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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 28 de juliol 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 Parlon 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), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor
(PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria
del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús
Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos
i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello (CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i
Romero (ENTESA), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i
Borrega (ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares
(CiU), Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael
Homet i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i
Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s),
Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i
Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERCAM), 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, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis MartínezAlonso Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el
Tresorer senyor Josep Abella Albiñana.
Excusa la seva absència el diputat senyor Jaume Asens i Llodrà (ENTESA).
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre
del Dia que es transcriu a continuació:
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 30 de juny de 2016.
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Coordinació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació
2.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la ratificació de l’aprovació inicial dels
Estatuts del Consorci de la Colònia Güell.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.

Dictamen pel qual es proposa autoritzar l’inici dels tràmits administratius per a la
dissolució del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona.

Direcció de Serveis de Recursos Humans
4.

Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord adoptat en la Mesa General
de Negociació de matèries comunes, en data 30 de juny de 2016, sobre el
personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat.

5.

Dictamen pel qual es proposa l’actualització de la relació de llocs de treball de
l’organisme autònom Institut del Teatre i l’aprovació inicial de la modificació de la
plantilla del dit ens.

Servei de Programació
6.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 12/2016 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
7.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió d’ús de l’immoble anomenat
“Habitatge del Conserge”, situat al carrer Riera de Gavarra, núm. 38, de Canet de
Mar, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar.

Intervenció General
8.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat
d’execució dels pressupostos de la Corporació i dels seus organismes autònoms,
corresponent al segon trimestre de 2016.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis de Cultura
9.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Privada Miquel
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Martí i Pol, en relació amb el compromís sobre la constitució del dret real
d’usdefruit del llegat del poeta per part de la Diputació de Barcelona en favor de la
Fundació Miquel Martí i Pol, la determinació de les aportacions econòmiques de la
Diputació de Barcelona al llarg de les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 i 2022, i el compromís de dissenyar les línies d’actuació i de col·laboració
futura entre ambdues institucions, en ordre a la viabilitat de funcionament i
desenvolupament futurs de la Fundació.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
10. Dictamen pel qual es proposa acordar, per part de la Diputació de Barcelona,
l’acceptació del traspàs de titularitat, acordat per l’Ajuntament de Tiana, a favor de
la Diputació de Barcelona, del vial de connexió del Passeig de Vilesa amb
l’Avinguda Albèniz, que passa a formar part de la carretera BV-5008 al T.M. de
Tiana.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
11. Dictamen pel qual es proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci de
l’Observatori del Paisatge, adscrit a la Generalitat de Catalunya.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
12. Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i el
Sr. Valentí Oliveras Concustell, per a l’ordenació de l’ús públic a la Vall del
Flequer, dins l’àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.

Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, de
suport als 27 de la UAB.

2.

Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, per incentivar
l’assoliment d’un salari mínim de referència de 1.071,4 € pels treballadors i
treballadores contractats o proveïdors/es a la Diputació de Barcelona.

3.

Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, sobre el
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals.

4.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per al
reconeixement, ajuts i benestar social de les persones afectades per la malaltia
celíaca.
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5.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a
l’elaboració d’una ordenança tipus sobre contaminació odorífera destinada als ens
locals.

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 (9 i 30 de juny).

7.

Precs

8.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 30 de juny de
2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 30 de
juny de 2016, pregunta als diputats i a les diputades assistents si existeix alguna
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Coordinació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació
2.- Dictamen de data 7 de juliol de 2016, pel qual es proposa aprovar la ratificació
de l’aprovació inicial dels Estatuts del Consorci de la Colònia Güell.
“I. ANTECEDENTS
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, va incidir
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).
La Disposició final segona de la LRSAL va afegir una nova Disposició addicional
vintena a la LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar
estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord
amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté
d’altres requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014,
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa, que incorporà diverses previsions referides al dret de separació i
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acordà la classificació dels
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ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. Aquests acords han estat
modificats per l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 43/16, de 31.3.2016,
tot i que les esmenes incorporades no afecten al Consorci de la Colònia Güell.
Conforme a aquests acords, el Consorci de la Colònia Güell, com a ens vinculat a la
Diputació de Barcelona i constituent del seu sector públic local, fou classificat en el
grup 3. A més de la Diputació de Barcelona, integren el Consorci de la Colònia Güell,
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló.
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació:
-

Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015.

-

Acords de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació dels
Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona a
les lleis esmentades.

II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
DE LA COLÒNIA GÜELL I RATIFICACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
La Junta de Govern del Consorci de la Colònia Güell, en data 9.11.2015, adoptà els
acords següents:
“PRIMER.- Aprovar inicialment els nous Estatuts del Consorci de la Colònia Güell, d’acord
amb el text que figura com a annex a aquest acord.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública, mitjançant anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) i en el tauler d’anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de
30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de
reclamacions o al·legacions.
TERCER.- Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el termini
d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva sense
ulterior tràmit.
QUART.- Donar trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels
acords adoptats.
CINQUÈ.- Acordar que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci i
ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB l’anunci del Text refós dels
Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció
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General de l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals per
a la constància de la modificació dels Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de
Catalunya.
SISÈ.- Facultar la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els actes d’execució
necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords.”

L’acord d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci, adoptat per la
seva Junta de Govern en data 9.11.2015, va ser sotmès a informació pública sense
que es presentés cap reclamació ni al·legació al respecte, segons consta acreditat
mitjançant diligència del secretari del Consorci.
La notificació dels acords adoptats amb el seu annex va tenir entrada al Registre
General de la Diputació de Barcelona el 18.4.2016.
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la
Secretaria i la Intervenció. Aquest informe ha estat emès en data 6.7.2016 amb
caràcter favorable.
En virtut de tot això, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci de
la Colònia Güell, aprovada per la seva Junta de Govern el 9 de novembre de 2015 -les
variacions afecten als arts. 4 a 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29 a 32 i 34, que es
modifiquen, al preàmbul i als arts. 2, 16, 19, 28 i 37 a 40, el contingut dels quals
s’afegeix de nou- constituït per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, d’acord
amb el text refós que es transcriu a continuació:
“ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL
Preàmbul
Títol I. Disposicions generals
Art. 1r. Constitució i naturalesa jurídica
Art. 2n Adscripció
Art. 3r, Seu social i domicili
Art. 4t. Règim jurídic
Art. 5è Objecte i àmbit territorial
Art. 6è Finalitats
Art. 7è. Àmbit competencial
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Títol II. Òrgans de govern
Capítol primer. Disposicions generals
Art. 8è. Govern i administració del Consorci
Capítol segon. La junta de Govern
Art. 9è Definició
Art. 10è. Composició
Art. 11è. Atribucions i funcions
Art. 12è. Règim de delegacions
Capítol tercer. La Presidència de la Junta de Govern
Art. 13è. Designació
Art. 14è. Funcions
Capítol quart. La Vicepresidència de la Junta de Govern
Art. 15è. Designació i funcions
Capítol cinquè. La Comissió Especial de comptes
Art. 16è. Funcions i composició
Capítol sisè. Comissions consultives
Art. 17è. Creació
Capítol setè. Normes comuns dels òrgans col·lectius
Art. 18è. Règim de sessions
Art. 19è. Durada dels mandats
Art. 20è. Quòrum de constitució i votació
Art. 21è. Actes de les sessions
Títol III. Òrgans d’assessorament i gestió
Capítol primer. La Gerència
Art. 22è. Designació
Art. 23è. Funcions
Capítol segon. La Secretaria General
Art. 24è. Designació
Art. 25è. Funcions
Capítol tercer. La intervenció General
Art. 26è. Designació
Art. 27è. Funcions
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Capítol quart. Règim del personal al servei del Consorci
Art. 28è. Disposicions generals
Títol IV. Règim econòmic i financer
Art. 29è. Règim econòmic
Art. 30è. Patrimoni del Consorci
Art. 31è. Recursos econòmics
Art. 32è. Aportacions dels ens consorciats
Art. 33è. Pressupost i exercici econòmic
Art. 34è. Comptabilitat del Consorci
Art. 35è. Règim jurídic-econòmic
Títol V. Modificació i dissolució del Consorci
Art. 36è. Modificació dels estatuts
Art. 37è. Dissolució del Consorci
Art. 38è. Acord de dissolució
Art. 39è. Procediment i efectes de la dissolució
Títol VI. Separació dels membres
Art. 40è. Separació
Disposició addicional única. Efectes de les modificacions legislatives
Disposició final única. Entrada en vigor dels estatuts
PREÀMBUL
L’any 1985 la Universitat de Barcelona, amb una proporció del 44,44%, la Corporació
Metropolitana de Barcelona, amb un 29,63% i la Diputació de Barcelona amb un 25,93% van
adquirir de forma indivisa 58,79 Ha de terreny situades a la Colònia Güell i el seu entorn, en els
termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat.
L’any 1989 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va succeir en la titularitat dels terrenys la
Corporació Metropolitana de Barcelona en virtut de l’assignació de béns produïda per l’extinció
d’aquesta entitat.
El Consorci de la Colònia Güell es va constituir l’any 1993 per a la gestió i administració
d’aquesta propietat, essent integrat per les entitats copropietàries i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló. Els seus Estatuts es van publicar al BOPB número 118, de 18 de maig de
1993.
L’any 1999 l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya va adquirir la part de la
propietat de la Universitat de Barcelona, substituint aquesta en el Consorci de la Colònia Güell.
Les entitats copropietàries van alienar conjuntament l’any 2005 la superfície de 7,6 Ha dels
termes municipals de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló. Posteriorment, l’any
2007 l’Institut Català del Sòl va adquirir als altres copropietaris la part de la propietat
corresponent al conjunt de la propietat excepte la parcel·la registral en la que es troba la Cripta.
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La parcel·la de terreny en què es manté la copropietat té una superfície de 3,29 Ha i és
l’administrada pel Consorci de la Colònia Güell. En aquesta propietat hi ha l’anomenada Cripta
de la Colònia Güell, la casa parroquial i les pinedes de l’entorn d’aquestes edificacions.
El 1990 el conjunt de la Colònia Güell fou declarat Bé d’Interès Cultural–Conjunt Històric. Pel
que fa específicament a la Cripta de la Colònia Güell, obra d’Antoni Gaudí, fou declarada
Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional (decret 1794/1969 de 24 de juliol de 1969),
Bé d’Interès Cultural (acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 25 de novembre de
1991) i va ser inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO el 15 de juliol de 2005.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la regulació
dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la
LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i
referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu règim orgànic,
funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació estatutària. A
aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de
2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de
separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.- CONSTITUCIÓ I NATURALESA JURÍDICA.
El Consorci de la Colònia Güell és una Entitat amb personalitat jurídica pròpia integrada, amb
caràcter voluntari, per l’Institut Català del Sòl, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, per a la gestió i
administració de la propietat proindivisa dels tres primers ens consorciats situada a la Colònia
Güell, en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.
No obstant l'anterior, podran incorporar-se amb posterioritat noves Entitats públiques o
privades, interessades en la consecució de les finalitats que orienten el Consorci, sempre que
així ho acordi la Junta de Govern del mateix amb la unanimitat de les parts propietàries,
mitjançant la signatura d'un Conveni d'adhesió, on s'especificaran les condicions d'integració,
com també les seves obligacions, el que forçosament portarà inherent l'acceptació dels
presents Estatuts. La incorporació de nous membres no suposarà la modificació dels estatuts.
Aquesta Entitat es constitueix a l'empara del que disposa l'article 87 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i es regularà pels presents Estatuts i, en el seu defecte, per les normes reguladores
del Règim Local vigents a Catalunya, en qualsevol dels seus aspectes, inclòs el de gestió
pressupostària i comptabilitat pública.
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ARTICLE 2.- ADSCRIPCIÓ
El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup 3,
d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, respectivament.
En el cas de modificació de l’adscripció del Consorci, aquesta es farà mitjançant acord de la
Junta de Govern abans de finalitzar l’exercici anual, per tal de ser efectiva l’any següent. El
canvi d’adscripció no implicarà una modificació estatutària.
ARTICLE 3.- SEU SOCIAL I DOMICILI
El Consorci, que es constitueix per temps indefinit, tindrà la seu social en la ciutat de Sant Feliu
de Llobregat i el seu domicili en la carretera Nacional, 340, p.Km. 1248,750 - Parc de
Torreblanca. Aquest domicili podrà ser variat per acord de la Junta de Govern del Consorci,
que podrà, igualment en el futur, per al compliment de les seves finalitats, crear i suprimir
delegacions en altres localitats.
ARTICLE 4.- RÈGIM JURÍDIC
El Consorci és una Entitat pública de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica pel
compliment dels seus fins, que gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, dins de l'àmbit de
les seves competències i finalitats, sense més limitacions que les establertes en les lleis o en
els presents Estatuts, podent, per tant, ser titular de drets i obligacions i actuar en l'Ordre jurídic
i econòmic, contractant i obligant-se en totes les formes admissibles en dret.
El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats i
prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no territorials en virtut de l’article 8 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, i amb les limitacions previstes a la Ley de Bases de Régimen Local en la seva
redacció donada per la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL).
El Consorci es regularà pels presents Estatuts, i en tot en el que no es preveu en els mateixos i
amb caràcter supletori, per la legislació vigent en matèria de règim local, reguladora dels
diferents sectors d'acció pública.
ARTICLE 5.- OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL
El Consorci té per objecte la gestió i administració de la propietat proindivisa de l’Institut Català
del Sòl, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona, situada a la Colònia
Güell, en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.
També podrà administrar altres béns mobles i immobles que li siguin cedits mitjançant
procediment legal, o incorporats al seu àmbit de gestió amb motiu de la incorporació d’un nou
ens consorciat.
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En conseqüència, l’objecte del Consorci serà el de la conservació, la difusió i la recerca de la
Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.
ARTICLE 6.- FINALITATS
Per fer efectiu l'objecte del Consorci, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de les
següents finalitats:
a)
b)
c)
d)

