma en les polítiques de 
migració i estrangeria, que comporti deixar d'entendre la immigració com un problema 
per passar a concebre'l com un dret i com un fenomen social complex i consubstancial 
a qualsevol sistema social de qualsevol època històrica. Amb aquest propòsit és una 
primera passa fonamental, reclamar fermament el tancament dels CIE. El marc 
normatiu actual de la UE obliga a l'Estat a expulsar o regularitzar a les persones que 
es troben en situació irregular. Així s'estableix, en efecte, a la Directiva 2008/115/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre de 2008, relativa a normes i 
procediments comuns als Estats membres pel retorn de nacionals de tercers països en 
situació irregular (BOE núm. 348, de 24 de desembre de 2008), coneguda com 
Directiva de Retorn. 
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Però l'article 15.1 d'aquesta mateixa norma, quan regula l'internament previ a 
l'expulsió, per una part, exigeix que s'adoptin «amb eficàcia altres mesures suficients 
de caràcter menys coercitiu»; i, per una altra banda, disposa de caràcter potestatiu, en 
establir que «els Estats membres podran mantenir internats als nacionals de tercers 
països que siguin objecte de procediment de retorn». Per tant, si bé és possible, no és 
en cap cas obligatori que l'Estat espanyol o qualsevol altre estat de la UE compti amb 
un CIE. Amb respecte escrupolós a la legislació europea vigent, demà, amb majoria 
social i voluntat política, es poden tancar tots els CIE immediatament. Aquesta 
possibilitat esdevé una obligació, quan es constata (1) que els CIE resulten ineficients i 
innecessaris des del punt de vista de la funció que els ha estat encomanada; i (2) que 
als CIE es vulneren els drets més bàsics de les persones internes.  
 
1. Tot i els termes de l'actual política migratòria (que, podria reconsiderar-se), els CIE 

resulten ineficients i innecessaris. Del total de persones internades al 2014, 7340 
segons dades del Ministeri de l'Interior, tan sols 3483 persones van ser 
efectivament expulsades, el que suposa un 47% del total. La majoria de persones 
que pateixen el brutal internament, son posades en llibertat, i no expulsades. Les 
dades, per tant, demostren que la mesura s'empra de manera abusiva, internant 
indegudament persones que no són expulsables, i per altra banda, resulta ineficaç. 
Per tant, sense modificar els objectius i principis de les polítiques d'estrangeria, es 
podrien tancar els CIE amb caràcter immediat i l'impacte als fluxos migratoris seria 
pràcticament inexistent. 

 
A tot això se suma la conveniència de tenir en compte els alts costos que s'estan 
destinant a la detenció, internament i deportació de les persones migrants. El Ministeri 
de l'Interior ha reconegut una despesa de 8.8 milions d'euros anuals destinats a la 
gestió dels CIE, als quals s'han de sumar els 11.985.600 euros pressupostats a l'any 
actual per la execució de vols macro de deportació. El cost mitjà per persona 
internada, tot i que no hi ha dades públiques, se situa en 100 euros diaris, sense 
comptar el cost de les infraestructures. 
 
2. Però la raó fonamental per exigir el tancament dels CIE és que, al marge de que la 

seva pròpia existència podria considerar-se contraria als Drets Humans, com així ho 
confirmen diverses sentencies del Tribunal Europeu del Drets Humans (TEDH), en 
què es reconeix que determinades condicions d'internament vulneren l'article 3 del 
CEDH (prohibició de la tortura o maltractaments o tractes inhumans o degradants), 
resulta provat que en aquests centres es vulneren sistemàticament els drets més 
bàsics de les persones internes. Les vulneracions, tal i com ha reconegut el propi 
Govern espanyol, no han cessat amb l'aprovació del reglament 162/2014, pel qual 
es regula el reglament de funcionament i règim interior dels Centres d'Internament 
d'Estrangers aprovat pel Reial Decret el 14 de març de 2014 (BOE núm. 64 del 15 
de març de 2014). El Reglament no ha comportat cap tipus de millora en la garantia 
dels drets de les persones internes, entre d'altres motius, perquè no ha limitat el 
propi marge d'arbitrarietat atribuït als directors dels CIE, i perquè ha fet cas omís 
d'aspectes essencials que havien tractat de garantir les resolucions dels diferents 
Jutges de Control. 

 
Els CIE constitueixen espais opacs als quals no es garanteixen adequadament drets 
tan bàsics com la salut física i psicològica, la educació o la identitat; però tampoc drets 
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fonamentals com són el drets a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat 
física, a l'accés a la justícia, o fins i tot a la pròpia vida. Les persones privades de 
llibertat a un CIE, però també les del seu entorn -família, amistats- pateixen una 
situació personal extremadament dolorosa. I aquest patiment, com també altres 
vulneracions de drets, són més greus encara en el cas de les dones. Com afirma 
l'Associació per la Prevenció de la Tortura, les dones s'enfronten a una  major 
vulnerabilitat i risc que els homes. S'ha provat que, entre les dones tancades als CIE, 
hi ha embarassades, víctimes de tràfic, possibles sol·licitants de protecció 
internacional, o mares que, en ser expulsades, deixaran a Espanya els seus fills i filles. 
També és important destacar que als CIE es continua internant a persones amb 
malalties físiques i psíquiques greus, reduint les possibilitats de rebre atenció mèdica 
especialitzada i continuar amb els tractaments. En aquest punt, no podem oblidar a 
Mohamed Abagui, Idrissa Dialo i Aramis Manukyan, que van morir al CIE de Barcelona 
entre el 2010 i el 2013. Finalment, no podem obviar la connexió que existeix entre l’ús 
de controls policials basats en perfils ètnics, els vols de deportació i la pràctica 
d'expulsions sense les garanties jurídiques adequades, tant des de les comissaries 
com des dels CIE. 
 
En primer lloc, els controls basats en perfils ètnics son il·legítims, discriminatoris, 
racistes i injustos, vulneren els drets fonamentals, atempten contra la dignitat, contra el 
dret a la lliure circulació i incompleixen els criteris fixats a la legalitat vigent, soscavant 
els principis de l'Estat de Dret. Amés, generen un imaginari estigmatitzador que 
relaciona migració i delinqüència, presentant la població migrada com malfactors i 
enemics, sempre sota sospita, el que origina xenofòbia i racisme social; reforçant 
també la sensació d'inseguretat i provoca una alarma social fabricada artificialment, 
degradant la convivència i la cohesió social als barris. 
 
Per una altra part, als vols de deportació no es garanteixen els drets fonamentals de 
les persones deportades. La prova més evident és que el Protocol de Deportació del 
Ministeri de l'Interior, de 2007, autoritza a la sedació forçosa de les persones que 
seran deportades, així com la seva immobilització amb brides, cordes o manilles, quan 
no amb camises de força. Finalment, també interessa posar de manifest l'ús, cada cop 
més generalitzat, de les expulsions des de comissaria (expulsions exprés), sent aquest 
un mecanisme que limita severament les garanties processals. Aquest tipus d'expulsió 
genera una forta indefensió, entre altres coses perquè no sempre és possible 
l'assistència lletrada durant la detenció, perquè el breu termini de temps del que es 
disposa pot vulnerar la tutela judicial efectiva (at. 24.1 CE) i perquè no es realitza una 
valoració individual de les circumstàncies particulars de les persones. En definitiva, 
resulta imprescindible entendre que el procediment d'expulsió forçosa exigeix, en tot 
cas, al menys defensa lletrada i revisió jurisdiccional de la pròpia ordre d'expulsió (que 
ha pogut ser dictada anys enrere). 
 
La Diputació de Barcelona com a ens de suport local, ha de posicionar-se contra 
aquestes i qualsevol altra pràctica o legislació que vulneri drets protegits pel Dret 
Internacional dels Drets Humans, per la Constitució Espanyola i per l'Estatut de 
Catalunya.  
 
Per tant, amb els antecedents descrits, i a partir de la proposta que han fet arribar al 
món local les entitats SOS RACISME, la FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM i els promotors 
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i promotores de la CAMPANYA PEL TANCAMENT DELS CENTRES 
D’INTERNAMENT PER A ESTRANGERS, el grup d’Entesa de la Diputació de 
Barcelona proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
1. Manifestar el compromís de la Diputació de Barcelona de treballar per l'eradicació 

del racisme a la demarcació territorial de Barcelona i de garantir la igualtat de drets i 
oportunitats de tots els seus ciutadans i ciutadanes.  

 
2. Manifestar el suport als municipis de la demarcació de Barcelona a emprendre 

mesures municipals en base a la legalitat i competències existents, amb l'objectiu 
de garantir que cap persona sigui identificada i detinguda per qüestions racials i 
privada de llibertat pel fet de trobar-se en situació administrativa irregular.  

 
3. Instar els ajuntaments de la demarcació a garantir el dret a la lliure mobilitat de totes 

les persones independentment del seu origen, condició social, cultural o religiós 
instant a les empreses adjudicatàries del transport públic a:  

 
a. Assegurar que les tasques obligatòries de documentació acreditativa dels 

usuaris de transport públic no impliqui acreditar la seva situació administrativa. 
b. Garantir a que en compliment de la legalitat vigent, l’ús de la xarxa de transport 

públic no es vegi pertorbada per identificacions en base al perfil ètnic. 
 
4. Instar el Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que condueixi al 

tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers. 
 
5. Instar el Govern de l’Estat espanyol a la no reobertura del Centre d’Internament 

d’Estrangers de la Zona Franca, actualment en obres. 
 
6. Instar el Govern espanyol què cessin les deportacions exprés, mitjançant les quals 

la policia deporta veïns i veïnes dels nostres municipis sota un règim de detenció de 
72 hores, sense previ avís i, en molts casos, sense cap tipus d'assistència lletrada. 
Tanmateix, instar a que s’efectuï un desplegament normatiu de mesures cautelars 
alternatives a l’internament i a les expulsions exprés. 

 
7. Instar el Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulneració dels drets 

fonamentals dels veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la Policia 
Nacional de 2007, que permet, entre d'altres mesures vulneradores de drets, la 
sedació forçosa, la immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges 
de les persones que seran deportades.  

 
8. Instar el Ministeri de l'Interior què no es realitzin deportacions en vols col·lectius, en 

tant que s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de drets, tant al 
procediment que s'empra per completar les places de cada aeronau, com als propis 
vols. 

 
9. Comunicar els presents acords al govern de l’Estat espanyol,  els grups polítics del 

Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, els municipis de la demarcació 
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de Barcelona, SOS Racisme, Fundació Migra Studium i als promotors i promotores 
de la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internament per a Estrangers, 
Tanquem els CIE.”   

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: S’han llegit els acords, per tant, la nostra defensa podria ser 
bàsicament l’explicació de tota l’exposició de motius que hi ha prèvia als acords, 
només ressaltaré quatre elements que surten en aquesta exposició de motius.  
 
El primer també explica d’on ve. Nosaltres creiem que aquí s’ha de fer un 
reconeixement important tant a les plataformes de serveis socials i, especialment, a 
tots els moviments i a la pròpia plataforma Tanquem els CIEs per la feina que s’està 
fent. És una feina de defensa dels drets humans de qüestionament de la funció del 
CIE, de lluita pel seu tancament en el seu moment i ara de lluita per evitar la seva 
obertura, per tant, ens fem ressò d’aquestes lluites portant aquesta moció aquí. Però 
també ens fem ressò dels debats que estan havent a molts ajuntaments de la nostra 
demarcació en relació a quin és el paper que han de jugar aquests centres 
d’internament, en aquest cas concret el Centre d’Internament de Barcelona.  
 
Les mocions presentades a tot arreu, que se sumen a la iniciativa del tancament dels 
CIE, el que demanen és fer un pas endavant i fer un canvi en el paradigma de les 
polítiques d’immigració i d’estrangeria, o que deixem enrere aquesta visió de la 
immigració com un problema i passem a concebre-la com un dret, com un fenomen 
social, com un fenomen complex, no ho negarem, però que necessita en tot cas, 
solucions socials que no tenen a veure amb els plantejaments policials i repressors 
que avui és el CIE. Per tant, en aquest sentit va la moció, aprofitar que en aquests 
moments tenim la “possibilitat” de que no es torni a obrir el CIE en la mesura que en 
aquests moments està tancat i, per tant, el que fem és una crida al manteniment, a 
acompanyar les lluites dels moviments dels ajuntaments i a la gent que demana que 
aquest centre no torni a obrir perquè, a més, s’està demostrant que és socialment 
ineficaç, no hi ha cap necessitat de tornar-lo a obrir, perquè no hi ha cap problema 
vinculat a tenir tancat aquest CIE en aquests moments i alhora perquè el propi dret 
europeu, que fins i tot podria ser la justificació per tenir-lo obert, demostra que 
probablement és tot el contrari, és una vulneració del dret internacional tenir obert un 
centre com aquest.  
 