L'administració i explotació de la propietat que administra.
La preservació dels valors arquitectònics, culturals, naturals i paisatgístics de la propietat.
La promoció i difusió de la propietat.
La gestió i execució de les obres que siguin necessàries per a la conservació i millora de la
propietat.
e) La col·laboració amb les Administracions competents i entitats públiques i privades per a la
difusió i la millora del coneixement de l’obra d’Antoni Gaudí, el modernisme i el patrimoni
cultural.
f) La col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i les entitats del municipi
per a la promoció econòmica i cultural de la Colònia Güell.
g) Qualsevol altra activitat relacionada amb la conservació, divulgació i la recerca del
patrimoni natural i cultural.
ARTICLE 7.- ÀMBIT COMPETENCIAL
Per a la consecució de les finalitats expressades en l'article anterior, el Consorci estarà facultat
per a realitzar tots aquells actes que, sent lícits i conformes amb l'Ordenament jurídic,
s'encaminin a la consecució d'aquelles, podent exercir, en particular, les activitats següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Redactar informes, estudis i propostes.
Editar i participar en l’edició de publicacions i materials audiovisuals en qualsevol format.
Contractar l’execució d'obres, serveis i subministraments.
Contractar l'adquisició, alienació i gravamen de tot tipus de béns i drets.
Contractar treballs de manteniment i conservació.
Contractar la redacció de projectes d’obres, treballs específics i d'assessorament.
Establir i recaptar preus públics per a la utilització de la imatge i l’ús de la propietat, així
com altres fórmules de captació de recursos econòmics a partir de l’explotació de la
propietat, d’acord amb la legislació vigent.
h) Proposar a les Administracions competents l'aprovació de projectes, estudis i actuacions
per a la realització de les seves finalitats.
i) Participar i formar part de comissions, comitès, entitats associatives, públiques i privades,
de qualsevol àmbit territorial, inclòs internacional, relacionades amb les finalitats del
Consorci.
j) Organitzar els serveis del Consorci, tant tècnics com administratius.
k) Subscriure Convenis de col·laboració amb persones o entitats públiques o privades,
necessaris per a la consecució de les seves finalitats.
l) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes, tant de persones
naturals com jurídiques, públiques o privades.
m) Acceptar, repudiar o renunciar heretats, llegats o qualsevol altra tipus d'aportacions de
caràcter gratuït.
n) Interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus d'Autoritats,
Administracions, entitats privades i particulars davant tot tipus de Jurisdiccions, ordinàries
o especials.
o) Qualsevol altra de naturalesa anàloga.
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TÍTOL II
ÒRGANS DE GOVERN
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 8.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI
El govern i administració del Consorci, s'exercirà pels Òrgans següents:
- La Junta de Govern
- La Presidència
- La Vicepresidència
- La Comissió especial de comptes
Els esmentats òrgans de Govern i administració estaran assistits i complementats pels
següents òrgans d'assessorament i gestió:
- La Gerència
- La Secretaria General
- La Intervenció General
CAPÍTOL SEGON
LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 9.- DEFINICIÓ
La Junta de Govern és l'òrgan col·legiat que ostenta el govern i administració suprem del
Consorci, que estarà integrat per un nombre de membres que no pot ser inferior a 7 , i sempre
tenint en compte la disposició final 12a de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local en la
redacció donada per la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
ARTICLE 10.- COMPOSICIÓ
La Junta de Govern estarà formada per tres representants del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, dos de cadascuna de les altres entitats propietàries (Diputació de Barcelona i Institut
Català del Sol), designats per les mateixes, i per l'Alcalde de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló, que exerciran el seu càrrec amb caràcter temporal, per terminis de 4 anys, cessant en
el seu càrrec per les següents causes:
a) Expiració del termini de durada.
b) Mort o incapacitat.
c) Renúncia al càrrec.
Així mateix, i tenint en compte que els càrrecs d'aquest Consorci són inherents als càrrecs que
els seus titulars ostentin en les Entitats consorciades, si alguna de les persones que ocupin
algun càrrec de vocal o president en aquest Consorci cessa en el seu càrrec en l'Entitat
d'origen a la qual representen, cessarà automàticament en el Consorci, i serà substituït per la
persona proposada per l'entitat afectada.
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ARTICLE 11.- ATRIBUCIONS I FUNCIONS
Seran atribucions i funcions de la Junta de Govern del Consorci les següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Aprovar el Pla d'actuació anual.
Aprovar el Projecte de modificació d'Estatuts i proposar-lo a les Entitats consorciades.
Acordar la incorporació de nous membres al Consorci.
Proposar l'extinció del Consorci en els supòsits previstos en els presents Estatuts.
Aprovar el pressupost anual del Consorci, la seva liquidació i les seves modificacions.
Aprovar les aportacions de participació econòmica anual dels ens consorciats, subjecte
a la seva posterior ratificació.
Aprovar els comptes generals del Consorci i el llibre inventari del patrimoni, així com les
seves respectives rectificacions anuals.
Aprovar la subscripció d'operacions de crèdit amb Entitats públiques i privades
legalment habilitades a l'efecte.
Aprovar les Ordenances i Reglaments reguladors dels serveis.
Interpretar els Estatuts del Consorci i les seves finalitats.
Desenvolupar l'assoliment i contingut de les finalitats consorcials, establint les directrius
generals inspiradores del Consorci.
Nomenar i separar la persona titular de la Gerència.
Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball, els processos selectius i les
retribucions, sempre tenint en compte les limitacions que determini la legislació de
règim local vigent en relació als consorcis.
Acceptar heretats, llegats i donacions.
Contractar i executar obres, serveis, subministraments i qualsevol contracte de
naturalesa anàloga, de caràcter públic o privat, el pressupost del qual sigui igual o
superior al 10% del pressupost del Consorci.
Adquirir i alienar béns i drets del Consorci.
Designar al President i al Vicepresident de la Junta de Govern.
Crear comissions consultives.
Exercitar accions judicials i administratives.
Aprovar la memòria anual de l'activitat del Consorci.
Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci.
Inspeccionar i vigilar els serveis del Consorci.

ARTICLE 12.- REGIM DE DELEGACIONS
La Junta de Govern podrà delegar les seves facultats en el seu President, mitjançant acord
exprés adoptat per unanimitat dels seus membres de ple dret propietaris.
Podran ser objecte de delegació les competències previstes en l'article anterior que la legislació
de règim local no consideri indelegables.
CAPÍTOL TERCER
LA PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 13.- DESIGNACIÓ
La Junta de Govern designarà, per unanimitat dels seus membres propietaris i d'entre els seus
representants, una persona com a President/a i un/a Vicepresident/a.
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ARTICLE 14.- FUNCIONS
La Presidència es l'òrgan unipersonal del Consorci que ostenta la seva representació en tots
els camps de l'activitat, podent, per tant, comparèixer en judici i fora d'ell, sense necessitat de
previ i especial apoderament, davant tota classe de Jurisdiccions, ordinàries o especials, i
davant tot tipus d'Administracions, estatals, autonòmiques, locals o institucionals, així com
davant tot tipus de persones, públiques o privades, físiques o jurídiques, incloses les entitats
bancàries, les Caixes d'Estalvi i qualsevol altra entitat de crèdit legalment reconeguda.
Seran funcions del President les següents:
a) Convocar i presidir les sessions de la Junta de Govern i de les Comissions consultives.
b) Establir l'ordre del dia de les mateixes.
c) Ordenar els debats i votacions i suspendre i aixecar les sessions de les mateixes.
d) Decidir els empats en les votacions amb el seu vot de qualitat.
e) Executar i vetllar pel compliment dels acords de la Junta de Govern.
f) Contractar obres, serveis, subministraments i qualsevol contracte de naturalesa anàloga,
de caràcter públic o privat, el pressupost del qual no excedeixi del 10% del Pressupost
total del Consorci.
g) Exercitar accions judicials i administratives en cas d'urgència, donant compte a la Junta de
Govern.
h) Representar judicial i extrajudicialment al Consorci.
i) Exercir l'alta direcció del Consorci.
j) Totes aquelles funcions que li delegui la Junta de Govern.
k) Disposar dels fons del Consorci mitjançant la firma de xecs de forma mancomunada amb
l'Interventor General.
l) Les demés funcions que, sent lícites i necessàries per complir les finalitats del Consorci,
no estiguin atribuïdes a altres òrgans del mateix.
CAPÍTOL QUART
LA VICEPRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 15.- DESIGNACIÓ I FUNCIONS
La persona que exerceixi la Vicepresidència serà designada per la Junta de Govern en els
termes previstos en l'article 14 dels presents Estatuts, i tindrà com a úniques funcions les de
substituir al President en cas d'absència, vacant o malaltia, i la d'assistir-lo en l'exercici del
càrrec.
Malgrat l'anterior, el/la Vicepresident/a podrà exercir les funcions establertes en l’article 14 dels
presents Estatuts, per delegació del President.
CAPÍTOL CINQUÈ
LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
ARTICLE 16.- FUNCIONS I COMPOSICIÓ
La Comissió especial de comptes té com a funcions les que preveu l’article 116 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i estarà integrada per les
persones membres de la Junta de Govern.
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CAPÍTOL SISÈ
COMISSIONS CONSULTIVES
ARTICLE 17. - CREACIÓ
La Junta de Govern del Consorci podrà crear quantes Comissions consideri convenients per a
la deguda realització de les seves finalitats, que tindran caràcter merament consultiu.
La durada del termini de vigència d'aquestes Comissions estarà circumscrita al termini fixat en
l'acord de constitució, extingint-se, en tot cas, de forma automàtica, una vegada complida la
finalitat per a la qual van ser creades.
CAPÍTOL SETÈ
NORMES COMUNS DELS ÒRGANS COL·LECTIUS
ARTICLE 18.- RÈGIM DE SESSIONS
El règim de sessions i l’adopció d’acords dels diversos òrgans de govern i assessorament
s’ajustaran al què disposa la legislació de règim local.
La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb caràcter trimestral i podrà celebrar
sessions extraordinàries quan es consideri convenient, bé per pròpia iniciativa del President, bé
a petició escrita de la tercera part dels seus membres.
En aquest segon cas serà necessària la prèvia convocatòria de la sessió per part del President,
que no es podrà demorar més d'un mes, si es celebra a petició de la tercera part dels seus
membres, havent de figurar en la mateixa el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia de la sessió, que
serà notificada als membres de la Junta de Govern, per qualsevol procediment que deixi
constància fefaent de la seva recepció, amb 5 dies naturals d'antelació, o amb 48 hores en cas
d'urgència, que haurà de ser ratificat en el punt núm. 1 de la mateixa. En aquesta es farà
constar que, de no existir quòrum suficient, s'entendrà realitzada la segona convocatòria una
hora més tard.
No es podran prendre acords sobre temes no inclosos en l'Ordre del dia, llevat que, per acord
exprés adoptat per la Junta per unanimitat dels membres presents, s'aprovi la urgència
d'incloure altres punts.
ARTICLE 19.- DURADA DELS MANDATS
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats
coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les seves
funcions sols per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres i, en tot cas, fins
que les Administracions que formen el Consorci hagin fet les corresponents designacions.
ARTICLE 20.- QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ I VOTACIÓ
La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin a
la sessió, com a mínim, la meitat dels membres, i en segona convocatòria, amb un nombre de
membres no inferior a tres. En els dos supòsits caldrà, però, que hi siguin presents al menys un
membre de cadascuna de les parts propietàries. S’admet la delegació de vot entre els seus
membres, constant el vot delegat com a present.
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Per a la seva vàlida constitució hauran de ser-hi presents el President o el Vicepresident, i el
Secretari General, que tindrà veu però no vot.
Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern del Consorci, amb veu però sense vot, els
tècnics o experts que la Presidència estimi convenient, a més de la persona que ostenti la
Gerència.
Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents, excepte en el cas
d’aprovació del pressupost, la seva liquidació i les seves modificacions i de les aportacions
econòmiques al pressupost, en que caldrà la unanimitat dels membres propietaris presents.
Els empats de produir-se, seran dirimits amb el vot de qualitat del President, sense necessitat
de realitzar una segona votació.
ARTICLE 21.- ACTES DE LES SESSIONS
De les sessions que celebri la Junta de Govern s'aixecarà, pel Secretari, la corresponent acta,
en la qual constaran les dades següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

Lloc de la reunió, amb expressió de la direcció del local en que se celebra.
Dia, mes i any.
Hora en que comença.
Nom i cognoms del President/a, vicepresident/a, dels membres del Consorci presents, dels
absents que s'haguessin excusat i dels que falten per excusar.
Assistència del Secretari, o de qui legalment el substitueixi.
Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.
Assumptes que examinen, opinions sintetitzades dels membres de la Junta de Govern que
haguessin intervingut en les deliberacions, i incidències d'aquestes.
Votacions que es verifiquin, i en el cas de les nominals, el sentit en que cada membre
emeti el seu vot. En les votacions ordinàries es farà constar el número de vots afirmatius,
dels negatius i de les abstencions. Es farà constar nominalment el sentit del vot quan així
ho demanin els interessats.
Part dispositiva dels acords que s'adoptin.
Hora en que la Presidència aixequi la sessió.

De no celebrar-se sessió per falta d'assistents, o altre motiu, el Secretari suplirà l'acta amb una
diligència autoritzada amb la seva firma, en la qual consigni la causa i noms dels concurrents i
dels que haguessin excusat la seva assistència.
TÍTOL III
ÒRGANS D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ
CAPÍTOL PRIMER
LA GERÈNCIA
ARTICLE 22.- DESIGNACIÓ
Quan es consideri necessari, la Junta de Govern podrà nomenar una persona com a Gerent.
Aquesta persona haurà de ser adscrita al Consorci a temps complert o parcial per part d’algun
dels ens consorciats d’entre el seu personal funcionari o laboral..
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La designació i revocació del/la Gerent serà feta per la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres propietaris.
La durada d'aquest càrrec serà d'un màxim de quatre anys a partir del seu nomenament, sense
perjudici de la seva possibilitat de reelecció successiva.
ARTICLE 23.- FUNCIONS
Seran funcions del la Gerència les següents:
a) Coordinar, promocionar i executar els plans, programes i directrius del Consorci,
prèviament determinades pels òrgans de govern.
b) Dirigir la gestió econòmica i administrativa.
c) Executar els acords de la Junta de Govern i les Resolucions del President.
d) Exercir la direcció del personal del Consorci.
e) Realitzar les funcions de gestió o representació que la Junta de Govern o el seu President
li deleguin.
f) Disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i talons de forma
mancomunada amb el President del Consorci i amb l'Interventor General.
g) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions de la Junta de Govern.
h) Exercir la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment de les seves finalitats.
i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel Consorci, en el moment del seu
nomenament o amb posterioritat al mateix.
CAPÍTOL SEGON
LA SECRETARIA GENERAL
ARTICLE 24.- DESIGNACIÓ
La Junta de Govern designarà una persona per ocupar la Secretaria General, podent recaure
aquest nomenament en qualsevol Secretari/a dels ens consorciats, els quals podran designar
el/la funcionari/a que pugui suplir-lo, i tot això d’acord amb la normativa que regeix l’exercici de
les funcions públiques necessàries.
El/la Secretari/a General tindrà la qualitat de personal tècnic, i haurà d'assistir a les sessions
que celebri la Junta de Govern del Consorci, on tindrà veu, però no vot.
El/la Secretari/a General podrà designar al funcionari que hagi de substituir-lo en els casos
d'absència.
ARTICLE 25.- FUNCIONS
La persona titular de la Secretaria General ostentarà les funcions següents:
a)
b)
c)
d)

Assessorament i suport tècnic als òrgans de govern del Consorci.
Aixecament d'actes i fe dels acords adoptats, amb el vistiplau del President.
Custòdia de la documentació oficial.
Formalització de les actes en els llibres habilitats a l'efecte, en els termes legalment
previstos.
e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la Junta de Govern o el seu President.
f) Les que la legislació vigent atribueix als Secretaris de les Entitats Locals.
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CAPÍTOL TERCER
LA INTERVENCIÓ GENERAL
ARTICLE 26.- DESIGNACIÓ
La Junta de Govern designarà un/a Interventor/a General, podent recaure aquest nomenament,
en qualsevol dels Interventors dels ens consorciats, els quals podran designar el/la funcionari/a
que pugui suplir-lo, i tot això d’acord amb la normativa que regeix l’exercici de les funcions
públiques necessàries.
L'Interventor/a General tindrà, la qualitat de personal tècnic, i haurà d'assistir a les sessions que
celebri la Junta de Govern del Consorci, on tindrà veu però no vot.
L'Interventor/a General podrà designar al funcionari que hagi de substituir-lo en els casos
d'absència.
ARTICLE 27.- FUNCIONS
L'Interventor/a General ostentarà les funcions que la legislació vigent atribueix als Interventors
de les Entitats Locals en matèria de control i fiscalització de la gestió pressupostària i financera.
CAPÍTOL QUART
RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI
ARTICLE 28.- DISPOSICIONS GENERALS
1.- El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les seves
finalitats. El personal del consorci podrà ser propi (en el marc de les limitacions que pugui
preveure en cada moment la normativa de règim local aplicable als Consorcis) o adscrit per les
entitats públiques consorciades, en règim funcionarial o laboral. El seu nombre i funcions seran
aprovats per la Junta de Govern, amb unanimitat dels membres propietaris.
L’adscripció podrà ser a temps complert o parcial i es formalitzarà mitjançant un conveni entre
el Consorci i l’ens de procedència.
2.- El Consorci no pot tenir personal eventual.
TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
ARTICLE 29.- REGIM ECONÒMIC
El règim econòmic i financer del Consorci s’ajustarà a la normativa vigent en cada moment per
als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.
ARTICLE 30.- PATRIMONI DEL CONSORCI
Constituiran el patrimoni del Consorci els béns mobles i immobles que el propi Consorci
adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.
Els béns mobles i immobles que formen part de la propietat proindivisa que administra el
Consorci conserven la seva qualificació i titularitat originària.
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Els altres béns que puguin ser adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la
seva qualificació i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin
reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats seran les que constin als acords de cessió
corresponents i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci.
Els béns adquirits pel Consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació les
normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns.
ARTICLE 31.- RECURSOS ECONÒMICS
Els recursos econòmics del Consorci, afectats al compliment de les finalitats del mateix, estaran
constituïdes per:
a)
b)
c)
d)

Les aportacions dels ens consorciats.
El rendiments que poguessin derivar-se de les seves activitats.
Els productes del seu patrimoni.
Les subvencions, donatius i aportacions que, per qualsevol títol, rebi de persones
públiques o privades, físiques o jurídiques.
e) Els llegats i heretats que sigui beneficiari i s'acceptin per la Junta de Govern.
f) Els crèdits i préstecs que obtingui d'entitats bancàries o d'estalvi.
g) Qualsevol altra legalment establerta.
ARTICLE 32.- APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS
Les Entitats consorciades, així com aquelles que s'adhereixin o puguin adherir-se en el futur,
garantiran el finançament del Consorci, dins de les consignacions pressupostàries
corresponents.
Amb aquesta finalitat, i amb independència de les aportacions de mitjans materials i personals i
de prestació de serveis o ajuda tècnica que poguessin realitzar-se, les entitats consorciades,
realitzaran anualment una aportació econòmica que haurà d'ascendir, en el seu conjunt, a la
quantitat que resulti necessària per a equilibrar el pressupost anual, a la vista dels ingressos
propis del Consorci previstos per l’exercici.
L’import de les aportacions s'establirà amb caràcter anual, mitjançant acord de la Junta de
Govern del Consorci adoptat per unanimitat dels membres propietaris, a excepció de les
entitats que puguin adherir-se en el futur, que realitzaran l'aportació d'acord amb el que es
pugui preveure en els respectius convenis de adhesió.
ARTICLE 33.- PRESSUPOST I EXERCICI ECONÒMIC
El Consorci aprovarà per a cada exercici econòmic un pressupost anual en el qual s'aplicaran
els ingressos i les despeses, i podrà ser modificat posteriorment mitjançant acord de la Junta
de Govern, per a adequar-lo a les necessitats que, conjunturalment, es puguin produir.
A aquests efectes, l'exercici econòmic comprendrà des del dia 1 de gener fins el dia 31 de
desembre de cada any.
ARTICLE 34.- COMPTABILITAT DEL CONSORCI
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la comptabilitat
pública local.
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ARTICLE 35.- RÈGIM JURÍDIC-ECONÒMIC
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens locals
en matèria pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al règim de
pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció. 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. El Consorci haurà de formar part del pressupost
i incloure’s en el compte general de l’Administració pública d’adscripció
Així mateix, la contractació del Consorci s’adequarà a la legislació de contractes de les
Administracions públiques, i la prestació de serveis públics per part del Consorci s’atindrà a la
normativa reguladora dels serveis públics.
TÍTOL V
MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
ARTICLE 36.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
La modificació dels presents Estatuts requerirà la prèvia aprovació per la Junta de Govern del
Consorci, i la posterior aprovació dels òrgans de govern competents dels Ens consorciats, i el
seguiment del mateix procediment exigit per a la seva constitució.
ARTICLE 37.- EXTINCIÓ DEL CONSORCI
L'extinció del Consorci es produirà quan així ho acordin, a proposta de la Junta de Govern del
mateix, els òrgans competents dels ens consorciats, quan es doni alguna de les circumstàncies
següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per disposició legal.
Impossibilitat de complir les finalitats previstes.
Falta de mitjans econòmics per a complir les esmentades finalitats.
Voluntat unànimement expressada pels ens consorciats propietaris
Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant.
Per transformació del Consorci en un altre ens.

ARTICLE 38.- ACORD DE DISSOLUCIÓ
1. L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci, i també la reversió
a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, determinant la solució de les obligacions
respectives.
2. Per a l’adopció d’aquest acord es requerirà el vot unànime favorable de les persones
representants dels ens propietaris.
ARTICLE 39.- PROCEDIMENT I EFECTES DE LA DISSOLUCIÓ
1.- La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels
òrgans competents dels ens consorciats.
2. - El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un
liquidador.
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3.- El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci,
que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del
patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions
que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, com el finançament
concedit cada any.
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps
que ha pertangut al Consorci.
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a tots
els seus drets.
4.- S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de
liquidació en el supòsit que resulti positiva.
5.- Els ens consorciats podran acordar, amb unanimitat dels representants dels membres
propietaris, la cessió global dels actius i passius propietat del Consorci a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els
objectius del Consorci que es liquida.
TÍTOL VI.
SEPARACIÓ DELS MEMBRES
ARTICLE 40.- SEPARACIÓ
1. Els ens consorciats que no són copropietaris podran separar-se del Consorci, sempre que
donin un preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estiguin al
corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors, i que garanteixi el
compliment dels pendents.
2.- Si l’ens consorciat que es vol separar es va incorporar al Consorci mitjançant un conveni
d’adhesió, s’hauran d’atendre les precisions establertes en el conveni per al cas de separació i
extinció del conveni.
3.- L’exercici del dret de separació per part d’un membre copropietari produeix la dissolució del
Consorci. En cas d’un membre no propietari també la produirà, excepte que la resta dels seus
membres copropietaris acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència
en el Consorci de dues Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o
dependents de més d’una Administració.
4.- Un cop rebut, si s’escau, el preavís de separació del Consorci, es reunirà la Junta de
Govern per tal d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes
o, eventualment, la dissolució del Consorci.
5.- Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran les
regles següents:
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació,
d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net
si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte, tant el percentatge de les aportacions que
hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons patrimonials del Consorci, com el
finançament concedit cada any.
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Si el membre del Consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués
rebut durant el temps que ha pertangut al Consorci.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de
separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del
deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de
separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si
la quota és negativa.
b) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, s’haurà
d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci s’adscriu en
aplicació dels criteris establerts a la Llei.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
EFECTES DE LES MODIFICACIONS LEGISLATIVES
1.- Les prescripcions d’aquests Estatuts, que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislació bàsica de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals, s’entendran automàticament
modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.
2.- En cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del Consorci per introduir al
text dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns.
3.- Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de
l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa
publicació per part del Consorci ni dels ens consorciats.
4.- La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre àmbit,
general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin,
substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
ENTRADA EN VIGOR DELS ESTATUTS
Els presents Estatuts seran vigents quan hagin estat aprovats pels òrgans competents dels ens
consorciats i publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”

Segon.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació
dels Estatuts a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes acordats.
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci de la Colònia Güell.”
La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu,
senyor Duran, qui diu: El Grup de la CUP-Poble Actiu votarà contràriament aquesta
ratificació de l’aprovació inicial dels Estatus. En determinats àmbits de la Diputació ja
hem manifestat que cal una reordenació general de tot el sector públic de la Diputació.
Per exemple, ara aprovaran uns Estatuts d’un consorci i després, el punt següent i en
d’altres en aquest mateix Ple, i per motius diferents, votaran la dissolució d’un altre
consorci. Per tant, d’una banda, creiem que cal aquesta reordenació i, d’altra banda, i
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és el què motiva específicament el nostre vot contrari, creiem que cal la
desobediència; no únicament al Tribunal Constitucional sinó també a una Llei que el
què fa és limitar la nostra sobirania i l’autonomia local dels diferents ens. Per tant, en
tant que no reconeixem aquesta LRSAL i que el que motiva, justament, aquesta
ratificació dels nous Estatuts del Consorci és l’adscripció d’aquest Consorci de la
Colònia Güell al sector públic de la Diputació; el nostre vot serà contrari.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En el
nostre cas el vot serà favorable i només hem demanat la paraula per posar en valor
la feina que fa, especialment, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló amb relació a
la Colònia Güell que, per si algú de vostès no ho conegués, és una de les peces del
turisme més properes que tenim a la ciutat de Barcelona, i que suposa un cost
important, per a un ajuntament petit com és el de Santa Coloma de Cervelló, poder
desenvolupar totes les necessitats que té una peça com la Colònia Güell a la nostra
comarca. Per tant, a part de convidar-vos a tots els que no sigueu del Baix Llobregat a
visitar la Colònia Güell, posar en valor el paper que fa l’Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló i la necessària col·laboració de la Diputació amb aquest Ajuntament.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 45 membres presents a la sessió
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb 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: vots favorables de
Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (4) i Partit
Popular (3), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 39 vots a favor, 3 vots en
contra i 3 abstencions.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.- Dictamen de data 8 de juliol de 2016, pel qual es proposa autoritzar l’inici dels
tràmits administratius per a la dissolució del Consorci de l’Escola Industrial de
Barcelona.
“Antecedents
1. El Consorci Escola Industrial de Barcelona està format per la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.
2. La constitució del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), va ser aprovada
per Acord de Govern de 8 de juliol de 1998, el qual va aprovar també els seus Estatuts
(DOGC núm. 2683 de 17-7-1998).
3. La finalitat general del Consorci és el sosteniment i la gestió de centres docents
d’ensenyament superior universitari de titularitat pròpia o de les entitats consorciades,
d’acord amb la normativa vigent, i la seva integració, si escau, al sistema universitari
públic de Catalunya. Inicialment es va constituir per assumir la titularitat i gestió de
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), sens
perjudici que més endavant pogués assumir la d’altres centres universitaris de