No em vull allargar... Crec que l’exposició de motius és prou clara, insistim en aquests 
moments, socialment s’està demanant que no es torni a obrir el CIE a Barcelona i 
creiem que la Diputació com a membres de diferents municipis que som, però també 
com a espai polític d’una demarcació que de manera unànime està demanant el seu 
tancament, ens hem de posicionar acompanyant aquesta lluita i demanant que no es 
torni a obrir.  
 
A continuació intervé la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble Actiu, senyora 
Sabater, qui diu: Efectivament, els CIEs cal tancar-los. Són conseqüència dels models  
racistes, de la política migratòria estatal i europea. Cal reivindicar, sota el principi de 
respecte als drets humans, que es garanteixin unes condicions dignes per a les 
persones nouvingudes que viuen aquí al país. Tal i com diu la part expositiva 
d’aquesta moció, aquests són centres on no es garanteixen els drets bàsics com la 
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salut física, psicològica, l’educació, la identitat, però tampoc drets fonamentals com la 
vida de les persones, la familiar, la intimitat, la integritat física, la justícia, la vida 
pròpia... I això colpeja encara més les dones. Per tot això, perquè entenem que tancar 
el CIE és un pas necessari cap a l’abolició d’aquesta Llei d’Estrangeria actual, que cal 
treballar per tenir una llei que garanteixi els drets de les persones migrants i nosaltres 
votem a favor d’aquesta moció.  
 
Tot seguit intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Estamos aquí ante una moción que, como todo el mundo sabe, no es una 
competencia de la Diputación de Barcelona. Una nueva moción de temas que no nos 
competen. Pero hablando concretamente sobre lo que propone del cierre del CIE, lo 
que hemos echado en falta desde el Grupo Popular es soluciones, alternativas. Y 
claro, conocemos la solución por defecto que tiene el Grupo de Entesa que es aquel 
conocido “papeles para todos”. Esta es la solución que seguro que ustedes quieren 
poner sobre la mesa y nosotros creemos que no puede ser así y que aquellas 
personas que tengan que venir a nuestro país, tendrá que ser acorde con el mercado 
laboral, especialmente en momentos de tantas dificultades, donde tantas personas 
que ya residen en nuestro país no tienen un puesto de trabajo. Seguro que ustedes 
están a favor, por tanto, de incrementar de manera exponencial el gasto público en 
sanidad, en educación, en vivienda, en ayudas sociales, pero no para los españoles o 
para las personas que ya residen en nuestro país, sino para aquellos que tengan que 
venir saltando las fronteras. Nosotros no compartimos este modelo. Además ustedes 
allí donde gobiernan en Europa, están lejos de cerrar esos centros temporales de 
retención, sino que los están incrementando, como es el caso de Grecia, donde si 
quiere le explicamos cómo se encuentran los refugiados y cómo son tratados por el 
gobierno griego. Ustedes hablan del CIE, pero no nos hablan, por ejemplo, de la 
Modelo, que es la cárcel que depende de la Generalitat de Catalunya y como en más 
de una ocasión se ha reiterado en el seno parlamentario la situación en la que se 
encuentra la cárcel es muchísimo, muchísimo peor de la que se pudiera encontrar en 
cualquier caso el CIE. En algunos momentos hasta un 85% de las personas que 
estaban allí temporalmente tenían antecedentes penales o policiales. El 85%. 
¿Ustedes quieren que en sus municipios donde gobiernan, por ejemplo en el Área 
Metropolitana, en el Prat, en Castelldefels, esas personas estén circulando libremente 
o que sean vecinos, un vecino más que viva en la misma portería que cualquier otro 
vecino de su municipio? Yo no he visto a sus alcaldes o alcaldesas decir eso en 
campaña electoral o no he visto propuestas similares a la que ustedes presentan aquí. 
Porque presentar a la Diputación es muy sencillo, ¿por qué no lo hacen en sus 
ayuntamientos, donde gobiernan? Y díganles a sus vecinos que quieren que estas 
personas que el 85% tienen antecedentes penales o policiales sean vecinos como 
cualquier otro más. Nosotros no podemos compartir ese modelo y le daremos además 
dos datos. El 14 de julio del 2014 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 
hizo una inspección de manera que quedó de manifiesto la inexistencia de indicios 
sobre malos tratos en las personas que allí se encontraban. Pero también hay un 
informe de ACNUR que establece que las peticiones de asilo se están tramitando 
correctamente. Por lo tanto, ante esta demagogia que ustedes nos presentan hoy 
nuevamente en el Pleno de la Diputación de Barcelona nosotros no daremos 
soporte.” 
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A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros, como no puede ser de otra manera, una fuerza 
política democrática, somos convencidos defensores del más escrupuloso respeto a 
los derechos humanos de todos los ciudadanos independientemente de su origen 
nacional, étnico o religioso. Defendemos la necesidad de reformas legislativas que 
impidan la expulsión de ciudadanos extranjeros en caliente y de reformas 
organizativas y de funcionamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros para 
garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos internados en ellos y agilizar 
los trámites administrativos que resuelvan su situación en España. En este sentido 
consideramos fundamental que los poderes públicos sean ejemplo de respeto en 
materia de derechos y cualquier situación de vulneración de los mismos en espacios 
públicos o por servidores públicos merecen nuestra más firme condena y repulsa, 
invitando a aquellas personas u organizaciones que sean conocedoras de estas 
violaciones de derechos a que lo pongan en conocimiento de las autoridades judiciales 
de forma inmediata. Por otra parte, coincidimos plenamente con la moción cuando en 
su parte expositiva denuncian posibles actuaciones que puedan estigmatizar a la 
inmigración relacionándola con la delincuencia. Es más, nosotros consideramos que 
los ciudadanos inmigrados, precisamente por ser un segmento de población 
especialmente vulnerable, son en realidad la principal víctima de hechos delictivos. Sin 
embargo la moción, más allá de ser un documento de denuncia, no aporta alternativas 
a una cuestión que debe ser abordada desde el ámbito legislativo estatal por estar, 
evidentemente, fuera de la esfera competencial de esta corporación. Por ello instamos 
al Grupo proponente, a Entesa, que va a disponer de representantes en el Congreso y 
en el Senado a que presente aquellas proposiciones legislativas que corrijan posibles 
deficiencias o modifiquen sustancialmente los actuales procedimientos de retención y 
expulsión de ciudadanos con situaciones administrativas no regularizadas. Por tanto, 
por todo lo expuesto y por considerar, básicamente, que la moción trasciende el 
ámbito competencial y aun apoyando el contenido de los acuerdos primero a tercero, 
nuestro voto será de abstención.” 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: No repetint amb les argumentacions 
que s’han fet servir fins ara, però sí situant la nostra intervenció, que serà molt breu, 
dintre de les conclusions del grup de treball de revisió del model de Centres 
d’Internament d’Estrangers, també del Parlament de Catalunya, que es va produir. El 
contingut de la moció s’adiu perfectament amb aquestes conclusions que nosaltres 
compartim. Probablement hi ha algun punt que ens hagués agradat, tot i que no hem 
tingut temps de fer aquestes esmenes i, per tant, simplement, ho comentem ara, ens 
hagués agradat que la seva formulació fos més similar a les conclusions d’aquest 
informe d’aquest grup de treball per a la revisió d’aquest model. És certa una cosa, 
sense caure en un to demagògic o populista, de vegades a determinades propostes és 
imprescindible acompanyar-les, també, de determinades alternatives i potser aquesta 
moció arriba a un cert punt però no proposa alternatives que es necessiten, torno a dir, 
sense entrar en discursos populistes que no voldríem fer nosaltres. Però en qualsevol 
cas, allò que proposa, torno a dir, s’adiu perfectament a aquestes conclusions i també 
amb el que hem defensat nosaltres, el Grup Socialista, no només aquí, sinó en altres 
instàncies i és per aquest motiu que nosaltres també donarem el nostre vot favorable.  
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A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres com a grup polític estem 
totalment d’acord amb el tancament del CIE i farts que sempre els migrants siguin 
matèria d’utilització política. Jo, després de sentir la intervenció del Partit Popular, haig 
de dir que hi ha una cosa bàsica que és el respecte dels drets humans com a pilar 
fonamental d’una societat que és la humana, que el que hem de buscar és la fraternitat 
entre tots els sers humans. I fart de que moltes vegades s’hagi utilitzat el fenomen 
migratori com a element per guanyar eleccions des de la demagògia i en podríem dir 
veritables exemples, sabent que segurament moltes vegades el Partit Popular mai 
hauria aconseguit cap alcaldia al principat de Catalunya si no hagués estat a través de 
la utilització de les persones. I això és tristíssim. Dir-los que, evidentment, jo crec que 
el tema migratori no és un tema, senyors d’Entesa, que haguem de dir és un fenomen. 
Sí, és un fenomen, però és obvi que també se’n deriva d’unes conseqüències socials. 
És a dir, de tot el fenomen migratori en deriven unes conseqüències socials i tenen 
tota la raó vostès quan sovint s’ha estigmatitzat socialment allò: lligant migració igual a 
delinqüència. I això hem d’intentar treballar-ho perquè no succeeixi. Com tampoc pot 
succeir que veiem com partits xenòfobs a Europa occidental estan gairebé guanyant 
les eleccions utilitzant també les persones, els éssers humans, com a instrument 
polític d’una forma demagògica per guanyar les eleccions. I això ens ha de fer 
reflexionar a tots plegats i agrair la tasca que estan realitzant certes organitzacions 
socials com SOS Rcisme, com la Plataforma pel tancament de la CIE, com també la 
nostra pròpia matèria d’Igualtat i ciutadania. Aquí hi ha el diputat Antoni Garcia que 
ens podria explicar tota la tasca d’acompanyament al món local que estem fent des 
d’aquesta administració, també per ajudar amb la gestió del fenomen migratori. Una 
tasca que moltes vegades el món local reconeix que si no hi fóssim la Diputació de 
Barcelona ho tindríem molt més complicat, sobretot a poblacions petites, on no tenim 
tècnics, on no sabem, moltes vegades, tenir l’assessorament suficient de com tractar 
tot el fenomen migratori i, per tant, agrair els anys que portem des d’aquesta 
administració de suport al món local. Finalment, de veritat, els ho repeteixo. Més enllà 
del tancament de la CIE, que és el que ens porta avui aquesta moció, al final també 
estem parlant dels drets d’unes persones que segurament, moltes vegades, marxar de 
casa seva no és per voluntat pròpia, sinó que és clarament per una necessitat i que 
lligar-ho també amb el tema dels refugiats que estem vivint, és la cosa més bruta que 
ha fet en els últims temps Europa. Com hem tractat tot el fenomen dels refugiats és, no 
només il·lícit d’una societat que es creu moderna i capdavantera en el món, sinó que 
ens hauria de fer replantejar moltes coses de la nostra pròpia societat. Els immigrants, 
els migrants, són ja part de la nostra societat en un país que és Catalunya on sempre 
ha sigut terra d’acollida i no podem deixar de ser-ho.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Anunciem el vot a favor del nostre Grup per vàries raons. Entre 
altres coses perquè entenem que no es pot tornar a obrir el CIE. I perquè el CIE, 
malgrat es diguin altres qüestions, el que acull són persones en situació irregular, no 
delinqüents, i mai no pot estar privat de llibertat algú que ha fet una falta 
administrativa. En aquest cas, quan algú entra en el CIE està entrant per una falta 
administrativa, no per una falta penal, i això cal que ho tinguem molt en compte. I el 
que s’està produint en el nostre país i a casa nostra, justament, és aquesta injustícia 
tan greu com privar de llibertat a persones en situació irregular. Aquesta és la primera 
qüestió. Després hi ha una qüestió també d’expressió. De vegades parlem de 
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persones il·legals, però no hi ha persones il·legals, cap persona és il·legal. I crec que 
avui cal dir-ho i cal dir-ho en aquesta seu. Hi ha persones que poden estar en una 
situació irregular, però mai seran persones il·legals. Ho dic perquè, sovint, quan es 
parla de migracions es parla de persones en aquesta situació, que és poc adient i, a 
més, és poc justa. I després una altra qüestió que crec que és important. En tot cas la 
moció, i crec que s’ha dit en vàries intervencions, no parla de propostes ni de 
solucions, però si fem una mica de revisió veurem que la Comissió de Justícia i de 
Drets Humans del Parlament de Catalunya ja ha fet una proposta. I ha fet la proposta 
de que es tanqui el CIE i que es pugui obrir un Centre d’Acolliment Transitori on la gent 
no estigui internada, on no estigui privada de llibertat, que al final és el que està 
passant ara. Per tant, sí que hi ha propostes alternatives al tancament del CIE. I per 
tant, nosaltres apostem per aquesta proposta alternativa i apostem sobretot perquè es 
defensin els drets humans i no es privi de llibertat a persones que senzillament estan 
en situació irregular per qüestions que són humanitàries i que van lligades a situacions 
complicades que estan vivint en els seus països d’origen.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Molt 
breument perquè s’ha fet una al·lusió a aquí, per part del senyor Fàbrega, que suposo 
que per ignorància, perquè mala fe no li adjudico, que ha fet una referència a què el 
PP ha guanyat alcaldies gràcies a la immigració. I, miri, a Castelldefels no es va parlar 
d’immigració i a Badalona l’any 1991 de 0 regidors vam passar a 1 i no vam parlar 
d’immigració. L’any 1995 vam passar d’1 a 4 i no vam parlar d’immigració. L’any 1999 
vam passar de 4 a 5 i no vam parlar d’immigració. I el 2003 vam consolidar amb més 
vots i amb més percentatge i no vam parlar d’immigració. Mentre la seva formació, no 
sé en aquells moments quina era la seva formació, estava residual a Badalona. Ho dic 
perquè quedi clar el tema de la utilització de la immigració.  
 