Àrea de Presidència
Secretaria General

titularitat de la Diputació de Barcelona adscrits a la Universitat Politècnica de
Catalunya.
4. La finalitat específica del Consorci ha estat, doncs, assumir la titularitat de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i, per tant,
gestionar, organitzar i regular la docència, la recerca i la prestació de serveis en el si
de l’EUETIB.
5. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Escola Industrial de
Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya van signar, el 23 de desembre de
2015, un contracte programa pel període 2015-2022, per a la implantació i
funcionament de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
6. El 7 de gener de 2016, el Consorci Escola Industrial de Barcelona i la Universitat
Politècnica de Catalunya van subscriure un conveni que regula les condicions de la
desadscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i
la seva integració a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) d’aquesta
universitat.
7. La Universitat Politècnica de Catalunya ha acordat la creació de l’Escola
d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), en la qual s’ha d’integrar l’estructura
acadèmica de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona,
juntament amb els estudis universitaris oficials de l’àmbit de l’enginyeria de materials i
de l’enginyeria química que, actualment, imparteix l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la mateixa Universitat Politècnica de
Catalunya.
8. Mitjançant l’Ordre EMC/134/2016, de 26 de maig (DOGC núm. 7133, de 2 de juny
de 2016), per la qual es crea l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i
s’autoritza la desadscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, aquesta universitat integra
l’estructura acadèmica de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona, juntament amb els estudis universitaris oficials de l’àmbit de l’enginyeria de
materials i de l’enginyeria química que actualment imparteix l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
9. Per tant, a partir del curs 2016-2017, l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
impartirà els estudis que fins ara impartia l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona, així com els estudis universitaris oficials de l’àmbit de
l’enginyeria de materials i de l’enginyeria química, i els estudiants afectats per les
modificacions organitzatives d’aquests ensenyaments, continuaran els seus estudis a
aquesta nova Escola amb plena garantia de tots els drets acadèmics derivats de la
seva condició d’estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Fonaments de dret
1. Estatuts del Consorci CEIB, aprovats per Acord de Govern de 8 de juliol de 1998,
concretament el seu article 37 que regula les causes de dissolució del Consorci: “El
Consorci es dissoldrà per la simple voluntat del Consell de Govern, amb l’acord per
unanimitat del nombre legal dels seus membres i l’acord previ de les entitats
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consorciades, o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius i
finalitats”.
2. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya.
3. Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven criteris per a la creació,
la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de
participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades
propostes d’acord del Govern relatives a fundacions.
4. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, la qual ha modificat la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures
de reforma administrativa regula, en la secció 2a del Capítol II, les causes i el
procediment per a l’exercici del dret de separació i de liquidació del consorci. (Art. 14.1
La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas, és causa de
dissolució que s’hagin acomplert les finalitats estatuàries del consorci).
6. La competència per autoritzar la dissolució del Consorci correspon al Ple, amb el
quòrum previst a l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/195, de 13 de juny, que preveu que l’acord s’adoptarà
amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació.
7. Respecte a les condicions per a la dissolució, l’article 324 del citat text legal
estableix que l’acord de dissolució haurà de determinar la forma en què s’hagi de
procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió de les obres i
instal·lacions existents a les administracions consorciades.
8. Vistos els antecedents de fet i els fonaments de dret s’ha de precisar que, en el
moment present, es tracta únicament de donar compliment a l’exigència d’acord previ
de les entitats consorciades, prevista a l’art. 37 dels Estatuts. L’adopció d’aquest acord
és equivalent al de la incoació de l’expedient i, per tant, no requereix el quòrum de la
majoria absoluta dels membres de la Corporació, ni l’Informe preceptiu de la Secretaria
i la Intervenció Generals, tràmits que sí seran exigibles en relació amb la dissolució del
Consorci, tot això de conformitat amb l’art. 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
En virtut de tot això, aquesta Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans que
adopti els següents
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR la iniciació dels tràmits per a la dissolució del Consorci de
l’Escola Industrial per part de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- COMUNICAR el present acord al Consorci de l’Escola Industrial per a què
procedeixi a tramitar la dissolució conforme el que disposa l’article 38 dels seus
Estatuts.
Tercer.- FACULTAR la presidenta de la Corporació, tan àmpliament com en dret sigui
necessari, per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la deguda
efectivitat dels presents acords.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Consorci de l’Escola Industrial, a la Generalitat
de Catalunya i a la Universitat Politècnica de Catalunya per al seu coneixement i
efectes.
S’incorporen a la sessió la diputada senyora Gallardo (Entesa) i els diputats
senyors Salom (Convergència i Unió) i Lladó (Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal).
La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu,
senyor Duran, qui diu: Un consorci que funciona des del 1998 i sembla ser que ara la
UPC marxa del recinte. En tot cas, nosaltres farem referència, a l’apartat de Decrets,
en un punt que fa referència a l’Escola Industrial que no veiem gens clar, juntament
amb la dissolució d’aquest consorci i el nostre vot serà d’abstenció.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3) i l’abstenció de Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 6
abstencions.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
4.- Dictamen de data 14 de juliol de 2016, pel qual es proposa la ratificació de
l’Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data
30 de juny de 2016, sobre el personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla
d’Estabilitat.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Pérez (Entesa).
“I. ANTECEDENTS
La Mesa General de Negociació de Matèries Comunes de la corporació reunida en
sessió de data 27 de març de 2015, aprovà un Acord de compromisos sobre
determinades matèries a tractar dins del seu àmbit d’actuació durant el proper mandat,
sent una d’aquestes matèries, la negociació de determinats aspectes vinculats a la
condició de personal interí.
A aquest efecte, en data 10 de desembre de 2015, s’endega procés negociador que es
materialitza en les reunions de la Mesa General de Negociació de matèries comunes
de la Diputació de Barcelona (MGNmc) de dates 10 de desembre de 2015, 11 de
febrer, 10 de març,18 de març,14 d’abril, 12 de maig, 26 de maig i 9 de juny de 2016.
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Aquest procés culminà el passat 30 de juny de 2016, amb l’Acord assolit en el sí de la
MGNmc a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36, apartat 3, en relació amb
l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.c), del text refós de la Llei de l’estatut bàsic
de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, entre la
corporació i les seccions sindicals de CCOO i de la UGT.
Mitjançant aquest Acord s’estableixen els criteris que han de regir aquells aspectes
vinculats a la situació de personal interí en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, que
s’ha considerat precisaven d’una adequació dins de les possibilitats que el marc legal i
jurisprudencial vigent permet. Aquests aspectes abasten tres diferents àmbits
d’actuació: la regularització dels nomenaments del personal funcionari interí, la
consolidació de l’ocupació temporal, i l’homologació en els termes que preveu la
normativa i la doctrina jurisprudencial vigents, les condicions de treball d’aquest
personal envers el personal funcionari de carrera.
II. CONSIDERACIONS I FONAMENTACIÓ JURÍDICA
Quant a la regularització dels nomenaments del personal interí, aquesta necessitat
prové de la situació generada els darrers anys. Les necessitats peremptòries a que ha
hagut de fer front la Diputació, fruït de les activitats de diversa naturalesa que s’han
prestat en execució de les línies mestres d’activitat corporativa (Pla de Mandat), han
requerit fer ús de la contractació temporal d’acord amb els supòsits previstos a l’article
10, apartat 1 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant, TREBEP). Una part important
d’aquest col·lectiu, llevat els supòsits de substitució i d’altres que comporten l’ocupació
de plaça en reserva, inicialment nomenats per cobrir funcions amb una temporalitat
determinada han acabat desenvolupant, per diverses raons de tipus organitzatiu,
funcions estables i continuades en el temps, establint, de facto, una relació
ininterrompuda de col·laboració amb el servei/s d’adscripció.
A aquesta realitat s’hi afegeix les mesures que la Diputació de Barcelona ha hagut
d’adoptar en el darrer lustre, dins el marc de contenció de la despesa de personal que
la conjuntura econòmica ha fet presidir l’actuació de les administracions públiques,
d’acord amb els objectius d’austeritat i eficiència en la gestió de personal i que s’inicià
amb el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, que ja
assenyalava en el seu preàmbul que la important desviació del saldo pressupostari
obligava totes les administracions públiques a prendre mesures de caràcter públic per
corregir aquella desviació, mesures que tenien un denominador comú que era la
disminució de la despesa pública en matèria de personal.
Entre aquestes mesures, la corporació i la representació sindical, per Acord de la
Mesa General de Negociació de matèries comunes de data 19 d’octubre de 2012, que
va ser ratificat per acord plenari de 25 d’octubre de 2012, en aplicació de la Disposició
addicional 71 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2012 sobre jornada de treball, aprovaren un Pla d’Estabilitat per al personal no
fix de la corporació, el qual contenia, a més, un Pla Integral de Jubilació i unes
mesures per dotar d’estabilitat, dins del marc legal vigent l’ocupació interina, tot això
amb l’objectiu de reduir la despesa pública.
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Pel que fa al personal no fix de la corporació, es va acordar la regularització
progressiva dels nomenats interins a temps cert en plaça vacant dotada de la plantilla
fins a la seva provisió reglamentària. Així mateix es va determinar que els
nomenaments de personal interí anomenats “fora plantilla” es renovarien per períodes
d’1 any com a mínim, quan no estiguessin vinculats a causes de substitució de
personal amb dret a reserva de lloc de treball o a programes determinats amb data de
finalització certa, amb el compromís de cercar per aquest últim personal fórmules per a
millorar les seves expectatives d’ocupació.
Posteriorment, per Acord de la Mesa general de Negociació de matèries comunes de 3
de juny de 2013, ratificat per acord plenari de 27 de juny de 2013, es varen aprovar els
criteris per a la gestió de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona,
recollint els criteris adoptats aplicats en el marc del Pla d’estabilitat per al personal no
fix de la corporació, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat del personal interí. Respecte
la renovació dels nomenaments de personal interí anomenats “fora plantilla” per
períodes d’un any com a mínim, quan no estiguessin vinculats a causes de substitució
de personal amb dret a reserva de llocs de treball o a programes determinats amb data
de finalització certa, es varen assolir. En relació a aquest personal es va afegir el criteri
de valorar que les vacants existents o que es poguessin produir, un cop constatada la
necessitat del seu manteniment, fossin ocupades per personal nomenat que
desenvolupés funcions de la mateixa categoria com a fora plantilla, quan es constatés
que es tractava de tasques no conjunturals sinó estructurals, produint aleshores la
limitació del nomenament de nou personal de les lletres c) i d) de l’article 10 del
TREBEP.
En aquest context, és voluntat de les parts continuar cercant i adoptant criteris que
permetin avançar en la regularització del personal interí. Així com també, establir les
condicions per evitar un ús abusiu de les relacions laborals de caràcter temporal.
En relació amb la consolidació de l’ocupació del personal temporal, cal palesar que,
en els darrers anys, les Lleis de Pressupostos Generals del l’Estat han establert una
regulació restrictiva de les ofertes públiques d’ocupació de places de nou ingrés del
personal del sector públic. La LGPE 42/2006, de 28 de desembre, per al 2007 ja
limitava el nombre total com a màxim, igual al 100 per 100 de la taxa de reposició
d’efectius i ho concentrava en sectors prioritaris i serveis públics essencials, incloent
expressament dins d’aquests límits tots els llocs i places ocupats per personal interí,
nomenat o contractat en l’exercici anterior, llevat aquells sobre els que existís una
reserva de lloc o estiguessin incursos en processos de provisió. Alhora s’establia la
possibilitat de convocar aquelles places ocupades interina o temporalment amb
anterioritat a l’1 de gener de 2005, no computant a efectes de la corresponent oferta
pública d’ocupació. Aquesta darrera previsió, però, desapareix de les successives lleis
pressupostàries, que fins i tot incrementen les limitacions esmentades, amb la
reducció del límit màxim de la taxa de reposició d’efectius.
El context normatiu descrit es caracteritza per un objectiu essencial: la contenció de la
despesa pública sota l’empara constitucional del principi d’estabilitat pressupostària i
similars. Malgrat mantenir-se aquesta tendència legislativa de contenció de la
despesa, la norma pressupostària vigent, Llei 48/2015, de 29 d’octubre, LPGE per al
2016, flexibilitza els percentatges, ampliant aquells sectors en què la taxa de reposició
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d’efectius es fixa en un 100% (art.20 Ú.2) i disposant com a novetat, fins a un màxim
d’un 50 % en els sectors i administracions no recollits en l’apartat anterior (art.20 Ú.3).
Aquesta regulació bàsica de l’oferta pública d’ocupació mitjançant les lleis
pressupostàries cal contrastar-la amb la normativa també bàsica, sobre funció pública,
i en concret la relativa al personal funcionari interí i a l’oferta pública d’ocupació
continguda, respectivament, en els preceptes 10 i 70 del TREBEP. L’article 10 regula
la figura del personal funcionari interí i l’apartat 4, determina que els supòsits de
places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera i
que estiguin ocupades per personal interí, hauran d’incloure’s en l’oferta pública
d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament, i si això
no fos possible, en la següent, llevat que es decidís la seva amortització. Per la seva
banda, l’article 70 del mateix text legal obliga a executar l’oferta pública d’ocupació
dins el termini improrrogable de tres anys. Cal palesar que l’execució del P.A.M.O
2009 fou la darrera ocasió en què la Diputació de Barcelona convocà, amb caràcter
general, places vacants ocupades per personal interí.
D’acord amb el marc legal –bàsic- descrit, la qüestió no resolta de manera unànime, és
clara: quina norma bàsica preval? Al respecte, una primera sentència del Tribunal
Suprem, de 29 d’octubre de 2010, confirmada per una altra posterior del mateix
tribunal de 28 de novembre de 2012, qüestiona la normativa pressupostària en
detriment de l’establerta en els esmentats preceptes del TREBEP. El Suprem declara
la nul·litat de l’oferta pública d’ocupació del Govern d’Aragó de l’any 2007, en atenció a
l’incompliment de la previsió de l’article 10.4 del TREBEP i considera que ens trobem
davant una il·legalitat que afecta a un dret fonamental, el previst a l’article 23.2 de la
C.E., d’accés a la funció pública en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat, dret
fonamental de configuració legal, amb el següent raonament: “pues no hay mayor
negación del derecho citado que la negación de los procesos públicos de selección
legalmente establecidos. Frente a dichos preceptos no cabe admitir los argumentos de
la Administración recogidos en la sentencia de que el hecho de no sacar todas las
plazas de interinos se debía a la razón de mejorar los procesos selectivos futuros,
impidiendo que bajara la calidad de los seleccionados y que en el futuro no pudiera
haber ofertas públicas, al no existir vacantes. Tampoco cabe alegar motivos
económicos y de autoorganización, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas
por funcionarios interinos. En consecuencia, lo que no puede alegarse es el
incumplimiento de la ley, cuando es clara y precisa, en desarrollo precisamente del
derecho fundamental alegado por los recurrentes.”
En definitiva, el Tribunal Suprem considera que si existeix personal interí nomenat en
plaça vacant, llevat que es dugui a terme la seva amortització, procedeix incloure
totes les places cobertes per aquest tipus de personal en les corresponents ofertes
públiques d’ocupació, sense que aquesta obligació es vegi afectada per les
restriccions o prohibicions de les diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat,
negant l’excusa pressupostària emparada en la necessària contenció de la despesa,
quan es tracta el cost econòmic entre el personal interí i el funcionari de carrera.
En aquest mateix sentit s’ha pronunciat la doctrina. A tall d’exemple, Sánchez Morón
assenyala el següent: “Después de la comentada Sentencia, de 29 de octubre de
2010, no cabe ningún tipo de ambigüedad ni de interpretación interesada o sesgada
que permita “mirar para otro lado”. Así deberían entenderlo los responsables políticos
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que han de aprobar las ofertas de empleo público, como sin duda lo entenderán sus
asesores jurídicos, y deberían entenderlo los propios empleados públicos afectados y
las organizaciones sindicales o profesionales que defiendan sus intereses”.
Quant a l’homologació en els termes que preveu la normativa i la doctrina
jurisprudencial vigents, les condicions de treball d’aquest personal envers el personal
funcionari de carrera, s’ha de partir que aquesta prohibició sistemàtica de la
consolidació de l’ocupació temporal mitjançant l’Oferta Pública d’Ocupació, ha derivat
en el naixement del que la doctrina i jurisprudència han vingut a considerar una nova
tipologia de personal interí, en el sí de les nostres administracions, anomenat “de
llarga durada” si bé, aquesta durada de la relació no s’adiu amb els estatuts i règim de
condicions de treball que s’aplica i que resulta d’una precarietat evident respecte de
les relacions indefinides, sense que aquesta desigualtat resti, per tant, justificada en la
naturalesa temporal de la relació, que podem considerar desnaturalitzada.
Paral·lelament, el legislador sobre funció pública inicià una tendència a reconèixer
determinats drets propis en origen, del règim estatutari del personal funcionari de
carrera, al personal interí sota la base d’aquella regla general recollida a l’article 10,
apartat 5, del TREBEP, a tall d’exemple, es pot fer esment de l’equiparació retributiva
prevista a l’article 25.2 del TREBEP. Aquesta tendència, tímida, ha estat motivada per
la doctrina emesa pel dret europeu i recollida en les directives i pronunciaments del
TSJUE sobre el treball de durada determinada i que a continuació s’analitza amb més
profunditat, doctrina que també han anat recollint de manera casuística, els tribunals
tant de l’àmbit laboral com funcionarial, els quals a la vegada no dubten a sotmetre a la
consideració del Tribunal europeu aquells supòsits en que l’aplicació de la doctrina els
pot generar algun dubte.
En aquest sentit, la Directiva 1999/70/CE del Consell de 28 de juny de 1999, relativa a
l’Acord Marc de la Confederació Europea de Sindicats (CES), la Unió de les Indústries
de la Comunitat Europea (UNICE) i el Centre Europeu d’Empreses Públiques i Serveis
Públics (CEEP) sobre el treball de durada determinada, s’aprova en un context d’ampli
acord entre els interlocutors socials, en base a l’article 139 del Tractat constitutiu de la
Comunitat Europea.
Així, la Directiva té per objecte aplicar l’Acord Marc a tots els estats membres i es
marca un doble objectiu: d’una banda, la proclamació del principi general d’igualtat
entre les relacions laborals de durada determinada i les de durada indefinida, admetent
únicament les excepcions basades en raons objectives; de l’altra, l’establiment d’un
marc per a evitar abusos en les contractacions temporals successives.
Per tant, pretén establir els principis generals i les condicions mínimes per als
contractes de treball de durada determinada amb l’objectiu de millorar la qualitat del
treball garantint l’aplicació del principi de no discriminació, establint un marc per a
impedir els abusos derivats de l’ús de successius contractes de relacions laborals (en
sentit ampli) d’aquest tipus. Tanmateix, en la seva aplicació, la Directiva no fa distinció
entre el sector públic i el privat ni entre les relacions de treball de dret administratiu i de
dret privat; d’aquesta manera, resulta d’aplicació a totes les relacions de treball
temporal sense distinció del règim jurídic, privat o públic.
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Aquesta interpretació àmplia de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Directiva, ve avalada
per la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que confirma
el seu àmbit d’actuació en l’Administració Pública. En aquest sentit i segons la STJUE
de 13 de setembre de 2007, assumpte C-307/05, tenint en compte la importància dels
principis d’igualtat de tracte i de no-discriminació-que formen part dels principis
generals del dret comunitari- cal reconèixer l’abast general de les disposicions de la
Directiva, ja que constitueixen normes de dret social comunitari d’especial importància,
de les quals ha de gaudir tot treballador, atès que són disposicions protectores
mínimes. En conseqüència, la Directiva s’aplica a tots els treballadors les prestacions
dels quals són retribuïdes en el marc d’una relació laboral o com s’exposarà, de
serveis de durada determinada.
Quant a l’àmbit objectiu d’aplicació de la Directiva ve determinat per la clàusula 3.1 de
l’Acord marc que estableix que s’entén per “treballador amb contracte de durada
determinada” el treballador amb un contracte de treball o una relació laboral concertats
directament entre un empresari i un treballador i la finalització dels quals està
determinada per condicions objectives, com una data concreta o la realització d’una
obra o servei determinat, entre d’altres.
Així i en conseqüència, hom pot afirmar que l’àmbit objectiu d’aplicació vindria donat
per les relacions laborals o estatutàries temporals o de durada determinada en sentit
general i ampli, sense distinció de modalitats i, per tant, incloent-hi tant les de dret
laboral com les de dret administratiu. Aquesta és, també, una posició consolidada de la
jurisprudència del TSJUE, de manera que les excepcions a aquesta regla general són
únicament les que expressa la mateixa Directiva. En aquest sentit, el primer nivell
d’exclusió el conformen els contractes temporals closos amb la intermediació d’una
empresa de treball temporal –ETT-; el segon nivell reuneix unes excepcions que no
vénen imposades amb caràcter de norma de dret necessari, sinó que són facultatives
i, per ser efectives, és indispensable que l’ordenament intern les prevegi
expressament. Sembla, per tant, poc factible que es pugui establir a través d’un acord
de condicions de treball o d’un conveni col·lectiu acordat en una entitat local.
Així, el simple fet de tenir la condició de personal al servei de les administracions
públiques amb una relació de treball de caràcter temporal comportaria, a priori, la
inclusió dins l’àmbit de la Directiva. Aquesta condició també es basa en relació a les
disposicions de la Directiva amb les de dret intern sobre funció pública: en primer lloc,
caldria destacar l’article 89 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, segons el qual els funcionaris interins i el personal eventual estan integrats
dins de les diferents classes de personal al servei de les entitats locals o, com
estableix l’article 8.2 del TREBEP, com una classe d’empleats públics.
L’aplicació de la Directiva al personal funcionari interí, té, per tant, també la seva plena
justificació en la normativa de caràcter intern. En aquest sentit, cal considerar tant les
característiques essencials d’aquest tipus de personal (establertes en l’article 10
TREBEP) com el règim jurídic al qual resta subjecte (articles 10 i 25 TREBEP, article
122 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes que determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública i article 8 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals).
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En aquest context, la norma bàsica vigent continguda a l’apartat 5, de l’article 10 de
l’Estatut, estableix que “A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea
adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera”. En conseqüència, la regla general reflecteix l’esperit de la Directiva, si bé la
qüestió es centra en determinar en quins supòsits pot la condició de temporalitat del
personal interí avalar un tracte diferenciat.
El TSJUE s’ha pronunciat sobre els funcionaris interins; entre d’altres, la STSJUE de
22 de desembre de 2010, assumptes acumulats C-444/09 i C-456/09 declara
l’aplicació de la Directiva al personal interí dels cossos docents de la Xunta de Galícia i
posa de relleu els aspectes següents:
 Que l’àmbit d’aplicació de la clàusula 2.1 de l’Acord Marc està concebut de
manera extensiva, ja que es refereix amb caràcter general als treballadors
amb un treball de durada determinada, el contracte o relació laboral dels
quals està definit per la legislació, els convenis col·lectius o les pràctiques
vigents en cada estat membre.
 Que la definició del concepte de “treballador amb contracte de durada
determinada” que formula la clàusula 3.1 de l’Acord Marc engloba tots els
treballadors sense fer diferències en funció del caràcter públic o privat de
l’empresari per al qual treballen.
 Que, atesa la importància dels principis d’igualtat de tracte i de no
discriminació, que formen part dels principis generals dels dret de la UE, les
disposicions de la Directiva són d’abast general, ja que constitueixen
normes de dret social de la Unió d’especial importància, de les quals ha de
gaudir tot treballador, perquè són disposicions protectores mínimes.
 Que la simple circumstància que una posició sigui qualificada com “de
plantilla” segons el dret nacional i presenti algun dels elements que
caracteritzen la funció pública de l’estat membre no té rellevància en aquest
aspecte, si no es vol desvirtuar greument l’eficàcia de la Directiva i la seva
aplicació uniforme a tots els estats membres.
Així, declara que la Directiva s’aplica a tots els treballadors, també als funcionaris
interins, que presten serveis retribuïts en el marc d’una relació laboral o estatutària de
durada determinada que els vincula a l’Administració pública.
En relació al principi de no-discriminació en la Directiva, cal posar de relleu que la
clàusula 4.1 de l’Acord Marc estableix la prohibició d’un tracte desfavorable dels
treballadors temporals respecte dels indefinits pel que fa a les condicions de treball
aplicables a un i altre tipus de relació laboral en sentit ampli. Val a dir que la Directiva
tracta la prohibició de la discriminació de la clàusula esmentada, com una expressió
específica del principi d’igualtat, com a un dels principis fonamentals del dret a la UE,
aplicable a les persones que es troben en una situació comparable (STSJUE de 12
d’octubre de 2004, assumpte C-313/02). Així doncs, la Directiva fa referència clara al
principi d’igualtat, que admet algunes excepcions quan estiguin justificades per
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l’existència de raons objectives; regulant la no-discriminació entre situacions
comparables.
D’acord amb l’exposat, la formulació del principi de no-discriminació en la Directiva no
pot ser interpretat de forma restrictiva, ja que constitueix un principi de dret social de la
Unió. L’aplicació d’aquest principi queda reflectida en la Directiva amb la regulació
d’unes condicions de mínims, i aquesta és la posició adoptada sistemàticament pel
TJUE. Així, en la interlocutòria del TJUE de 9 de febrer de 2012, assumpte C-556/11,
recorda que un dels objectius de l’Acord Marc és millorar la qualitat del treball de
durada determinada garantint el respecte al principi de no-discriminació, segons
estableixen la clàusula 1, lletra a, i l’exposició de motius, paràgraf tercer. Per la seva
banda, la consideració 14 de la Directiva afirma que l’objectiu de l’Acord Marc
consisteix, en particular, a millorar la qualitat del treball de durada determinada