De nou intervé el senyor Funes (Entesa), qui diu: Abans li comentava al meu Grup, 
em perdonarà la llicència, els deia: “fa dies que no parlem de Badalona”, perquè en 
aquest Ple habitualment es parlava molt de Badalona i de Castelldefels. Podem parlar 
dels dos. En tot cas, he demanat la paraula per agrair el suport a la moció de la resta 
de Grups que heu expressat el vostre vot favorable. De fet el nostre Grup subscriuria 
bona part dels arguments que heu fet servir la resta de Grups, per tant no els 
reproduiré. Nosaltres el que sí que intentarem és centrar les mocions en allò del que 
parlen. En aquesta moció parlem del tancament del CIE, per tant, és el que 
demanàvem. Nosaltres no volem contribuir a un clima d’això s’ha tancat i ara hi ha 
gent pel carrer, hi ha delinqüència, immigració, delinqüents... a tot això... Nosaltres no 
hi volem contribuir i no hi contribuirem. Per tant, agrair que el que fem és donar suport 
a una plataforma que ens demana que es tanqui el CIE i a un conjunt d’ajuntaments 
que han demanat fer això, però aquesta no és la solució i, per tant, hem de plantejar-
nos altres vies de tractar el fenomen, la realitat social que al final tenim als nostres 
municipis.  
 
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 (9), Entesa (7) i CUP-Poble Actiu (3), el vot en contra de Partit Popular (3) i 
l’abstenció de Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 44 
vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions. 
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5.- Moció que presenten els Grups Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu, 
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés i Entesa de la 
Diputació de Barcelona, en defensa de la Llei 24/2015 de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
“Atès que Catalunya és una de les comunitats autònomes on les conseqüències de la 
crisi econòmica sobre el dret a l’habitatge, en forma de desnonaments i talls de 
subministraments,  han estat més cruentes. 
 
Atès que la manca de satisfacció de necessitats d’habitatge i les necessitats 
energètiques bàsiques contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits per 
l’Estat espanyol. 
 
Atès que la Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el vincula a 
l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació (article 47), que imposa als 
poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera 
antisocial (article 33) i que subordina tota la riquesa, sigui quina en sigui la titularitat, a 
l’interès general (article 128). I atès que la mateixa Constitució descentralitza les 
polítiques d’habitatge, que en virtut dels articles 148 i 149 són competència de les 
comunitats autònomes. 
 
Atès que la citada Iniciativa legislativa Popular de Mesures Urgents per fer front a 
l'Emergència Habitacional i la Pobresa Energètica va arribar al Parlament de 
Catalunya avalada per 150.000 signatures, on va ser aprovada per unanimitat de tots 
els grups de la cambra, i va convertir-se en la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
 
Atès que la Llei 24/2015 dóna resposta a les necessitats esmentades i ha demostrat 
ser una eina eficaç perquè els ajuntaments puguin pal·liar les situacions d’exclusió 
residencial i de pobresa energètica ja que és una llei que: 
 

- Garanteix el reallotjament a les famílies amb desnonament. 
- Obliga als bancs a oferir un lloguer social a les famílies. 
- Fa que les companyies assumeixin part de la despesa de les famílies amb 

dificultats per pagar els subministraments i evita el talls de subministraments 
bàsics. 

- Dota els ajuntaments de mecanismes per fer ús dels pisos buits de la banca. 
- Facilita l’augment del parc públic d’habitatge. 

 
Atès que la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears han iniciat els 
tràmits legislatius per aprovar mesures que segueixen el model garantista establert per 
la Llei 24/2015. 
 
Atès que el passat mes d’octubre un recurs va suspendre les mesures contra la 
pobresa energètica i els abusos hipotecaris vinculades al Codi de Consum català. 
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Atès que s’ha recorregut al Tribunal Constitucional el Decret Llei 6/2013 d’Andalusia 
sobre la funció social de l’habitatge, la Llei Foral 24/2013 de Navarra de mesures 
urgents per garantir el dret a l’habitatge, la Llei 2/2014 de modificació de la Llei 
d’habitatge de Canàries i la Llei 3/2015 d’habitatge d’Euskadi. 
 
Atès el recurs del govern espanyol contra la Llei 14/2015 de l'impost sobre els 
habitatges buits "dado que invade las competencias que corresponden al Estado sobre 
la regulación de los tributos locales" sense desenvolupar el reglament que 
possibilitaria el cobrament d’un recàrrec del 50% de l'IBI als habitatges desocupats, 
deixant els ajuntaments en una situació d’indefensió. 
 
Atès que el Consell de Ministres del govern espanyol en funcions, el passat 29 d’abril, 
va acordar presentar recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
PRIMER. Defensar públicament la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i reivindicar 
la seva necessitat per fer front a les emergències habitacionals i a la pobresa 
energètica. 
 
SEGON. Manifestar el suport al món local que, públicament, el 6 de maig va 
manifestar el desacord amb la decisió del Consell de Ministres del govern espanyol en 
funcions de presentar recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015. 
 
TERCER. Exigir al Govern de l’Estat que es comprometi a no posar impediments al 
total desplegament de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i faciliti l’extensió 
de mesures semblants a la resta de l’Estat. 
 
QUART. Notificar els presents acords al govern de l’Estat, a la Delegación del 
Gobierno a Catalunya, al Tribunal Constitucional, als 311 municipis de la demarcació, 
a l’ACM, FMC, AMI i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i de les Corts 
Generals.” 
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Asens (Entesa). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Llei de matèries audiovisuals, Llei d’horaris 
comercials, Llei d’impostos als bancs, primer Decret-llei contra la pobresa energètica, 
Llei d’acompanyament de pressupostos, Llei de consultes populars, Llei del Síndic de 
greuges, Llei d’acció exterior, Comissionat per la transició nacional, Taxa d’operadores 
d’internet, Llei de consum de Catalunya, Llei d’Aran, Llei de l’Agència Tributària, 
Declaració independentista del 9N, Comissió d’Estudi del procés constituent, 
Conselleria d’Afers exteriors, Decret-llei de pobresa energètica, Llei d’impostos als 
habitatges buits, Llei de governs locals, Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, 
Llei de prohibició del fracking, Llei de prohibició de grans superfícies, Impost a les 
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centrals nuclears, Llei de creació del municipi de Medinyà. Aquestes són les 24 lleis o 
propostes suspeses pel Tribunal Constitucional des de l’any 2012. Un bon exemple de 
l’activitat al servei com a braç de la llei i, mai més ben dit, del Partit Popular. Tant és 
així que quan redactàvem la moció per poder-la presentar conjuntament, esperàvem 
una declaració institucional, impossible per l’actitud de determinats partits, a l’últim 
atès i a l’acord segon ja havíem parlat de la Sentència del Tribunal Constitucional 
perquè enteníem que després d’aquests antecedents el Tribunal Constitucional no 
dubtarà a utilitzar el que diu el govern del Partit Popular, quan finalment el que va ser 
va ser un acord del Consell de Ministres d’un Govern espanyol que està en funcions 
per presentar recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015 o contra alguns articles 
d’aquesta llei. Evidentment la llei respon a unes necessitats d’habitatge clares de la 
ciutadania, respon a un dret a un habitatge digne i adequat i, sobretot, respon a la veu 
del poble, perquè respon a una iniciativa legislativa popular de mesures urgents per a 
fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica, que va arribar al 
Parlament de Catalunya avalada per més de 150.000 signatures. I, a més a més, va 
ser aprovada per unanimitat, evidentment, empesa per la força de la Plataforma 
d’afectats per la hipoteca, per l’APE de pobresa energètica i també per l’Observatori 
DESC.  
 
Evidentment, entre d’altres coses, aquesta llei el que intentava és garantir el 
reallotjament de famílies en desnonament, obligava els bancs a oferir una oferta de 
lloguer social a aquestes famílies i, a més a més, feia que les grans companyies 
subministradores, a partir dels seus grans guanys, garantissin el subministrament 
d’aquests serveis bàsics. I, a més a més, dotava els diferents ajuntaments per fer ús 
dels pisos buits d’aquesta banca. I, finalment, també, facilitava l’augment del parc 
públic d’habitatge. Creiem que el món local, en una manifestació, que es va fer davant 
de la Delegación del Gobierno en Catalunya el passat 6 de maig, es va manifestar 
abastament en contra d’aquesta decisió, una vegada més, del Partit Popular i del seu 
braç armat de la llei.  
 