establint condicions mínimes que garanteixin l’aplicació del principi de nodiscriminació.
Segons el TJUE, en definitiva, la clàusula 4 de l’Acord Marc té per objecte l’aplicació
d’aquest principi als treballadors amb un contracte de durada determinada amb la
finalitat d’impedir que una relació laboral o estatutària d’aquesta naturalesa sigui
utilitzada per una empresa o administració per privar aquests treballadors de drets
reconeguts als treballadors amb contracte indefinit.
Així mateix, cal tenir present que la prohibició de discriminació que formula la clàusula
4.1 de l’Acord Marc es situa en l’àmbit de les condicions de treball, de manera que si
una mesura o un dret se situa fora d’aquest concepte no se li aplica la prohibició de
discriminació.
En aquest sentit, si bé és cert que a priori hi ha certa dificultat a determinar l’abast del
concepte de “condicions de treball”, sovint no és necessari entrar en aquesta
consideració; això succeeix en els casos de condicions de treball evidents, com ara el
de les retribucions, jornada i horaris, permisos, etc. En altres moments no es considera
procedent entrar-hi perquè simplement l’Administració implicada no formula cap
objecció al fet que es tracta d’una condició de treball.
En tot cas, d’acord amb el TJUE, el criteri decisiu per a determinar si una mesura està
inclosa en el concepte de “condicions de treball” és el de l’ocupació, això és, la relació
laboral entre un treballador i el seu empresari (STJUE de 13 de març de 2014,
assumpte C-38/13) i l’interpreta a partir de la finalitat protectora i de mínims que té
l’Acord Marc i del fet que la clàusula 4 del text expressa un principi de dret social de la
UE que no pot ser interpretat de manera restrictiva. En aquest sentit, no es podria
admetre l’exclusió d’una condició o mesura del concepte de condicions de treball quan
això equivalgués a reduir l’àmbit d’aplicació de la protecció concedida als treballadors
temporals contra les discriminacions. Aquesta interpretació àmplia del concepte de
condicions de treball ve recolzada també per d’altres pronunciaments judicials del
TJUE (l’esmentada STJUE de 13 de març 2014): s’hi ha inclòs en aquest concepte les
condicions d’accés, incloent criteris de selecció, les condicions de contractació i
promoció, carrera professional i condicions retributives del personal temporal. Aquest
fet es pot considerar una demostració més de la interpretació àmplia que ha fet el
TJUE del principi de no-discriminació de les relacions temporals.
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Com a segon element a analitzar per a discernir si és justificat que la condició o
condicions de treball objecte de discussió siguin diferents per a treballadors temporals,
cal comprovar si el treballador temporal i el treballador indefinit que s’invoca com a
terme de referència es troben en una situació comparable. En aquest sentit, la clàusula
3.2 de l’Acord Marc defineix “el treballador amb contracte de durada indefinida
comparable”, fonamentalment partint de dos elements: la identitat o similitud de les
funcions exercides i l’àmbit físic de referència, que inicialment serà el centre de treball.
Si hom tradueix aquest criteri a la terminologia pròpia de la funció pública del nostre
país, es pot afirmar que entre els funcionaris interins i els funcionaris de carrera
pertanyents a un mateix cos o escala i ocupant un lloc de treball idèntic o similar, la
possibilitat de comparació hauria d’estar garantida amb caràcter general, si hom
parteix de la identitat de funcions. Semblantment es pot afirmar que si les funcions que
exerceixen els funcionaris de carrera que superen un procés selectiu són les mateixes
que exercien amb anterioritat quan tenien la condició de funcionaris interins, és més
evident encara de què es tracta de situacions comparables.
Seguint doncs un criteri antiformalista, el TJUE també ha acceptat la comparació entre
treballadors de diferents categories professionals en els casos en què ha observat que
les funcions exercides eren substancialment iguals i que la qualificació requerida no
era significativament diferent.
En canvi, no es consideraria acceptable que l’Administració oferís com a argument per
a considerar que les situacions no són comparables una justificació genèrica i formal
basada simplement en la temporalitat de la relació laboral o estatutària o en un
element vinculat legalment amb ella i no relacionat amb la condició de treball, com
seria el cas d’argumentar la més gran simplicitat dels processos selectius dels
funcionaris interins o que el seu accés a la funció pública ha obeït a raons d’urgència i
necessitat.
Pel que fa al segon element, el de l’àmbit físic de referència, val a dir que l’Acord Marc
flexibilitza aquesta referència fins a la major amplitud possible, ja que l’objectiu és
trobar l’àmbit territorial, personal o material on estigui regulada una condició de treball
concreta entre treballadors comparables (STS de 12 de juliol de 2011, Sala del Social,
recurs 4574/2010).
Com a tercer element, cal esbrinar si existeixen una o més raons o causes objectives
que justifiquin que la condició o condicions de treball hagi de ser diferent per als
treballadors temporals.
En aquest sentit, val a dir que la Directiva europea deixa la porta oberta a quines
puguin ser les raons objectives i quin grau de concreció, extensió i profunditat puguin
tenir; així, ha sigut el TJUE qui ha fixat reiteradament uns criteris de delimitació en
sentit negatiu, indicant que no són raons objectives les següents:
 Que la diferència estigui prevista en una norma general i abstracta, com
una llei, un reglament o un conveni col·lectiu o acord en les condicions de
treball; i
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 el simple fet de la naturalesa temporal de la relació de treball és insuficient,
per si mateix, per a introduir diferències de tracte en les condicions de
treball del personal temporal (STJUE de 18 de març de 2011, C-273/10).
Aquestes dues circumstàncies coincideixen amb part del supòsit de fet sobre el que
s’estableix la prohibició de discriminació.
A les anteriors, caldria afegir-hi les raons generals i comunes a totes les condicions de
treball que, amb caràcter general, són invocades habitualment en l’ordre intern, que
serien les següents:
 Argumentar la menor intensitat amb què s’exigeixen els principis de mèrit i
capacitat en la selecció del personal temporal.
 Les raons de necessitat i urgència per al nomenament de funcionaris
interins.
 La menor capacitació del personal no permanent, afirmada amb caràcter
general i sense cap tipus d’acreditació.
 Que l’experiència adquirida amb la prestació de serveis de caràcter
temporal és de menor valor que l’adquirida en la condició de funcionari de
carrera, quan és evident que l’experiència no depèn d’un simple factor
formal, sinó de les funcions exercides i de les capacitats individuals.
Cal dir que el TJUE ha desenvolupat de manera progressiva la noció de les “raons
objectives” que poden justificar la diferència de tracte als efectes de la Directiva. Així,
en la STJUE de 8 de setembre de 2011, cas C-177/10, estableix que el concepte de
raons objectives requereixi que la desigualtat de tracte observada estigui justificada
per l’existència d’elements precisos i concrets, amb l’objectiu de verificar si aquesta
desigualtat respon a una necessitat autèntica, si permet assolir l’objectiu perseguit i si
resulta indispensable a aquest efecte.
Aquests elements poden tenir el seu origen, en particular, en l’especial naturalesa de
les tasques per a la realització de les quals es celebren els contractes de duració
determinada i en les seves característiques inherents o, eventualment, en la
persecució d’un objectiu legítim de política social per part d’un estat membre.
Això és, en resum, el que exigeix la jurisprudència del TJUE per a considerar que
existeix una raó objectiva amb entitat per a justificar aquesta desigualtat, és que
aquests elements diferencials tinguin el seu origen en alguna de les dues causes
següents:
 La naturalesa especial de les tasques objecte de la relació temporal i les
seves característiques inherents. Cal descartar que es refereixi a la
temporalitat d’aquestes, ja que aquesta circumstància està exclosa com a
raó objectiva; així, és difícilment justificable una posició diferent dels
funcionaris interins dels de carrera, quan coincideixin en cos o escala i els
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llocs desenvolupats siguin els mateixos i el seu exercici exigeixi els
mateixos requisits.
 Eventualment, un objectiu de política social. En aquest sentit, el TJUE ha
acceptat que les mesures tendents a protegir l’embaràs i la maternitat i la
conciliació laboral i familiar, entre d’altres, poden constituir un objectiu de
política social legítim.
D’altra banda, el TJUE per a estimar quan es dóna una raó objectiva en un cas
concret, considera indispensable que la diferència de tracte compleixi els tres requisits
següents:
 Ha de respondre a una necessitat autèntica,
 Ha de permetre assolir l’objectiu perseguit i
 Ha de ser indispensable per a aconseguir l’esmentat objectiu.
En definitiva, es tracta de conèixer les característiques de la condició de treball en joc i
de la diferència de tracte entre els funcionaris de carrera i els temporals per a
comprovar si, efectivament, la diferència introduïda és necessària i possibilita
aconseguir l’objectiu perseguit.
En relació al fet que es consideri com a raó objectiva que en l’ingrés de personal
temporal en el sector públic s’apliquin amb menys intensitat els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat, cal tenir present que la menor intensitat o exigència per a la selecció
del personal temporal respon a una opció voluntària de l’Administració; i no sembla
raonable convertir en negatius, amb caràcter general, els efectes de la seva decisió i
traslladar les conseqüències al personal afectat.
El TJUE també assenyala que la justificació aportada pels poders públics ha de
complir alguns requisits formals; concretament, que es fonamenti en criteris objectius i
transparents.
En relació a l’objectivitat, implicaria la necessitat d’acreditar una connexió lògica i
coherent entre els elements o criteris justificatius i la desigualtat de tracte introduïda en
relació amb la condició de treball objecte de debat en cada cas. I en el cas de la
transparència imposa, com a mínim, que s’exterioritzin i es facin públics els elements i
criteris emprats, de manera que els interessats puguin comprovar si l’argumentació ha
estat construïda correctament i si la raó al·legada és adient per a justificar les
diferències de tracte.
Cal assenyalar que la falta d’exteriorització objectiva, imparcial i transparent de les
raons objectives que podrien justificar, en el seu cas, una diferència de tracte, ha de
suposar el seu rebuig i la declaració que la mesura és contrària a la clàusula 4 de
l’Acord Marc.
Amb tot, hom pot comprovar que la jurisprudència interna va assumint, lenta però
progressivament -tal i com no podia ser d’altra manera- la doctrina i jurisprudència
europea. En efecte, des de l’entrada en vigor de la Directiva s’ha anat esdevenint un
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seguit de sentències tendents que, o bé consideren desplaçada, o bé reinterpreten
aquelles normes que distingien entre interins i funcionaris de carrera.
Hom pot posar de relleu la Sentència del Tribunal Constitucional de 5 de novembre de
2015. La incidència d’aquesta sentència radica, per una banda, en què el mateix
Tribunal Constitucional s’aparta de la jurisprudència inicial en què es considerava
vàlida la diferenciació retributiva entre interins i funcionaris i que, per altra, assumeix la
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com a paràmetre per a
apreciar la inconstitucionalitat d’una normativa per lesió al principi d’igualtat.
Així i per tant, recollint l’exposat, tant a nivell de normativa, doctrina i jurisprudència
europea com també interna, es pot derivar de manera evident que s’avoca per eliminar
les barreres diferenciadores entre personal funcionari de carrera i personal interí a
efectes de carrera professional, millores d’acció social, llicències i permisos,
oportunitats de promoció, interrupcions de la relació, entre d’altres. Així, l’assimilació
entre el funcionari interí i de carrera té també una expansió horitzontal per analogia,
expansió que no és en termes absoluts sinó que com s’ha vingut reiterant, resta
condicionada a la inexistència de raons objectives que justifiquin un diferent tracte, així
com, té en compte les circumstàncies que concorren en cada tipus de nomenament
establint-se diferents nivells d’equiparació.
En tot cas, el nivell d’homologació que contenen els acords subscrits no suposa en cap
cas, cap dret a una consolidació de la seva situació laboral o estatutària, ni cap
situació especialment avantatjosa per a aquest tipus de personal respecte de la que
tenen els funcionaris de carrera.
Quant a l’aplicació de la jubilació incentivada anticipada al personal interí i al laboral
temporal que estigui ocupant una destinació vacant fins a la provisió reglamentària i
renunciï al seu nomenament amb motiu de passar a percebre la prestació de jubilació
legalment establerta, es troba emparada en l’Acord de la Mesa General de Negociació
de matèries comunes de data 19 d’octubre de 2012, ratificat per acord plenari de 25
d’octubre de 2012, que regula, entre d’altres mesures, un Pla Integral de Jubilació amb
la intenció d’estudiar amb caràcter prioritari fórmules per facilitar i incentivar la jubilació
anticipada en general i també en funció de les condicions de treball de col·lectius
específics, així com en la normativa reguladora de la jubilació voluntària incentivada
del personal funcionari i laboral al servei de la Diputació de Barcelona, en concret pel
Decret de 2 d’octubre de 2000, modificat recentment per l’Acord de la Mesa General
de Negociació de matèries comunes relatiu a l’ampliació de l’àmbit subjectiu
d’aplicació de la jubilació voluntària incentivada, aprovat pel Ple de la Corporació de 30
de maig de 2013, que amplia l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta modalitat de
jubilació pels empleats que reuneixin els requisits establerts a la lletra B de l’apartat 2
de l’article 161 bis. En aquest sentit, incidint en l’interès de la corporació en incentivar
la jubilació anticipada del personal que hi presta serveis, es recull també aquesta
possibilitat per aquest col·lectiu, sempre i quan, evidentment, es compleixin les
condicions exigides pel legislador en cada moment per a causar dret a la jubilació, així
com a la resta de requisits exigits en aquesta regulació respecte el personal interí de la
Diputació de Barcelona. La finalitat de l’incentiu convencionalment establert és el de
complementar la prestació de jubilació i fer menys severa la pèrdua d’ingressos que
succeeix al deixar de prestar serveis. S’ha de tenir en compte que al personal