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Hago directamente alusión al representante de la CUP. Acaba de leer veinticuatro 
recursos del Gobierno de España presentados ante el Constitucional, pero yo creo que 
en este sentido, en ese partido, permítame la licencia, quien gana por goleada es la 
Generalitat de Catalunya con cincuenta, cincuenta! recursos contra leyes que el 
Estado ha impulsado, por lo tanto, no entremos en ese debate. Nos encontramos ante 
una moción que, de todas maneras, ya se ve claramente su intencionalidad política de 
hacer seguidismo al Govern de la Generalitat de Catalunya. ¿Existe un conflicto de 
competencias? Sí, es evidente, pero ese conflicto de competencias no significa que la 
Generalitat de Catalunya pueda actuar contra la pobreza energética. Ustedes mienten 
a la gente. Y lo que están buscando, precisamente, y lo hemos visto ahora leyéndonos 
todos esos recursos por parte del Gobierno de España, es el choque institucional. De 
hecho, el Govern de la Generalitat de Catalunya cuando legisla, legisla a sabiendas de 
que lo que va a aprobar no era constitucional. Por lo tanto aquí lo que se pone de 
manifiesto es esa voluntad de buscar el choque, la confrontación contra el Gobierno de 
España. ¿Quiere la Generalitat de Catalunya o tiene voluntad de ayudar a las familias 
vulnerables de nuestra comunidad autónoma? Veamos los datos. El Decreto, por 
ejemplo, aprobado en el año 2013, en su primer año sólo llegó a ochocientas familias, 
ni a un 1% de la demanda real. Fue muy criticado por las propias entidades, incluso 
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por los medios de comunicación. El Periódico de Catalunya lo titulaba como “Ineficaz 
Decreto de la pobreza energética”. En el año 2015 se nos prometían diez millones de 
euros, para dotarlo como un fondo para la pobreza energética. Se nos prometieron 
diez, se dotó el Presupuesto con cinco y ¿cuánto se ha gastado la Generalitat de 
Catalunya? Ni tan sólo un millón de euros. Sin embargo esta semana veíamos el 
Presupuesto de la Generalitat para el año 2016 y se aprobaban, o se intenta llevar 
como propuesta, cincuenta millones de euros para la hacienda catalana propia. Es 
decir, ahí están las prioridades cincuenta a uno, cincuenta contra uno, cincuenta 
millones para la independencia y un millón para la pobreza energética. Está muy claro 
cuáles son las prioridades del Govern de la Generalitat de Catalunya. Cincuenta 
millones para la Agencia catalana. Eso es urgente, es necesario, no podemos vivir sin 
la Agencia catalana. Es algo vital para nuestros vecinos, para nuestros ciudadanos. 
Eso sí un millón de euros sólo para la pobreza energética. Cuando, por ejemplo, en 
este año pasado 2015 por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya sólo se 
pudieron beneficiar tres mil setecientas familias en toda nuestra comunidad autónoma. 
¿Saben cuántas se han beneficiado sólo gracias a la aportación del Ayuntamiento de 
Barcelona? Tres mil setecientas, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de 
Barcelona, sólo en Barcelona, cuatro mil  sólo el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, 
los ayuntamientos están supliendo lo que no hace el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, inacción por parte del Govern, que no está ejerciendo sus competencias. 
Lleva nueve meses, desde que se aprobó la Ley de medidas para hacer frente a la 
emergencia habitacional y la pobreza energética y no ha hecho el reglamento. Que 
legisle, tiene competencias, que haga el reglamento, ¿por qué no lo está haciendo la 
Generalitat de Catalunya? Por ejemplo, respecto a la emergencia habitacional, la 
Generalitat de Catalunya, como Comunidad, puede expropiar, si quisiera, el uso o el 
usufructo de la vivienda, pero lo que no podemos compartir es que ella determine cuál 
es el justiprecio, no puede ser juez y parte. Si realmente quiere hacer una expropiación 
para poder tener un alquiler social, que se aplique la Ley de expropiación forzosa, pero 
que no sea juez y parte y determine cuál va a ser, precisamente, ese precio de 
expropiación. 
 
Y voy terminando. ¿Cómo es posible que en Galicia, Andalucía, en Navarra, de 
diferentes colores políticos, allí no hay conflicto institucional?. Existe un fondo contra la 
pobreza energética y aquí, en Cataluña, lo hemos hecho de tal manera que se busca 
la confrontación con el Estado. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Cataluña se 
haya reducido el 84% de la vivienda social? Es competencia de la Generalitat de 
Catalunya, que la ejerza. ¿Cómo es posible que de esos diez millones, que 
hablábamos antes, termine siendo uno y se dote de cincuenta millones para la 
Hisenda propia? Y cómo hemos sido incapaces, desde el año 2012, de firmar un pacto 
contra la pobreza y, sin embargo, el Pacto por el Dret a decidir en menos de 6 meses, 
quedó “enllestit”. Por tanto, no compartimos esta moción y la votaremos en 
contra.” 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Yo, para rebajar el tono, permítanme que comience mi 
intervención comunicándoles que nos alegró mucho comprobar que la fundamentación 
jurídica de esta moción se construye en base a la Constitución y al Estatuto de 
Autonomía, nos felicitamos sinceramente que los grupos firmantes hayan decidido 
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unirse a nosotros en la senda constitucional, aunque mucho nos tememos que, como 
Fernando VII, pronto la abandonarán. 
 
Siendo serios y entrando en materia, de todas formas, yo creo que a los padres de las 
familias que son desalojadas de su vivienda o que no pueden disponer de energía 
eléctrica, por ejemplo, para el cuidado de sus hijos, poco les importará la Constitución 
y el Estatuto. Esta moción aborda un problema realmente grave, esta semana, sin ir 
más lejos, se han publicado datos que hablan de más de un 20% de la población 
española en situación de riesgo de pobreza y casi un 30% de la población menor de 
edad. Por lo tanto, estamos abordando un problema que afecta a cientos de miles de 
ciudadanos y que los sitúa o los coloca en una situación vital difícil, cuando no 
desesperada. Y ante esta realidad nosotros, las fuerzas políticas, las instituciones, 
podemos actuar o podemos afrontarla de dos formas: la primera es buscar el 
constante enfrentamiento entre las administraciones y los ámbitos legislativos, 
cobijándonos en el postureo político y en mociones y declaraciones sin trascendencia 
ni efectividad real; o bien, una segunda forma, es entre todos explorar y construir 
espacios de consenso y colaboración que den respuestas reales a los problemas 
reales que tiene la ciudadanía. 
 
Pues bien, nosotros, como no puede ser de otra forma, apostamos por esta segunda 
forma de afrontar un tema tan grave como éste. Desde Ciutadans consideramos que si 
existiese voluntad real constructiva y, más allá de los inevitables y lógicos roces que 
pueden producirse en un Estado como el nuestro, con el nivel de descentralización 
administrativa y legislativa que tenemos, encontraríamos todos una solución adecuada 
a los problemas a los que intenta dar respuesta la Ley 24/2015. Y no olvide Sr. Duran, 
que también la Generalitat apela constantemente al Tribunal Constitucional. 
 
Una prueba palpable de esta voluntad de buscar soluciones y no paralizarnos en el 
enfrentamiento constante, es la proposición de ley que presentó el Grupo 
parlamentario de Ciutadans en el Parlament de Catalunya, en fecha 3 de mayo, para 
aprobar medidas urgentes de protección de colectivos desfavorecidos, en relación al 
acceso a los suministros básicos. Y otra prueba de esta voluntad de construir 
consensos, fue la voluntad manifestada por este portavoz en la Junta de portavoces 
para adherirse al texto de esta moción proponiendo una simple modificación formal y 
que en nada modificaba la esencia del redactado, cuestión que no fue aceptada por la 
mayoría de portavoces. Lamentamos que la mayoría del Pleno se sitúe en la primera 
de las formas de afrontar el problema que antes les he comentado, en la estrategia del 
enfrentamiento y del postureo político, dejando al margen del acuerdo, no sólo a la 
segunda fuerza política de Catalunya, sino a más de los setecientos mil catalanes y 
catalanas que nos dieron su confianza. 
 
Por otra parte, no queremos dejar de comentar que este portavoz advirtió de un grave 
error material que tenía el redactado original de esta moción, donde se rechazaba una 
sentencia que ni tan siquiera existía, advertencia que no se tuvo en cuenta y que ha 
tenido que ser corregida desde Secretaría. Y de la CUP no nos extraña, porque 
rechazan todas las sentencias judiciales, existan o no, pero en otros Grupos políticos, 
en un tema como este, era de esperar más seriedad y mayor rigurosidad a la hora de 
estampar su firma en esta moción. 
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Por eso hablamos de postureo político, como hablamos de postureo político cuando 
una administración crea un Fondo de emergencia social, lo anuncia a bombo y platillo, 
y después únicamente dispone del 20% de dicho fondo. Sin embargo, volvemos a 
expresar nuestro firme compromiso por trabajar para solucionar de manera real y 
efectiva, y desde la cooperación y el consenso, la problemática expuesta en la moción, 
pero eso sí, desde las medidas reales, no desde el postureo político. 
 
Nuestro Grupo pensó el sentido del voto después de cómo han transcurrido los 
acontecimientos, pero dada la problemática que aborda la moción y para no satisfacer 
el deseo de algunos que quisieran vernos fuera de este texto, nuestro voto va a ser 
favorable.” 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: El nostre 
Grup és cosignant d’aquesta moció, bàsicament per dos motius. Un, ens vam alegrar, 
vam ser col·laboradors i vam ser facilitadors de l’aprovació de la Llei, per un costat i de 
l’altre, els nostres regidors, les nostres regidores, els nostres alcaldes i les nostres 
alcaldesses estan mobilitzats, com la resta de molts dels regidors i les regidores 
d’aquests Grups que avui estem representant aquí, s’han mobilitzat en contra de la 
decisió del Govern de l’Estat de bloquejar el desenvolupament d’aquesta llei. Per tant, 
havíem de ser cosignants i bàsicament és el que demana aquesta moció, perquè no 
anem tampoc a buscar el que no diu la moció. La moció el que diu és: Escoltin, 
aquesta llei la necessitàvem, aquesta llei ens permet resoldre en part alguns dels 
problemes que tenim a les nostres viles, a les nostres ciutats i als nostres municipis i, a 
partir d’aquí, reivindiquem que l’Estat, i que també la Generalitat, sigui conscient del 
que fa impugnant o demanant la suspensió de l’aplicació d’aquesta llei. 
   
Vull aprofitar, també, per dir que el diumenge hi ha una manifestació, convocada per 
diferents entitats, col·lectius, moviments socials i el món local, per justament fer això 
que estic fent ara: reivindicar la necessitat d’aquesta llei i exigir al Govern de l’Estat 
que reconsideri i que es comprometi a poder desenvolupar aquesta llei. Tot i això, 
anem a fer dues reflexions breus. Una, donar dues dades: 83% i cinquanta-sis mil. 
83% és el que s’han encarit els rebuts dels subministraments de les famílies de la 
nostra demarcació. Cinquanta-sis mil són els milions d’euros que han guanyat les tres 
grans companyies elèctriques del nostre Estat en els darrers anys. Creiem que, amb 
això, només amb aquesta dada, un es podria situar políticament diferent de com s’han 
situat tant el Govern de l’Estat com, sovint i lamentablement, ho ha fet el Govern de la 
Generalitat. Hi havia possibilitats de fer més coses? Sí. Perquè, sobretot, qui estava 
pagant la crisi eren els treballadors i les treballadores, la gent dels nostres barris i 
ciutats però, també, qui estava pagant la crisi indirectament eren els ajuntaments de la 
nostra demarcació, que han hagut d’activar recursos que, segurament, havien de 
destinar a altres coses, per poder ajudar les famílies que no podien pagar els seus 
subministraments; per ajudar les famílies que necessitaven un habitatge alternatiu per 
poder continuar la seva vida. I, lamentablement, la Generalitat de Catalunya ni ha 
desenvolupat allò que li permetia la Llei de l’habitatge de 2007, ni ho ha fet, ni ha fet 
allò que segurament hauria d’haver fet i que hauria d’estar fent en aquests moments i 
que, segurament, hauria d’estar a la moció, però com que el que es tracta és de 
buscar el màxim consens tampoc hem demanat que hi sigui: el president de la 
Generalitat hauria d’estar parlant amb les companyies elèctriques que guanyen 
aquests diners que he dit abans i exigir-los que tinguin responsabilitat social d’una 
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vegada i que no tallin la llum a ningú, i que permetin accedir a l’habitatge a la gent que 
no té habitatge. Per tant, aquesta actuació també l’hauria d’estar fent la Generalitat.  
 
I, finalment, fer una última reflexió. Aquí, en aquests moments, tenim un seguit 
d’ajuntaments i un seguit de moviments socials, com la plataforma l’Aliança, en aquest 
cas contra la Pobresa Energètica, la Plataforma d’afectats per la hipoteca o 
l’Observatori DESC, que ens estan demanant a les administracions que, d’acord, hi ha 
aquest merder competencial si volem dir-ho així, però la gent, en el seu dia a dia, 
necessita solucions i, per tant, segurament, a part d’aprovar aquesta moció, també 
necessiten que la Generalitat i el món local busquem una alternativa urgent per exercir 
i executar allò que podem fer de la Llei 24/2015, per intentar que a aquelles famílies i 
aquelles persones que tenen un situació de vulnerabilitat social les puguem ajudar 
d’alguna manera. Per tant, això és una primera part però hi haurà una segona part. 
 
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Compartim les paraules que acabem 
de sentir per part del portaveu del grup de l’Entesa. Tenim un problema. Tenim una 
emergència, la tenim i, especialment, la tenim en els pobles i ciutats. Les vivim dia a 
dia. I crec que la primera afirmació és que els ajuntaments hem fet, fem i farem al 
marge de competències. Parafrasejant algun alcalde, per no dir el sentiment de 
pràcticament tots els alcaldes i alcaldesses, “no és un tema de competències, és un 
tema d’incumbències” i, per tant, nosaltres no només hem volgut votar favorablement, 
hem volgut també signar aquesta moció per aquest motiu.  
 