Àrea de Presidència
Secretaria General

funcionari interí que presta serveis a la corporació, en arribar l’edat de jubilació
legalment establerta, no se li permet mantenir-se en actiu per aplicació dels Acords
adoptats en Mesa i abans referits. Resultaria injustificat, doncs, que a aquest tipus de
personal li resultés d’aplicació, només, aquesta regulació, i, en canvi, no estigues dins
l’àmbit subjectiu del dret a percebre l’incentiu de referència si decideixen,
voluntàriament, i sempre que reuneixin els requisits convencionalment pactats, extingir
la seva relació com a funcionaris interins per passar a percebre la prestació de
jubilació anticipada. Possibilitat aquesta, s’ha de recordar, que està legalment prevista
per la normativa de Seguretat Social que no restringeix el dret d’accés a la pensió de
jubilació anticipada al personal fix.
III. ACORD
Els termes de l’Acord assolit el passat 30 de juny en el sí de la MGNmc de la
corporació, són els que a continuació es transcriuen:
“ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES SOBRE EL
PERSONAL INTERÍ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: PLA D’ESTABILITAT
INTRODUCCIÓ
L’evolució i el dinamisme inherent al desenvolupament dels programes i activitats que la
Diputació de Barcelona impulsa en el territori, comporta la necessitat de dotar les seves
estructures del personal necessari per dur-les a terme. Per assolir els seus objectius, la
corporació compta amb un col·lectiu de treballadors molt divers, la composició del qual
evoluciona d’acord amb la fixació de les línies mestres d’activitat corporativa (Pla de Mandat), la
diferent naturalesa de les activitats desenvolupades i òbviament les situacions personals i/o
incidències dels seus membres.
La combinació d’aquestes circumstàncies han afavorit durant els últims anys l’aparició de
necessitats que s’han satisfet mitjançant la contractació temporal de personal d’acord amb el
que disposa l’article 10, apartat 1, del RDL 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP). D’aquesta
manera, actualment trobem, al marge dels supòsits de substitució i qualsevol altre que comporti
l’ocupació de plaça amb reserva, un volum apreciable de casos de personal contractat per
temps cert, que no ocupen places de plantilla. No obstant això, i per diverses raons de tipus
organitzatiu, en un nombre apreciable de casos aquesta temporalitat s’ha estabilitzat com a
conseqüència de la realització de funcions estables i continuades en el temps, establint, de
facto, una relació ininterrompuda de col·laboració amb el servei/s d’adscripció.
La corporació i la representació sindical per Acord de la Mesa General de Negociació de
matèries comunes (MGNmc) de data 19 d’octubre de 2012, ja adoptà un Pla d’Estabilitat per al
personal no fix de la corporació el qual contenia, a més, un Pla Integral de Jubilació.
Posteriorment, per Acord de la MGNmc de 3 de juny de 2013, s’aproven els criteris per a la
gestió de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona. Aquest Acord, en el criteri
4, preveia la continuïtat del Pla d’Estabilitat de l’any 2012, així com la incorporació de nous
criteris de gestió (continguts als apartats a i b).
És voluntat de les parts continuar cercant i adoptant criteris que permetin avançar en la
regularització del personal interí. Així com també establir les condicions per evitar un ús abusiu
de les relacions laborals de caràcter temporal.
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És per això que s’adopta el present Acord, el qual supera les previsions contingudes en els
plans d’estabilitat aprovats en els anys 2012 i 2013 pel que fa als criteris de regularització del
personal temporal. Aquests plans d’estabilitat es mantenen en vigor en relació a la resta de
criteris que en ells es cometen (entre d’altres, els previstos al Pla Integral de Jubilació), sempre
que no contradiguin les disposicions adoptades en aquest Acord.
Aquestes mesures s’han d’implementar atenent als principis de racionalitat i eficiència en
l’administració dels recursos, així com de priorització d’aquells col·lectius laboralment més
vulnerables, per la qual cosa s’han de fixar un conjunt de criteris que permetin garantir una
selecció objectiva dels empleats.
En aquest sentit, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Principis generals
Les mesures contingudes en aquests acords, es regiran pels següents principis:
1. Acreditació de la realització de funcions estables –susceptibles d’integrar el contingut
funcional d’un lloc de treball i d’una plaça de plantilla.
2. Acreditació d’una determinada antiguitat i continuïtat en el temps.
3. Existència de dotació pressupostària. És important remarcar el fet que per materialitzar
aquest procés d’estabilització d’empleats a la plantilla de la Diputació de Barcelona, i
per tal de mantenir l’estabilitat pressupostària, es prioritzarà inicialment les places
vacants existents en les diferents àrees de la corporació, establint, per tant, un procés
gradual de regularització.
4. Només es podran utilitzar aquelles places vacants que durant els 6 mesos anteriors a
l’aprovació d’aquest Acord, no s’hagin demanat cobrir formalment i, si fos necessari,
aquelles vacants que es puguin produir durant la implementació d’aquest procés
extraordinari d’aplantillament. Aquests nomenaments no podran suposar un augment
de la plantilla que afecti l’estabilitat pressupostària ni contravenir la legalitat vigent.
5. Amb caràcter prioritari, el personal funcionari interí nomenat per a l’execució de
programes de caràcter temporal o per un excés o acumulació de tasques, sempre i
quan acumuli una antiguitat continuada de 2 anys realitzant les mateixes funcions, serà
nomenat fins a la provisió del lloc de treball ocupant, a aquest efecte, una plaça del
servei on estigui adscrit.
Segon.- Criteris de gestió
Els criteris de gestió de les mesures contingudes en aquests acords, seran els següents:
1. Prioritzar els candidats amb més antiguitat.
2. Prioritzar a les persones de 40 anys o més.
3. En cas de no existir plaça vacant en el servei d’adscripció del funcionari, s’emprarà una
plaça vacant que sigui adient de qualsevol altre servei, sempre i quan aquesta no
estigui afectada per un procés de provisió o s’hagi sol·licitat la seva cobertura.
4. El dret a la provisió de les places vacants mitjançant aquest procés serà, amb caràcter
excepcional i d’acord amb el que preveu el punt tercer apartat II.4 d’aquest Acord,
prioritari respecte del dret a la mobilitat interna i la promoció.
Tercer.- Regularització dels nomenaments de personal interí i millora de l’estabilitat
I. Nomenament fins a provisió reglamentària del lloc de treball quan es tracti de
funcionaris interins que estiguin ocupant una plaça vacant
El personal funcionari interí, que estigui ocupant un mateix lloc de treball corresponent a una
vacant de plantilla, durant un període de 6 mesos sense cap avaluació que informi d’un
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desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de treball ocupat en els termes que es
disposa en la normativa específica, serà nomenat fins a la provisió reglamentària del lloc, llevat
que de manera excepcional existeixi una causa organitzativa degudament justificada que ho
impedeixi, com ara una modificació d’estructura orgànica, un procés de reincorporació de
personal funcionari, reingressos, entre d’altres.
II. Personal amb nomenament a temps cert que no ocupa plaça de plantilla
1. El personal funcionari interí nomenat per a l’execució de programes de caràcter temporal o
per un excés o acumulació de tasques, quan acumuli una antiguitat continuada de 2 anys
realitzant les mateixes funcions, serà nomenat fins a la provisió reglamentària del lloc de
treball ocupant, a aquest efecte, una plaça vacant de plantilla de la gerència o direcció de
serveis on estigui adscrit, sempre i quan les funcions que desenvolupa hagin esdevingut
estructurals i estables en el temps, i no existeixi una causa organitzativa que ho impedeixi,
ni cap avaluació que informi d’un desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de
treball ocupat en els termes que es disposa en la normativa específica.
a) En cas que no hi hagi places vacants disponibles a la gerència o direcció de serveis
d’adscripció, es posaran a disposició places vacants d’altres gerències o direccions de
serveis, sempre i quan no hi hagi una petició formal i acreditada de cobertura en els sis
mesos anteriors a la proposta de nomenament.
b) El nomenament d’aquest personal en plaça vacant no podrà suposar un augment de la
plantilla que afecti l’estabilitat pressupostària, ni tampoc contravenir la legalitat vigent.
c) L’assignació de les places vacants d’altres gerències o direccions de serveis als
empleats que compleixin els requisits recollits a l’apartat 2.1, obeirà a criteris
d’antiguitat i d’edat, afavorint els empleats de més de 40 anys o més.
2. El dret a l’estabilitat del personal interí que obtingui un nomenament fins a la provisió
reglamentària en aplicació d’aquests acords, tindrà prioritat respecte a la celebració de
convocatòries de provisió de llocs i a la promoció interna. Aquesta prioritat es mantindrà en
el temps mentre es procedeixi a la regularització d’aquest personal de conformitat amb el
que disposa el punt 4.
3. En gerències i direccions de serveis específiques, on per a un mateix lloc de treball hi hagi
una diversitat d’horaris, unitats d’adscripció i centres de treball, el nomenament fins a la
provisió pot implicar un canvi de destinació, en tant que en aquests casos es prioritzarà la
celebració de concursos de canvi de torn, de canvi de recinte o canvi d’horari per garantir el
dret a la mobilitat del personal funcionari.
A aquests efectes, tenen la consideració de serveis específics, els prestats en els termes
previstos al paràgraf anterior a les gerències de serveis de Biblioteques, RESPIR, Espais
Naturals i Vies Locals.
El que es preveu en aquest apartat ho és sense perjudici de la necessitat d’haver d’incloure
altres direccions o gerències que puguin tenir prestació de serveis en les condicions
previstes en el paràgraf anterior.
4. La regularització prevista en aquest apartat es portarà a terme en el període de 6 mesos
comptador des de l’aprovació d’aquests Acords.
5. Davant l’existència d’una plaça vacant fins a la provisió i sempre que no existeixi una causa
organitzativa degudament justificada que ho impedeixi, es procedirà a donar més estabilitat
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al personal interí que hagi estat nomenat durant períodes superiors a 2 anys, per
substitució.
Quart.- Mobilitat del personal interí
1) El personal interí que ocupi un lloc de la relació de llocs de treball i que tingui un
nomenament fins a la provisió reglamentària i, a més, acrediti una antiguitat de 3 anys
de prestació de serveis a la corporació, i dos anys continuats d’ocupació del lloc de
treball (tots dos anys amb un nomenament fins a la provisió reglamentària), podran
sol·licitar un canvi d’adscripció voluntària del lloc de treball que es regirà pels mateixos
criteris i principis que el que resulta d’aplicació al personal funcionari de carrera.
2) Així mateix, la corporació, per raons organitzatives, podrà fer un canvi d’adscripció del
personal interí que ocupi un lloc de treball fins la provisió reglamentària, en els termes
que disposa la normativa vigent. En qualsevol cas, els canvis d’adscripció hauran de
respectar el grup i la borsa de pertinença del funcionari.
3) El personal interí al servei de la Diputació de Barcelona que ostenti un nomenament
fins a la provisió reglamentària i hagi estat adscrit a la mateixa destinació per un mínim
de dos anys, podrà prendre part en els procediments de provisió de llocs de treball pels
sistemes de concurs de mèrits i canvi de torn, sempre i quan compleixi amb la resta de
requisits exigibles al personal funcionari. Els llocs de lliure designació únicament
podran ser ocupats per personal funcionari de carrera. Tanmateix, de manera
excepcional quan la convocatòria de lliure designació per a proveir un lloc de secretari
o secretària es declari deserta, podrà adscriuere’s amb caire provisional, un funcionari
interí.
4) La relació d’aspirants admesos i exclosos, distingirà separadament els aspirants
admesos funcionaris dels aspirants admesos interins. La participació del personal interí
en la convocatòria, quedarà condicionada, a que cap funcionari superi el procés.
5) Les fases de què consta el procediment de provisió es duran a terme en primer lloc, en
relació amb els aspirants admesos funcionaris.
6) Quan no sigui possible proveir el lloc per personal funcionari, perquè cap aspirant
funcionari superi el procés, o perquè no s’hagi presentat cap funcionari, es declararà la
convocatòria deserta entre personal funcionari, obrint-se el torn per a la provisió del
personal interí, i repetint de nou les fases de la convocatòria.
7) Quan el sistema de provisió sigui el de concurs de mèrits, el barem de mèrits a aplicar
al personal interí serà el recollit a l’article 31 del Reglament de Provisió.
8) Quan el sistema de provisió sigui el de concurs de canvi de torn, els mèrits a valorar
entre el personal interí seran els recollits a l’article 40 del Reglament de Provisió, i se li
podrà adjudicar destinació sempre que no s’hi hagi presentat personal funcionari, tot
seguint els criteris recolits a l’article 43 de l’esmentat reglament.
9)

L’adscripció del personal interí derivada d’un procés de provisió de llocs de treball
tindrà sempre caràcter provisional sense que per tant, resultin d’aplicació les
conseqüències legals que se’n deriven d’una adscripció definitva.

Cinquè.- Consolidació de l’ocupació temporal
Inclusió en les ofertes públiques d’ocupació del nombre màxim de places que, en aplicació de
la taxa de reposició, permeti el legislador. En tot cas, l’oferta d’ocupació pública, quan els
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serveis jurídics de la corporació fonamentin l’existència de viabilitat i seguretat jurídica suficient,
s’aprovarà sense estar subjecta a aquesta taxa.
La corporació, per a l’elaboració i aprovació de l’oferta pública d’ocupació que inclogui places
corresponents a llocs de la relació de llocs de treball que estiguin ocupats per personal interí
fins a la provisió reglamentària, tindrà en compte el criteri de l’edat d’aquest personal,
respectant, en tot cas, els principis de mèrit i capacitat.
Sisè.- Drets del personal interí
I.- El personal interí tindrà dret a gaudir dels mateixos permisos, i en les mateixes condicions,
que la normativa i els acords vigents determinen pel personal funcionari de carrera i personal
laboral fix.
En relació amb l’apartat anterior, el personal interí i el personal laboral que sigui nomenat o
contractat per un període igual o inferior a 3 mesos de durada, per cobrir necessitats que es
produeixin en l’àmbit assistencial, en els serveis finalistes, aquelles que vagin lligades a
campanyes temporals concretes o per cobrir les necessitats que puguin produir-se durant els
períodes vacacionals, no tindran dret a gaudir dels permisos que tot seguit es detallen, ateses
les raons d’urgència que motiven un nomenament de tan curta durada, les quals tenen com a
fonament i única finalitat la de garantir la correcta prestació del servei:
a) Assumptes personals (art.48 k), TREBEP)
b) Tardes festius no recuperables
c) Dispensa compensació festius
II.- El personal interí i personal laboral temporal que estigui ocupant una destinació vacant fins
a provisió reglamentària, tindrà dret a sol·licitar, els següents permisos, els quals es regiran per
la mateixa normativa d’aplicació que el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Permís per assumptes propis sense retribució
Permís per estudi
Permís per interès particular
Permís per interès particular amb reserva de lloc
Permís per agrupació familiar
Permís per manteniment de la convivència