El que necessitem, per part de l’Estat, no són impediments és col·laboració. 
Col·laboració per part de tothom, de totes les administracions. Des de l’Estat, també la 
Generalitat i, com no, els ajuntaments, que no tenim més remei que, cada dia i cada 
minut, intentar resoldre aquest problema d’aquestes emergències, tant habitacional 
com de la pobresa energètica. A més, tenia molta raó també el senyor Arnau Funes 
quan recordava que, mentre nosaltres ens discutim amb aquestes picabaralles de qui 
té competència i a veure què és el que podem recórrer, mentrestant hi ha unes 
companyies que, cada any, van sumant més i més i més beneficis, sense cap tipus de 
responsabilitat social. De manera que el que pertoca ara mateix és donar resposta de 
manera urgent. D’una altra, tot i que no en parlem aquí, però ara mateix sí que s’està 
produint aquest mandat, a partir de la trobada, d’intentar redactar, trobar un 
avantprojecte per polir aquestes qüestions que, al final, sí, són qüestions que, 
evidentment, s’han d’observar, però torno a dir que l’emergència i la resposta han 
d’anar sempre per davant, perquè hi ha molta gent que no entén que ens discutim i 
que mentrestant tenen un problema que els afecta la seva vida diària. 
 
Bé, bàsicament per aquests motius, nosaltres hem decidit que aquí no volem barrejar 
relats o barrejar discursos. Nosaltres aquí avui hem vingut a parlar de la defensa 
d’aquesta llei, d’aquestes mesures urgents per afrontar aquestes emergències. No 
l’hem volgut barrejar amb altres coses. Podríem criticar moltes coses que no s’han fet 
bé, s’ha fet referència a alguna, però, en qualsevol cas, tindrem moments per fer-ho, 
tindrem altres mocions on pertocarà fer-ho; però avui el que volíem és posar de relleu 
que, mentre les famílies porten anys patint aquesta situació d’emergència, nosaltres 
hem de deixar aquestes coses i col·laborar d’una manera decidida. Per això, 
evidentment, votarem favorablement. 
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Pren la paraula a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, en primer lloc 
agrair les companyes de la CUP que ens presentessin a la resta de Grups aquesta 
moció i que, de fet, el diputat Duran ja ens ho va manifestar fa dies i vam poder trobar 
un consens molt ampli, com avui es demostra, de la immensa majoria de forces 
polítiques presents en aquesta institució. 
 
Com a Esquerra Republicana, nosaltres considerem que la Llei 24/2015 continua sent 
una llei absolutament vigent, perquè és una llei que intenta atendre les necessitats 
d’una part important de la ciutadania de Catalunya que, malauradament, viu en una 
situació de pobresa no només energètica sinó també d’accés a l’habitatge o de viure 
en uns habitatges dels quals no poden pagar el seu lloguer. I també agrair la feina de 
la vicepresidenta d’aquí, la Meritxell, i de la gent de Benestar Social d’aquesta casa 
per preparar un programa complementari, com a Govern, que segurament es 
presentarà en la primera quinzena de juny i que s’aprovarà per Junta de Govern, de 
quinze milions d’euros, precisament per donar curs o sortida en el món local i ajudar el  
món local per afrontar els reptes de pobresa energètica i també d’accés o de viure en 
un habitatge no podent-lo pagar. Per tant, aquest programa d’emergència social, com 
a administració local, és absolutament interessant. Mirin, quinze milions, que de fet, si 
l’Estat espanyol enlloc de gastar cinc-cents milions d’euros en el que ha costat un 
submarí que no flota i que haurem de desballestar, ho dediqués per ajudar la pobresa 
energètica i el dret a l’habitatge, segurament serien molts menys els ciutadans del 
nostre país que en patirien els seus efectes.  
 
I ho afirmo perquè si d’una cosa estic content, orgullós, i la gent ho agraeix, és veure la 
dignitat que la majoria de partits polítics hem tingut en les mobilitzacions en contra 
d’una part del recurs judicial que ha emprès el Govern de l’Estat espanyol contra la Llei 
24/2015. Una part dels seus articles que ells han recorregut i que nosaltres, 
dignament, hem sortit al carrer, hem defensat  i continuarem sortint al carrer aquest  
diumenge però, també, entenc que avui, novament, estem fent un acte de dignitat i 
agraeixo que Ciutadans hi sigueu. De veritat que ho agraeixo. Són moltes les 
diferències ideològiques i polítiques que, sovint, hem tingut però, en canvi, en 
moments claus, que sabeu que la societat ho necessita i que una part de la societat 
catalana que està per sota el llindar de la pobresa ho pateix, esteu al costat de la 
majoria de les forces polítiques. I, per tant, no hi ha partidisme. En canvi d’altres no 
podem dir el mateix, que continuen defensant l’indefensable, per part d’un Estat que és 
qui actua en contra d’allò que ha decidit democràticament el Parlament de Catalunya. 
Qui és qui enfronta a qui? En aquest cas, qui té la pretensió de l’enfrontament no som 
precisament les forces polítiques democràtiques del Parlament de Catalunya, que 
intenten donar una resposta a una necessitat social bàsica. 
 
Finalment, dir-los-hi que a qui haurem de ser obedients i no desobedients i, per tant, 
no haurem de practicar la desobediència sinó l’obediència, és a aquell conjunt de 
ciutadans i ciutadanes del nostre país que, cada dia, ens vénen a veure a 
l’administració més propera a la ciutadania, que és el món local, que ens vénen a 
demanar auxili a que els ajudem perquè no poden arribar a final de mes, perquè no 
tenen garantida l’alimentació bàsica, perquè encara tenim nens a les nostres escoles i 
nens a la nostra societat que només tenen un àpat al dia i que no poden pagar el rebut 
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elèctric. Que és veritat que hauríem de fer un debat sobre quin tipus de legislació 
hauria de tenir el sector elèctric, però els primers a liberalitzar el mercat d’electricitat al 
nostre país no vam ser precisament unes forces polítiques, sinó unes altres. I, a tots 
aquests ciutadans, val la pena que la nostra dignitat avui es demostri, també, amb un 
suport directe al món local per donar-los resposta. El nostre vot serà favorable. 
 
Per tancar el torn d’intervencions dels Grups signants de la moció, intervé el portaveu 
del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares, qui diu: Com som 
ponents, afegir algunes coses i no repetir les que s’han dit. D’on surt aquesta llei que 
s’impugna o que es fa un recurs? Surt de la unanimitat del Parlament de Catalunya i 
d’una ILP. Més suport del poble de Catalunya cap a aquesta llei, es pot tenir? 
Evidentment que no. Llavors, sorprèn que el representant del Partit Popular ens digui 
que la Generalitat de Catalunya o, en tot cas, el Parlament de Catalunya no té voluntat 
de tirar endavant aquesta llei. Doncs, si es creu que no tenim voluntat, o que el poble 
de Catalunya no té voluntat o que el Parlament no té voluntat o que el Govern de 
Catalunya no té voluntat, per què carai posem un recurs per que s’aturi quelcom que 
no s’havia de fer? Per tant, és una paradoxa força estranya. En tot cas, nosaltres, com 
a administració, la Diputació de Barcelona ha reaccionat immediatament davant de 
l’aturada obligatòria que ha de fer el Govern de Catalunya davant dels seus ciutadans 
que pateixen i que pateixen aquestes situacions tan complicades i tan vulnerables. I 
voldria repetir el que va dir la presidenta fa pocs dies. Deia: “Tenim un repte social que 
ens interpel·la i no podem dir als ciutadans que el Tribunal Constitucional ens ha 
suspès les competències. Des dels ajuntaments, no es poden acceptar excuses 
davant de l’emergència social i habitacional i, per tant, es posaran recursos propis per 
atendre la demanda”. Això fa referència a aquest pla de xoc que s’ha anunciat, de 
quinze milions d’euros. Per què? Perquè sí que volem fer, sí que tenim responsabilitat i 
sí que entenem que els perjudicats davant d’aquesta situació jurídica són uns 
ciutadans que ho estan passant malament i que, potser, amb aquesta normativa 
aprovada tindrien resolta part de la seva situació precària, complicada i, moltes 
vegades, absolutament inhumana. Per tant, no només som ponents de la moció, sinó 
que som defensors a ultrança de que cal una llei que afronti aquestes qüestions d’una 
manera eficient i, per això, la Diputació de Barcelona respon d’aquesta manera. I res 
més. En tot cas, acabar amb una qüestió que té a veure però no, perquè el diputat 
Tovar ha fet referència a Fernando VII, ha dit; i jo li faré referència perquè, no sé si sap 
vostè, que quan governava el rei Fernando VII es va declarar la independència de 
Mèxic i Miguel Hidalgo, entre altres coses, va acabar el seu crit d’independència 
Dolores dient “Viva Fernando VII”. Tant de bo nosaltres acabem algun dia dient “Viva 
Felipe VI”. 
 
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 (9), Entesa (6), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu 
(3) i  el vot en contra de Partit Popular (3),  sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 
3 vots en contra. 
 
6.- 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. 
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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 2.827 al 3.917, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, compresos entre els números 2.807 al 3.816, ambdós inclosos, Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, compresos entre els números 2.930 al 3.965, ambdós inclosos, 
Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 2.808 al 3.860, ambdós 
inclosos i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 2.877 al 3.906, 
ambdós inclosos tots ells de l’any 2016, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 14 i 28 d’abril de 2016. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Ja ho hem esmentat en algunes Comissions 
Informatives, però creiem que ens hi hem de tornar a referir. 
  
En primer lloc, farem referència a dos Decrets, que són el 2857 i el 3917, ambdós 
referits a les modificacions de crèdit quarta i sisena de 2016, a les quals ja ens hem 
referit, per un import de 626.000 euros i 1.504.000 euros. Volem conèixer la destinació 
última d’aquestes modificacions de crèdit, a més de la referència que ja hem fet abans 
a l’explicació de la Refosa 1/2016. 
 
Un altre Decret del qual volem fer esment és el 3029, al qual ens vam referir en la 
Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Local, respecte el cost d’un 
estudi, per valor de més de 9.500 euros, per realitzar, de forma externalitzada, és clar, 
unes tres-centes entrevistes per conèixer el perfil de les persones que assistien a la 
Festa de la Gastronomia ALICIA’T. Ho vam comentar a la Comissió i ara ens hi 
referirem. 
 
També ens vam referir, en aquest cas en la Comissió d’Hisenda i Recursos Humans, a 
la situació que s’està donant, i parlo del Decret 3547, respecte la situació que s’està 
donant a l’Oficina del Pla Jove. En aquest cas, nosaltres ens volem adreçar 
directament a la vicepresidenta quarta, la senyora Meritxell Budó, per demanar-li la 
retirada, ni que sigui preventiva, del càrrec a la directora de l’Oficina del Pla Jove. 
Creiem que la fuga, per dir-ho d’alguna manera, de més de deu persones d’aquesta 
Oficina, a més a més dels escrits de treballadores que diuen sentir-se ignorades, 
menyspreades, menystingudes, qüestionades, perseguides, desqualificades, 
provocades, avergonyides, frustrades, confoses, insegures, agobiades, fatigades, 
oprimides, bloquejades, contrariades, humiliades, turmentades, disminuïdes, 
desanimades i angoixades, a part de derrotades, creiem que, ni que sigui 
preventivament, justifiquen aquesta retirada del càrrec.  
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Li donarem la resposta adequada, senyor Duran. 
Com sap no coneixem de memòria tots els decrets però, en qualsevol cas, tindrà 
resposta. I, en relació amb l’Oficina del Pla Jove que vostè esmentava, sap que ja 
s’està duent a terme, des de Recursos Humans, l’estudi corresponent en relació amb 
la seguretat laboral i els estudis en relació amb la salut laboral i psicosocial. Per tant, 
quan tinguem el resultat, evidentment prendrem les determinacions o les decisions 
oportunes però, evidentment, s’ha de treballar d’acord amb la metodologia adequada i 
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amb els temps adequats. Però hi estem treballant. Hi estem a sobre i la vicepresidenta 
n’és absolutament conscient.  
 
Intervé novament el diputat senyor Duran (CUP-PA), i diu: Entenem la seva 
intervenció però no la compartim en absolut. És a dir, temps enrere hi va haver una 
situació similar en la Direcció de Relacions Internacionals que, d’alguna manera, on es 
va encarregar aquest estudi de riscos psicosocials, d’alguna manera venia atenuada 
pel fet de que aquesta persona estava en una comissió de serveis i va marxar fora de 
la Diputació. Ara què tenim? Tenim l’efecte contrari: és una persona que està en 
comissió de serveis que ha estat ratificada en el seu càrrec, i que entenem que la seva 
presència al capdavant de l’Oficina del Pla Jove no ajuda en absolut al clima de treball 
ni al desenvolupament de les tasques que ha de fer aquesta Oficina, per no dir res de 
la situació en què es troben les treballadores que hi té assignades.  
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Li reitero que s’està treballant des de l’organisme 
corresponent i es prendran les decisions corresponents. És a dir, no prendrem les 
decisions en el Plenari. Això està clar.  
 
7.- PRECS 
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Enteníem que aquesta intervenció tenia sentit 
al principi; tanmateix, també la podem fer ara. Des de la CUP-Poble Actiu, avui creiem 
que no podem mirar cap a una altra banda, que no podem normalitzar la violència per 
part dels Mossos d’Esquadra als carrers de la ciutat de Barcelona, un cos policial que 
està acatant les ordres del conseller d’Interior de la Generalitat, ordres del Govern de 
JuntsxSí. Partits que formen JuntsXSi que també estan al govern en aquesta institució, 
Convergència i Esquerra Republicana. Avui, la CUP-Poble Actiu no podem continuar 
l’activitat institucional amb total normalitat, com si no passés res fora d’aquestes 
parets. Fer-ho seria cinisme. De fet, abans de començar ens hem plantejat abandonar 
aquest Ple, però crèiem que, per les companyes de les Quatre Roses, per les 
companyes de Tanquem els CIE, avui era necessari que defenséssim les veus, una 
vegada més, d’aquelles invisibles a les que vostès no volen fer cas. 
  
Volem també remarcar que molts mitjans parlen del Banc Expropiat, i moltes persones 
també que formen part dels seus grups polítics com si fos un espai de la CUP o de 
l’esquerra independentista. En aquest sentit, volem deixar clar que, afortunadament, el 
moviment popular a Barcelona, així com arreu del territori, és molt més ampli. El que sí 
que volem que quedi clar a tots i a totes és que nosaltres donem ple suport als espais 
alliberats de totes les ciutats i rebutgem frontalment el monopoli de la legitimitat de la 
violència per part de la Generalitat de Catalunya en mans dels Mossos d’Esquadra.  
 
Així doncs, el nostre prec, avui, és demanar que aquest Ple es pronunciï, en els 
pròxims dies, en contra de la violència policial que s’està exercint envers les veïnes de 
Gràcia i que es trenqui amb el relat criminalitzador dels moviments socials, provinent 
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, així com dels partits de 
Convergència, Esquerra Republicana i la resta de partits que s’han pronunciat en 
aquest sentit. Brutalitat policial és la que s’està vivint aquests dies als carrers de 
Barcelona. Els convido a mirar totes les imatges que estan havent-hi filmades per les 
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veïnes. Tenim un cos policial que està actuant impunement pels carrers de la nostra 
ciutat. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Tenim un prec i una pregunta, que podríem fer seguides. La pregunta és: tenim 
coneixement d’un conveni, de set-cents mil euros, per donar suport a una institució la 
finalitat de la qual actualment és promoure a Europa i a la resta del món la secessió de 
Catalunya, com és el DIPLOCAT. Volem que ens expliquin quin retorn té això, quina 
vinculació té amb el món municipal i per què hi participem amb aquests diners, que 
podrien anar destinats al món municipal, al món local.  
 
El prec és: tenim coneixement que hi ha hagut reunions entre representants 
institucionals per consensuar la substitució del senyor Gasòliba al CIDOB. Unes 
reunions de tots menys dels representants de l’Estat, que han estat marginats, com 
també no hi ha representants de la societat civil, ignoro per quin motiu. En qualsevol 
cas, el prec és que, entre els possibles candidats, en la representació que a nosaltres 
ens correspon, que el perfil del candidat a substituir el senyor Gasòliba sigui el d’un 
professional de prestigi, independent, i que no tingui vincles amb la causa política. I 
que s’incorporin tant la societat civil com l’Estat a aquesta negociació.  
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Senyor Riera, mirarem d’atendre el prec. I, tot 
seguit, i per respondre la pregunta dóna la paraula al diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), 
qui diu: Senzillament, la Diputació és membre del Patronat del DIPLOCAT des de fa 
anys i, per tant, aquesta és l’aportació que, com a membres d’aquesta entitat de 
diplomàcia pública, fem com a Diputació i el retorn el poden veure molts dels alcaldes 
que són aquí. És a dir, no només perquè moltes vegades activitats organitzades de 
diplomàcia local, que em sembla que això ningú ho posa en dubte, han tingut 
repercussió ja en forma de gent que ens ve a veure o visitar les nostres experiències i 
que són passejats o van a visitar municipis de la demarcació o al revés, en alguns 
casos, alcaldes de municipis de la demarcació van a conèixer experiències d’altres 
indrets. Bé, aquest és el sentit d’aquesta aportació que fem a DIPLOCAT, que 
insisteixo, des de fa anys en som membres.  
 
Intervé novament el senyor Riera (PP), i diu: Senyor Ciurana, jo havia sentit parlar de 
moltes diplomàcies, fins i tot de la del ping-pong, perquè tinc ja una certa edat, però no 
havia sentit parlar mai de la diplomàcia local, que és una novetat. I lo altre que vostè 
m’explica, jo havia entès que era turisme o, en qualsevol cas, un viatge de negocis.  
 
A continuació pren la paraula el president del Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, senyor Ibáñez, qui diu: A començaments d’aquest mes de maig, vam 
rebre el nostre Grup un escrit, de la secció sindical de CCOO de l’Organisme de 
Gestió Tributària, on denunciaven la degradació del servei d’Atenció tant a la 
Ciutadania com als ens municipals que recorren als serveis d’aquest Organisme de 
Gestió Tributària. El seu parer, el seu argument és que, com a conseqüència de 
l’entrada en vigor d’un conveni de col·laboració, signat entre aquesta Diputació i 
l’Agència Tributària de Catalunya i que, en opinió dels representants sindicals, suposa 
un increment de la càrrega de treball, sense que es vegi acompanyat ni d’un increment 
de la plantilla ni d’una millora retributiva. Per això, demanem a l’equip de govern que 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

se’ns faciliti, d’una banda, el conveni signat amb l’Agència Tributària de Catalunya i, 
d’una altra, els hi preguntem quin és el parer de l’equip de govern respecte a tota 
aquesta situació.  
La senyora Presidenta (CiU), diu: Li facilitarem el conveni. I tot seguit dóna la paraula 
al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Dir-li que li facilitarem i, per altra 
banda, que l’increment de feina que ha tingut l’Oficina de Gestió Tributària és menor. 
En tot cas, hi ha hagut alguna delegació de cobrament d’algunes coses concretes 
però, com ha pogut veure vostè en el darrer Ple o fa tres Plens, el que fèiem és passar 
l’executiva d’alguns impostos de la Generalitat però, en general, hi ha la previsió de 
créixer i, a més, ha de saber que, en aquests moments, estem seleccionant quaranta 
persones per incrementar la plantilla de l’organisme. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Faria un 
prec i la presidenta en farà un altre. És el següent: el nostre prec és una petita 
reproducció o similar del que vam demanar a la Comissió d’Hisenda i de Recursos 
Interns fa uns dies. Segurament no ens vam explicar prou bé per la resposta que vam 
tenir del president de la Comissió i volem ajustar la demanda que nosaltres fèiem. En 
aquella Comissió, demanàvem i enteníem que, per una qüestió de transparència, per 
l’actual moment que vivim al nostre país i a la nostra demarcació i per la situació 
evident de necessitat de major transparència pel que fa a aquesta corporació, 
suggeríem, pregàvem, crèiem, que podria ser útil que, en el marc de l’espai web de la 
Diputació, hi hagués la possibilitat de poder accedir a un espai on, de manera fàcil i 
senzilla, es pogués identificar quins recursos rep cada municipi per part d’aquesta 
corporació. És a dir, ja sabem que és molt complicat, però creiem que tenim 
possibilitats de fer-ho, que es pot fer i, per tant, preguem al Govern que posi les eines 
per què pugui ser fàcil saber cada municipi de la nostra demarcació què rep d’aquesta 
corporació, en tant que Xarxa, en tant que Catàleg, plans de concertació, plans 
específics, subvencions a programes, suport tècnic... Creiem que és fàcil i factible. 
Cada Comissió Informativa passa un seguit de decrets que donen subvencions i 
ajudes a diferents municipis. Per tant, intentar tenir tot això agrupat en el Portal de 
Transparència o en l’espai web que determini el Govern ens semblarà correcte, però 
creiem que, en aquests moments, els ciutadans i ciutadanes d’aquesta demarcació 
haurien de saber què reben d’aquesta corporació cadascun dels seus municipis i, per 
tant, preguem al Govern de la Diputació que busqui la manera de poder fer-ho efectiu. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Ho estudiarem. I, tot seguit dóna la 
paraula a la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: Vaig a fer el 
segon prec, perquè tenint en compte que, el 25 de setembre de 2015, es va aprovar, 
per tots els Estats membres de Nacions Unides, l’Agenda 2030, que conté els disset 
objectius de desenvolupament sostenible i, també, 169 fites, fem un prec al Govern 
des del Grup Entesa: dissenyar un pla de treball amb els ens locals de la demarcació 
de Barcelona per facilitar, precisament, l’aterratge d’aquests objectius de 
desenvolupament sostenible al territori i que, a més a més, aquest pla incorpori una 
proposta de conscienciació i de comunicació sobre els objectius, amb un enfocament 
que garantís la pluralitat de la presència dels diferents sectors socials i la participació 
del territori.  
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La senyora presidenta (CiU), diu: Queda recollit. I no havent més qüestions, tot 
seguit es passa al punt següent. 
 
8.- PREGUNTES 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Som a l’apartat de preguntes. Hem deixat els 
precs i, per això, deixarem el prec de demanar la dimissió de la vicepresidenta 
cinquena, Núria Parlon, sense atribucions, per al Ple que ve i, també, perquè la 
Diputació no doni dos milions d’euros al Circuit de Catalunya, contribuint així 
decisivament al canvi climàtic. 
 
Tres qüestions. Abans ha parlat de l’ORGT i, ara parlarem, una vegada més, de les 
interines. Sabem que, probablement, des del Govern se’ns dirà que s’està treballant en 
“ello”. El mes passat es va aprovar una moció que feia referència a una oferta pública 
d’ocupació, que saludem, però mentrestant s’aprova una oferta pública per al personal 
funcionari de l’Institut del Teatre i nosaltres demanem què passa amb la resta, que no 
són funcionaris sinó que són interins. No veiem, encara, cap pla per estabilitzar aquest 
col·lectiu i veiem com determinades reclamacions de les interines van rebent, a 
d’altres llocs, sentències favorables que el que fan és permetre a aquestes persones 
optar a una plaça fixa sense oposició. 
 
També el mes passat es va presentar en aquest Ple una moció, que consideràvem 
molt interessant, molt interessant per a la Diputació, que parlava de la cohesió urbana 
i, més específicament, de la creació d’un programa complementari que feia referència 
a la cohesió urbana i urbanística. Doncs bé, des del Govern van tombar aquesta moció 
perquè van dir que no estaven d’acord amb el procediment de crear un pla 
complementari via moció. Vostès van dir quelcom com “les coses no es fan així” i 
nosaltres demanem: com es fan les coses? I si veiem els fets, veiem que les coses es 
fan “ordeno y mando” o més ben dit: aquí tens el pla complementari i si t’agrada, bé; i 
si no, també. És a dir, te’l trobes allà. Anem a posar exemples perquè avui ja s’han 
referit. I vagi per endavant que són programes amb els quals la CUP-Poble Actiu està 
a favor. Hi estem a favor, però volem dir la nostra. Vostès qüestionen per una qüestió 
de forma com es presenta un programa complementari, doncs nosaltres plantegem 
una qüestió de forma en com plantegen vostès els seus programes complementaris o 
no. Avui, ja han parlat d’un pla complementari de quinze milions per a la pobresa 
energètica. Sí, hi estem d’acord, però és que vostès el presenten als 311 alcaldes 
abans de presentar-ho aquí a la Diputació, ni en una Comissió Informativa ni en el 
Plenari. No és correcte això. Ho van presentar exactament a l’acte a la Sala Ovidi 
Montllor del Pla de Mandat del passat 13 de maig. Un altre exemple: Vies blaves, que 
han aprovat avui a la Junta de Govern. Almenys la primera passa, importantíssima, i 
vagi per endavant que nosaltres veiem amb bons ulls el projecte, però no com ho 
estan fent. Ens explicarem. Vostès ja volen desenvolupar un pla director urbanístic 
amb tres-cents mil euros. Molt bé. Quin coneixement tenim nosaltres d’aquest 
projecte? Oficial... Aquest coneixement oficial passa per una reunió, prèvia als 
pressupostos de 2016, en què se’ns explica que volen incorporar un pressupost d’un 
milió i mig d’euros per a l’arranjament de carrils-bici i carrils per a vianants a les lleres 
dels rius i que, inicialment, volen començar pel riu Llobregat, des de la desembocadura 
cap amunt. I nosaltres ho saludem positivament. Molt bé, però, de cop i volta, allò que 
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era un projecte per carrils-bici i per caminar a la vora d’un riu es converteix en un 
projecte molt més gran. I d’allò que era el riu Llobregat, de cop i volta, amb una 
resolució de la Junta de Govern que han aprovat avui, desemboca oficialment també 
en l’ampliació als rius Anoia i Cardener. I vagi per endavant, una vegada més, que no 
ens sembla malament. El que ens sembla molt malament és la manera que tenen de 
fer les coses. Això sí. Com ho han fet de cara als diputats i les diputades? Vostès han 
fet una presentació, a la qual hi vaig assistir, al Cercle d’infraestructures. Vostès 
presenten als privats la possibilitat d’inversió abans d’explicar el projecte en aquesta 
casa, i nosaltres considerem que no és la manera sinó que, en tot cas, hauria de ser a 
l’inrevés: “escolteu, tenim la intenció de fer aquest projecte, ho volem fer d’aquesta 
manera i, probablement, necessitarem de la col·laboració, que tant diuen, público-
privada”. Nosaltres no hi tenim res a dir si ho fan d’aquesta manera. 
 
Abandonen la sala de sessions el diputat senyor Riera (Partit Popular) i la diputada 
senyora Gallardo (Entesa). 
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Senyor Duran, la pregunta en concret és?. 
 
El senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: Acabo, acabo. És a dir, com ho hem de fer? 
La pregunta és aquesta, perquè abans presentem una moció per a la reinternalització 
d’aquests serveis públics i ens diuen que tampoc no veuen bé que sigui via moció o 
que els terminis...  És a dir, com ho hem de fer? Però, si us plau, revisin també la 
manera que tenen vostès de fer les coses, perquè sigui una cosa recíproca si és que 
realment volem construir. A més a més, és una afectació que nosaltres, a nivell global, 
com a CUP-Poble Actiu, creiem que ha d’haver una moratòria en aquests plans 
directors urbanístics. Que ha d’haver una reflexió serena sobre un pla territorial i sobre 
què volem fer a tot Catalunya com i de quina manera. No simplement tirar pel dret i ja 
està. Ho deixo aquí. 
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Per tant són dues preguntes. Per donar resposta a 
la pregunta formulada en relació amb els recursos humans dóna la paraula al diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Només per informar-li que, aquest matí, es 
produïa una reunió amb els sindicats justament per parlar de la moció que vam 
aprovar en el Ple anterior, amb unes propostes concretes. Ara, donat que estem en el 
Plenari, no sé si s’ha acabat i si s’ha arribat a acords però, en tot cas, s’està complint 
el que va demanar el Plenari i que va aprovar per moció. I avui és una mostra evident 
perquè la reunió amb els sindicats s’ha produït o s’està produint. 
 
Abandonen la sala de sessions els diputats senyors Forn (CiU), Ruiz Novella (PSC-
CP) i la diputada senyora Garcia Ripoll (Entesa)  
 
La senyora presidenta (CiU), diu:  Com ho hem de de fer? Entre tots millorar i 
aprendre’n. Per tant, prenem nota. Nosaltres també revisarem els nostres sistemes i 
vostès també mirin de, quan vulguin promoure una moció que prosperi, intentar un 
previ consens i intentar millorar entre tots plegats. No li puc concretar una mica més 
però em comprometo a millorar, també, la nostra manera de procedir.  
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Intervé a continuació el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Por una cuestión de orden, básicamente, porque el señor Duran nos ha soltado aquí 
un mitin. Limitamos las intervenciones en lo que son las mociones, nos suelta un mitin 
y nos explica un tema de la Junta de Gobierno donde no asiste. Por lo tanto, 
pediríamos y rogamos un poco de rigor.” 
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Gràcies, senyor Reyes. Intentarem tenir rigor tots 
plegats. Entenc que el senyor Duran no ha fallat a cap Junta, excepcionalment per 
motius corresponents avui. Per tant, és veritat que vam dir que serien dues preguntes, 
per això jo he fet l’observació. Són dues preguntes per Grup i s’ha mantingut en les 
dues preguntes. Atenent també, jo crec, el bon criteri, en aquest cas, del senyor Reyes  
de que si tots endrecem bé l’ús del temps, podem acabar en hores raonables, tot i que 
no són les que serien desitjables.  
 
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 si han estat respostes, incorporant-se la totalitat del text a 
l’Acta de la present sessió. 
 
Les preguntes i respostes són les següents: 
 
1. Pregunta formulada en data 26 d’abril pel president del Grup CUP-Poble Actiu, 

que diu: 
 
Amb aquest escrit us sol·licitem quin ha estat el marge de benefici 2015 de les 
empreses que presten serveis públics externalitzats a la Diputació de Barcelona. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, va ser lliurada en data 17 de 
maig i diu: 
 
En resposta al vostre escrit del dia 26 d’abril, dirigit a la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, us informem, que si definim el marge de benefici com “la diferència entre el preu de 
venda, sense IVA i els costos de producció o d'adquisició d'un producte”, per poder contestar la 
pregunta que es formula caldria disposar de la comptabilitat analítica de totes les empreses que 
s’ha contractat al llarg de 2015. La Diputació de Barcelona no disposa d’aquest documentació i, 
en conseqüència, no podem donar resposta a la qüestió plantejada. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
2. Pregunta formulada en data 26 d’abril per la portaveu del Grup CUP-Poble 

Actiu, que diu: 
 
Amb aquest escrit, us sol·licitem un informe sobre les insercions publicitàries o el 
pagament d’altres serveis, per part de la Diputació de Barcelona, a diversos mitjans de 
comunicació de la comarca de l’Anoia durant els anys 2014, 2015 i 2016 (primer 
trimestre), en el qual s’haurien d’incloure la data, el servei contractat, el concepte, la 
campanya en què s’emmarca, l’import i el mitjà. 
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La resposta està pendent de ser lliurada. 
 
3. Pregunta formulada en data 27 d’abril pel president del Grup Ciutadans-Partido 

de la Ciudadanía, que diu: 
 
El passat 21 d’abril vam rebre resposta de la petició d’informació, amb registre 
d’entrada número 1600018074 del 31 de març, en referència a la petició d’informació, 
per necessitats de treball, referent als ajuts per menjar. 
 
En primer lloc, agrair la resposta rebuda però, a la vegada, destacar que en dita 
resposta no consta la seva entrada en el Registre i que tampoc respon a totes les 
qüestions formulades. En concret, no dóna resposta a la petició del número de 
beneficiaris per categories. Agrairíem, en el temps més breu possible (tenint en 
compte la data d’inici de dita petició, que es remunta al passat 23 de febrer) una 
relació amb les diferents categories, el número de beneficiaris de cadascuna, així com 
el total de personal en cadascuna de les categoria. Adjuntem exemple: 
 

Categoria Núm. Total personal Núm. Beneficiaris 

   

 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares va ser lliurada el dia 18 de maig i 
completada per un correu electrònic. El text de la resposta és el següent: 
 
Com a complement a la informació facilitada el passat dia 14 d’abril, sense registrar però amb 
justificant de rebuda, i en resposta a la vostra sol·licitud d’informació sobre la gestió d’usuaris 
amb la targeta d’ajuts per menjar, us annexem una relació per tipologies i categories. 
 
Per altra banda us faig notar que si en l’anterior resposta no hi constaven les categories és 
perquè, com us vam informar, no tenen cap vinculació amb la gestió d’aquest ajut. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
 

Efectius amb 
targeta 

Efectius totals a la 
Plantilla 1.01.2016 Descripció 

1 1 Secretari 

1 1 Interventor 

1 1 Tresorer 

1 1 Secretari de Gestió Tributària 

27 38 Tècnic Administració General 

5 23 Administratiu 

89 393 Auxiliar Administratiu 

8 78 Subaltern 

1 1 Tècnic Mitjà de Gestió 

73 120 Tècnic Superior Arquitec/Engin 

21 38 Tècnic Superior Ciències 

3 9 Tècnic Superior Medicina 

1 1 Tècnic Superior Farmàcia 
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Efectius amb 
targeta 

Efectius totals a la 
Plantilla 1.01.2016 Descripció 

11 23 Tècnic Superior Psicologia/Soc 

66 113 Tècnic Superior Educació 

8 18 Tècnic Superior Lletres 

35 55 Tècnic Superior Economia 

88 135 Tècnic Superior Dret 

12 14 Tècnic Superior Informació 

37 56 Tècnic Superior Informàtica 

179 384 Tècnic Superior 

22 42 Tècnic Superior Cultura 

5 9 Tècnic Superior Educació Físic 

52 74 Tècnic Superior Recursos Human 

1 1 Tèc. Sup. Gestió Tècnico-Admin 

16 20 Tècnic Superior en Documentaci 

48 88 Tècnic Mitjà Arquitec/Enginyer 

9 36 Tècnic Mitjà Sanitat 

40 57 Tècnic Mitjà Educació 

264 293 Tècnic Mitjà Bibliologia 

18 37 Tècnic Mitjà Informàtica 

74 201 Tècnic Mitjà Especialista 

2 2 Terapeuta Ocupacional 

5 7 Tècnic Mitjà Empresarials 

9 18 Tècnic Mitjà Treball Social 

13 29 Tècnic Mitjà Educador 

6 20 Tècnic Gestió Recursos Humans 

35 77 Tècnic Mitjà Gestió 

3 20 Tècnic Auxiliar Arquitect/Engi 

2 108 Tècnic Auxiliar Sanitat 

13 23 Tècnic Auxiliar Educació 

1 3 Tècnic Aux. Informàtica Operad 

60 145 Tècnic Auxiliar Especialistes 

23 40 Tècnic Auxiliar Bibliologia 

4 59 Auxiliar Tècnic Esp. Sanitat 

11 23 Tèc. Aux. Informàtica-Program. 

74 183 Tècnic Auxiliar de Gestió 

7 20 Tècnic Auxiliar d'Informàtica 

4 38 Tècnic Auxiliar Educador 

1 1 Tècnic Auxiliar de Laboratori 

2 2 Guàrdia Cos Seguretat 

7 38 Auxiliar d'Oficina 

2 18 Guarda Guardes Forestals 

1 24 Guarda Forestal Especialista 

1 1 Comeses Especials Superiors 

3 7 Mestre – Capatàs 
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Efectius amb 
targeta 

Efectius totals a la 
Plantilla 1.01.2016 Descripció 

2 8 Oficial Especial Laboratori OO 

4 10 Oficial Especial Permisos Obre 

1 3 Oficial Especial Senyalització 

1 6 Oficial Especial de Vies Local 

5 36 Oficial Especial Instal.lació 

1 10 Oficial Especial Xofer 

1 3 Oficial Especial Cuina 

1 5 Oficial Especial Reproducció G 

1 10 Oficial Esp. Mant. Explot. Agr 

1 5 Oficial Especial Paleta 

1 8 Oficial Especial Pintor 

1 2 Oficial Especial Manteniment d 

1 32 Oficial Manteniment Instal.lac 

1 42 Oficial Conductor Vehicles 

1 14 Oficial Manteniment Forestal 

1 12 Oficial de Cuina 

2 10 Oficial Reproducció Gràfica i  

4 13 Oficial de Magatzem 

1 13 Oficial Paleta 

7 13 Oficial de Serveis 

1 5 Oficial Telefonista/Recepcionistaq 

1 7 Ajudant Mantenim. Instal.Grals. 

4 31 Ajudant Serveis 

1 7 Ajudant d'Obres 

3 156 Operari Serveis 

  
 4. Pregunta formulada en data 3 de maig pel president del Grup Ciutadans-Partido 

de la Ciudadanía, que diu: 
 
Mguel Ángel Ibáñez Giner, diputat president del Grup Polític Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit, 
passo a formular respectuosa sol·licitud de documentació i informació aclaridora dels 
següents apartats: 
 
1. En relació al punt 9 de l’Ordre del Dia de la sessió plenària del 28 d’abril de de 

2016, pel que referència a l’actualització del “Pla de subvencions 2016”, sobre els 
següents ítems inclosos en l’esmentada actualització del Pla: 

 
Org. Suprog. C.Ec Denomina. Objecte Concessió Import (€) 

10500 34100 75300 EQUACAT, SA Suport celebració XVIII Jocs del 
Mediterrani 

Directa 300.000,00 

10500 34100 75300 EQUACAT, SA Obres de rehabilitació del Canal 
Olímpic 

Directa 300.000,00 
 
600.000,00 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Per quin motiu s’adjudiquen directament ajuts a una societat mercantil per fer un 
esdeveniment que es desenvoluparà fora de la província de Barcelona? Quina 
inversió es finança mitjançant la concessió directa que presenta el següent objecte: 
Suport a la celebració de la XVIII Edició dels Jocs del Mediterrani? 

 
2. En relació amb el punt 9 de l’Ordre del Dia de la sessió plenària del 28 d’abril de 

2016, pel que referència a l’actualització del “Pla d’Inversions 2016”, sobre els 
següents ítems inclosos en l’esmentada actualització del Pla: 

 
Org. Suprog. Subcon Codi projecte Descripció Núm. Prog. Import (€) 

50100 45301 61104 20100082 Prog. transferència titularitat 
GENCAT 2011 

0 13.517.500,0
0 
 

50100 45301 61104 20130082 Prog. transferència titularitat 
GENCAT 2011 

5929 2.608.720,21 

50100 45301 61104 20130082 Prog. transferència titularitat 
GENCAT 2011 

5847 20.562,72 

50100 45301 61104 20130082 Prog. transferència titularitat 
GENCAT 2011 

5848 4.808.548,28 
 

7.437.831,21 

 
Sol·licitaríem una descripció més exhaustiva de cadascun dels quatre punts 
relacionats en el quadre anterior. 
 

3. En relació amb el punt 9 de l’Ordre del Dia de la sessió plenària del 28 d’abril de 
2016, pel que referència a l’actualització del “Pla d’inversions 2016”, sobre els 
següents ítems inclosos en l’esmentada actualització del Pla: 

 
Org. Suprog. Subcon. Codi projecte Descripció Núm. Prog. Import (€) 

50100 45301 76242 XGL20122015 Transf. Ajuntaments XGL 
Conveni GENCAT 

5847 687.461,09 
 

50100 45301 76242 XGL20122015 Transf. Ajuntaments XGL 
Conveni GENCAT 

5849 4.364.601,44 
 

5.052.062,53 
 

 
Agrairíem disposar del Conveni en què s’emmarquen els dos punts explicitats en el 
quadre anterior. 

 
4. En relació amb el punt 9 de l’Ordre del Dia de la sessió plenària del 28 d’abril de 

2016, pel que referència l’actualització del “Pla d’inversions 2016”, sobre els 
següents ítems inclosos en l’esmentada actualització del Pla: 

 
Org. Suprog. Subcon. Codi projecte Descripció Núm. Prog. Import (€) 

50402 17230 77000 20160155 Transferències a empreses 
privades 

0 187.900,00 
 

 
Sol·licitaríem una descripció i una composició més exhaustiva de cadascuna de 
les transferències a empreses incloses en el quadre anterior. 
 

5. En relació amb el punt 9 de l’Ordre del Dia de la sessió plenària del 28 d’abril de 
2016, pel que referència l’actualització del “Pla d’Inversions 2016”, sobre els 
següents ítems inclosos en l’esmentada actualització del Pla: 
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Org. Suprog. Subcon. Codi projecte Descripció Núm. Prog. Import (€) 

1B000 94100 75000 20160092 PUOSC 0 29.500.000,00 
 

 
Agrairíem obtenir informació per tal de saber quina està prevista que sigui 
l’aportació al PUOSC de la Generalitat de Catalunya i, d’aquesta aportació, quina 
ha estat ja executada a data del present escrit. 

 
Les respostes, en tres escrits signats pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació de dates 10 i 17 de maig, van ser 
lliurades en aquestes dates i tenen el contingut que es transcriu a continuació: 

 
(10 de maig) 
 
En relació amb la vostra carta del dia 3 de maig i referent a la pregunta corresponent al 
PUOSC, us informo que està pendent de concretar l’aportació que es farà i a data d’avui no 
s’ha executat cap import d’aquesta partida. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
(17 de maig). 
 
En primer lloc aclarir que l’actualització del “Pla de subvencions 2016” no ve motivada per 
l’actuació a que vostè fa referència, ja que aquesta estava inclosa en el pressupost inicial i 
la modificació de crèdit 2/2016 que es donà compte en la sessió plenària del mes de març. 
 
El Canal Olímpic de Catalunya va ser creat per l’Institut Català del Sòl amb motiu dels Jocs 
Olímpics de Barcelona 92 com a seu de les competicions de piragüisme. El 29 d’abril de 
1993 l’Institut Català del Sòl i la Generalitat de Catalunya van constituir la societat 
EQUACAT, SA, amb les funcions d’una banda, de portar a terme la gestió i explotació del 
Canal Olímpic de Catalunya a Castelldefels i de totes les seves construccions i instal·lacions 
i, d’altra banda, per afavorir el foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense finalitat de 
lucre a través de la corresponent secció esportiva. 
 
En els Jocs Mediterranis 2017 una de les seus serà el municipi de Castelldefels (Baix 
Llobregat), que acollirà al Canal Olímpic de Catalunya les competicions de piragüisme i rem. 
Les instal·lacions del Canal Olímpic necessiten de tot un seguit d’obres de rehabilitació per 
poder acollir aquest Jocs del Mediterrani. El 15 de desembre de 2015 es va signar un 
conveni entre Diputació de Barcelona i Equacat,SA per donar suport a les obres de 
rehabilitació del Canal Olímpic de Catalunya, atès que la Corporació col·labora en 
esdeveniments d’especial interès, en concret en tots aquells que tinguin una especial 
rellevància i transcendència per al món local, per tal de contribuir al desenvolupament social 
i econòmic de les comarques de la demarcació de la Diputació de Barcelona. La subvenció 
de 300.000 euros es destinarà a finançar les despeses que es produeixin en relació amb la 
primera fase de rehabilitació del Canal Olímpic de Catalunya. 
 
Al pressupost de 2016 s’ha previst una consignació per a donar suport a la següent fase 
d’obres de rehabilitació. Per la confecció del pressupost de 2016 es va tenir en compte la 
documentació d’adequació del Canal Olímpic que es va facilitar en el seu moment. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
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(17 de maig) 
 
En relació a la vostra pregunta del punt 9 de l’Ordre del Dia de la sessió plenària del 28 
d’abril de 2016, referent a l’actualització del “Pla d’inversions 2016”, en primer lloc aclarir 
que l’actualització del “Pla d’Inversions 2016” no ve motivada per la inclusió de l’actuació a 
que vostè fa referència, ja que aquesta hi consta com a conseqüència de la incorporació de 
romanents 2015 i aprovada en la modificació de crèdit 2/2016. 
 
El 3 de novembre de 2010 la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van 
signar un conveni de transferència de titularitat de determinades carreteres de la xarxa local 
i de finançament d’actuacions. El conveni estableix la formulació d’un pla anyal d’actuació 
de millora general en carreteres locals. 
 
D’acord amb les previsions del conveni esmentat i les peticions de la Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat s’estableix la consignació inicial de cada pressupost, per 
a l’any 2016 ha estat de 13.517.500 euros. Aquesta consignació inicial s’ha vist 
suplementada amb la incorporació de romanents (modificació 2/2016 propostes 5929, 5847, 
5848) al complir el requeriment previstos en les bases d’execució del pressupost i en el 
previst en l’art. 182 i 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
Des de la Delegació d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació es 
gestiona l’expedient relacionat amb els pressupostos però no es disposa de la informació 
relativa al contingut dels projectes concrets que inclouen aquesta partida. 
 
Per tal de poder tenir una descripció més concreta del contingut de la partida haurien 
d’adreçar-se a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i, pels mateixos motius, és a aquesta àrea a 
qui s’han d’adreçar per a disposar de la informació referent al conveni en que s’emmarquen 
els dos punts explicitats en aquest quadre. 
 
Org. Suprog Subcon Codi projecte Descripció Núm. 

Prog. 
Import (€) 

50100 45301 76242 XGL20122015 Transf. Ajuntaments XGL 
Conveni GENCAT 

5847 687.461,09 
 

50100 45301 76242 XGL20122015 Transf. Ajuntaments XGL 
Conveni GENCAT 

5849 4.364.601,44 
 

5.052.062,53 
 

 
En aquest cas la consignació és fruit de la incorporació de romanents (modificació 2/2016 
propostes 5847, 5849) al complir el requeriment previstos en les bases d’execució del 
pressupost i en el previst en l’art. 182 i 176 del reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
En relació a la consulta referida a la partida 50402/17230/77000 Transferències a empreses 
privades amb una consignació de 187.900 euros, l’informo que aquesta es va aprovar en el 
pressupost inicial de 2016 a proposta de la Gerència d’Espais Naturals, d’acord amb l’annex 
de subvencions aprovat. La finalitat de la mateixa és donar Suport per a activitats en l'àmbit 
dels parcs naturals, i la forma de concessió es realitzarà d’acord a la convocatòria acordada 
per Junta de Govern en sessió de data 17 de desembre de 2015. 
 
Com en els supòsits anteriors, si es vol el detall concret del contingut de la partida caldrà 
adreçar-se a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 

Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

S’informa a continuació de les peticions de documentació i d’informació formulades 
per diferents Grups Polítics i de l’estat de la seva tramitació. 
 
1. Petició de documentació formulada en data 2 de maig pel portaveu del Grup 

Partit Popular, per consultar l’expedient del conveni de col·laboració formalitzat en 
2015 entre la Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya, SL, per a la 
cooperació en les activitats que es desenvolupen al Circuit de Barcelona-
Catalunya.  
 

El dia 12 de maig el Grup va realitzar la consulta de la documentació sol·licitada. 
 
2. Petició de documentació formulada en data 2 de maig pel president del Grup 

CUP-Poble Actiu, sol·licitant una còpia en paper i/o digital de l’esborrany del Pla 
de millora de la qualitat de l’aire, que ha fet l’Agència d’Ecologia Urbana de 
Barcelona, per a una àrea de tretze municipis del Vallès Oriental. 

 
En data 17 de maig es va donar resposta, indicant que el Pla encara no està 
finalitzat ni lliurat al Consell Comarcal. La informació sol·licitada serà lliurada tan bon 
punt es tingui l’estudi acabat. 
 
3. Petició de documentació formulada en data 9 de maig pel president del Grup 

Partit Popular, sol·licitant consultar l’expedient relatiu a la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relativa a la  rehabilitació del Pavelló Municipal. 

 
El Servei gestor resta pendent de rebre resposta del Grup per fixar data de 
consulta de l’expedient. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 45 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 
 
 
 
 
 