En els casos previstos als apartats a) b) i d), la reserva de lloc estarà condicionada a la
cobertura definitiva del lloc mitjançant convocatòria pública, en el benentès que aquesta
reserva es donarà per finalitzada en el cas que l’empleat interí o laboral temporal no obtingués
el lloc un cop resolta la convocatòria definitiva. També es donarà per finalitzada la reserva del
lloc en el cas d’amortització d’aquest per raons organitzatives.
En els altres casos en què no hi ha reserva de lloc, el retorn del personal interí s’haurà de
portar a terme d’acord amb els requisits i condicions establertes en el Reglament de gestió de
les borses de treball.
III.- Paga de productivitat. El personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de caire
temporal percebrà la paga de productivitat en proporció al temps treballat i sempre que
compleixi les condicions establertes en la normativa d’aplicació, en una sola paga en el decurs
del mes de febrer de l’any natural següent, llevat que aquesta es pugui fer efectiva amb
caràcter mensual, en dotze pagues.
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L’efecte d’aquesta modificació afectarà a la paga que s’hagi de calcular al 2017, en relació amb
els serveis prestats durant l’any 2016.
IV.- Carrera professional. Les parts es comprometen a negociar fórmules que permetin
l’aplicació de la carrera professional al personal temporal.
Setè.- Millores Socials
I.- Prestacions i ajuts socials. El personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de
caire temporal tindrà dret, sempre que d’acord amb la normativa reguladora reuneixi els
requisits exigits en cada cas, a les mesures d’acció social vigents en la Diputació de Barcelona,
següents:





Prestació social per despesa sanitària, cultural, esportiva i de conciliació
Ajut per fill menor de 18 anys
Ajut menjar
Ajut especial per persones a càrrec amb discapacitat

La prestació social per despesa sanitària, cultural, esportiva i de conciliació, així com l’ajut per
fill menor de 18 anys, en aquelles relacions temporals de durada inferior a sis mesos durant el
període anual de referència, donaran lloc a la percepció de la prestació en l’import corresponent
al 50% de la quantia íntegra.
L’ajut menjar es percebrà en els termes previstos en la regulació vigent, és a dir, atenent a
l’efectiva prestació del servei que dóna lloc. La quantia mensual corresponent a l’ajut especial
per persones a càrrec amb discapacitat, serà proporcional al temps de serveis prestats en el
mes de què es tracti.
La implementació d’aquestes mesures s’efectuarà en els termes previstos en la respectiva
normativa reguladora, i serà efectiva a partir de l’any 2017 per raons de disponibilitat
pressupostària, amb excepció de l’ajut especial per persones a càrrec amb discapacitat, que es
farà efectiu des del moment de l’aprovació del present Acord.
II.- Bestretes. El personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de caire temporal
tindrà dret a sol·licitar una bestreta per import màxim de 3.000 €, sempre i quan entre la data
d’inici de la devolució i la data de finalització del seu nomenament resti un període de prestació
de serveis de durada superior a 6 mesos.
En relació amb el límit general de 3000 € indicar el següent:
 Aquesta quantitat es reduirà proporcionalment en els casos de reducció de jornada o
jornada a temps parcial.
 Per tal de garantir unes retribucions mensuals mínimes, l’atorgament de la bestreta no
podrà suposar que el salari mensual net estigui per sota del salari mínim
interprofessional (SMI) que legalment es determini cada any, o la quantitat proporcional
d’aquest SMI en el cas de reducció de jornada o jornada a temps parcial.
Si la petició es fa abans del dia 13 del mes, l'abonament de l'import concedit es farà en la
nòmina del mes en curs. Les peticions realitzades després d'aquesta data s'abonaran en la
nòmina del mes següent.
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El reintegrament de la bestreta s’iniciarà el mes següent del pagament i la devolució es podrà
fer en tants terminis com duri la prestació de serveis amb un màxim de 12 mensualitats en
quantitats fraccionades d'igual import.
L’ampliació de la prestació de serveis mitjançant un nou nomenament interí no comportarà
l’ampliació dels terminis de devolució inicialment aprovat. En tal cas es podrà sol·licitar una
nova bestreta, prèvia cancel·lació de la bestreta vigent, amb noves condicions de devolució i
d’acord amb les condicions esmentades al primer paràgraf.
La interrupció, renúncia, cessament o finalització en la prestació de serveis requereix de la
prèvia cancel·lació de la bestreta.
III.- Jubilació incentivada anticipada. El personal interí i el personal laboral temporal que
estigui ocupant una destinació vacant fins a provisió reglamentària i renunciï al seu
nomenament amb motiu de passar a la situació de jubilació anticipada tindrà dret a rebre
l’incentiu econòmic previst a normativa d’aplicació pel personal funcionari de carrera i personal
laboral fix.
En aquests supòsits l’empleat haurà d’acreditar els següents períodes de prestació de serveis:


7 anys de serveis prestats de manera acumulada en la Diputació de Barcelona, en
qualsevol dels seus organismes autònoms o dels ens consorciats en els quals hi
participa;



acreditar un període mínim de serveis prestats, immediatament abans de la data de
jubilació efectiva en la Diputació de Barcelona, equivalent al període expressat en
mesos, en què es concreta l’incentiu econòmic (per mensualitats i en funció de l’edat
de la persona), exigint-se en tot cas un mínim d’un any.

Vuitè.- Deures del personal interí
Al personal interí li serà d’aplicació, sempre que sigui adequat a la seva naturalesa, el règim
general dels funcionaris de carrera previst en la legislació de funció pública.
Novè.- Afectació dels Acords i normativa reguladora anterior
Les disposicions contingudes en la vigent normativa reguladora de les condicions de treball del
personal al servei de la Diputació de Barcelona que resultin contràries a allò disposat en els
presents Acords restaran automàticament sense efecte a l’entrada en vigor del mateix.
De manera específica, el present Acord deixa sense efecte el Pla d’Estabilitat per al personal
no fix de la corporació contingut en l’Annex de l’Acord de la MGNmc de 19 d’octubre de 2012.
No obstant l’anterior, es manté en vigor el Pla Integral de Jubilació, contingut al referit Acord,
sense perjudici que les parts es comprometen a negociar, en el decurs del 2017, noves
mesures que el complementin
També es deixa sense efecte el paràgraf introductori de l’Acord de la MGNmc de 3 de juny de
2013, així com els criteris 1 i 4 continguts al referit Acord, i es dóna una nova redacció al criteri
2 d’aquest Acord, el literal del qual queda de la següent manera:
2) La cobertura de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona, es regirà pels
criteris següents:
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a) Les necessitats de personal que es generin a partir de l’aprovació d’aquests acords
s’atendran, prioritàriament, amb personal funcionari de carrera de la corporació, mitjançant
els sistemes de provisió ordinaris legalment previstos i l’efectivitat dels reingressos al servei
actiu dels empleats públics que així ho sol·licitin.
De manera excepcional i per motius d’urgència degudament justificats, es podrà fer ús dels
sistemes de provisió extraordinaris els en termes previstos en l’ordenament jurídic.
b) Es faran convocatòries de promoció interna amb la finalitat de mantenir la qualitat dels
serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos humans existents sense haver
de recórrer a la incorporació de personal de nou ingrés.
c) Com a regla general no es nomenarà personal funcionari interí ni es contractarà personal
laboral temporal, llevat que es tracti d’un supòsit de necessitat urgent i que no es pugui
ajornar. Aquesta excepció s’aplicarà només en relació amb els serveis, funcions i categories
professionals que la Corporació hagi considerat prioritàries o que afectin als serveis públics
essencials.
Aquests nomenaments de personal interí i contractacions de personal laboral temporal
quedaran condicionats, si és el cas, a la resolució dels processos previstos en els apartats
precedents.
Així mateix, a partir de l’entrada d’aquest Acord restaran sense efecte les disposicions
contingudes en el vigent Reglament de Provisió de llocs de Treball que s’hi oposin o el
contradiguin.
Desè.- Àmbit d’aplicació
Diferents ens i organismes que pertanyen al sector públic de la Diputació de Barcelona,
respecte del personal funcionari que la corporació tingui adscrit. Tanmateix, el règim de
permisos i de millores socials contingut als apartats Sisè –llevat del punt IV, sobre promoció
professional- i Setè dels presents Acords, resultarà d’aplicació al personal laboral propi
d’aquells ens i organismes, que restin adherits.
Onzè.- Seguiment
La MGNmc es reunirà en el mes de desembre de 2016 per a fer el seguiment de l’aplicació de
les mesures contingudes en el present Acord, així com acordar un calendari de seguiment
periòdic.
Aquest seguiment atendrà específicament aquells supòsits que es puguin donar un cop
exhaurit el termini de regularització disposat al punt Tercer, apartat II, 4, dels presents, a efecte
de l’aplicació de les mesures establertes en aquest Acord.”

De conformitat amb el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat
públic, i atès que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple de la corporació
atesa la naturalesa normativa dels acords i pactes sobre condicions de treball
concertats amb els representants dels empleats, tot això en aplicació de l'article 33.2,
apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat
per Acord del Ple corporatiu de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de
28.2.2003) i modificat parcialment per Acord de Ple de data 11 d’abril de 2015 (BOPB
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de 15.5.2015) i l'article 70, apartat 4, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i l’article 2. apartat f, in fine, del Reglament català del personal al servei
dels ens locals, aprovat pel D 214/1990, de 30 de juliol.
En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i amb la normativa aplicable, el
diputat delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. RATIFICAR l’Acord assolit el passat 30 de juny 2016, en el sí de la Mesa
General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la
corporació i les organitzacions sindicals, de CCOO, UGT sobre el personal interí de la
Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, en els termes següents:
“ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES SOBRE EL
PERSONAL INTERÍ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: PLA D’ESTABILITAT
INTRODUCCIÓ
L’evolució i el dinamisme inherent al desenvolupament dels programes i activitats que la
Diputació de Barcelona impulsa en el territori, comporta la necessitat de dotar les seves
estructures del personal necessari per dur-les a terme. Per assolir els seus objectius, la
corporació compta amb un col·lectiu de treballadors molt divers, la composició del qual
evoluciona d’acord amb la fixació de les línies mestres d’activitat corporativa (Pla de Mandat), la
diferent naturalesa de les activitats desenvolupades i òbviament les situacions personals i/o
incidències dels seus membres.
La combinació d’aquestes circumstàncies han afavorit durant els últims anys l’aparició de
necessitats que s’han satisfet mitjançant la contractació temporal de personal d’acord amb el
que disposa l’article 10, apartat 1, del RDL 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP). D’aquesta
manera, actualment trobem, al marge dels supòsits de substitució i qualsevol altre que comporti
l’ocupació de plaça amb reserva, un volum apreciable de casos de personal contractat per
temps cert, que no ocupen places de plantilla. No obstant això, i per diverses raons de tipus
organitzatiu, en un nombre apreciable de casos aquesta temporalitat s’ha estabilitzat com a
conseqüència de la realització de funcions estables i continuades en el temps, establint, de
facto, una relació ininterrompuda de col·laboració amb el servei/s d’adscripció.
La corporació i la representació sindical per Acord de la Mesa General de Negociació de
matèries comunes (MGNmc) de data 19 d’octubre de 2012, ja adoptà un Pla d’Estabilitat per al
personal no fix de la corporació el qual contenia, a més, un Pla Integral de Jubilació.
Posteriorment, per Acord de la MGNmc de 3 de juny de 2013, s’aproven els criteris per a la
gestió de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona. Aquest Acord, en el criteri
4, preveia la continuïtat del Pla d’Estabilitat de l’any 2012, així com la incorporació de nous
criteris de gestió (continguts als apartats a i b).
És voluntat de les parts continuar cercant i adoptant criteris que permetin avançar en la
regularització del personal interí. Així com també establir les condicions per evitar un ús abusiu
de les relacions laborals de caràcter temporal.
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És per això que s’adopta el present Acord, el qual supera les previsions contingudes en els
plans d’estabilitat aprovats en els anys 2012 i 2013 pel que fa als criteris de regularització del
personal temporal. Aquests plans d’estabilitat es mantenen en vigor en relació a la resta de
criteris que en ells es cometen (entre d’altres, els previstos al Pla Integral de Jubilació), sempre
que no contradiguin les disposicions adoptades en aquest Acord.
Aquestes mesures s’han d’implementar atenent als principis de racionalitat i eficiència en
l’administració dels recursos, així com de priorització d’aquells col·lectius laboralment més
vulnerables, per la qual cosa s’han de fixar un conjunt de criteris que permetin garantir una
selecció objectiva dels empleats.
En aquest sentit, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Principis generals
Les mesures contingudes en aquests acords, es regiran pels següents principis:
1. Acreditació de la realització de funcions estables –susceptibles d’integrar el contingut
funcional d’un lloc de treball i d’una plaça de plantilla.
2. Acreditació d’una determinada antiguitat i continuïtat en el temps.
3. Existència de dotació pressupostària. És important remarcar el fet que per materialitzar
aquest procés d’estabilització d’empleats a la plantilla de la Diputació de Barcelona, i
per tal de mantenir l’estabilitat pressupostària, es prioritzarà inicialment les places
vacants existents en les diferents àrees de la corporació, establint, per tant, un procés
gradual de regularització.
4. Només es podran utilitzar aquelles places vacants que durant els 6 mesos anteriors a
l’aprovació d’aquest Acord, no s’hagin demanat cobrir formalment i, si fos necessari,
aquelles vacants que es puguin produir durant la implementació d’aquest procés
extraordinari d’aplantillament. Aquests nomenaments no podran suposar un augment
de la plantilla que afecti l’estabilitat pressupostària ni contravenir la legalitat vigent.
5. Amb caràcter prioritari, el personal funcionari interí nomenat per a l’execució de
programes de caràcter temporal o per un excés o acumulació de tasques, sempre i
quan acumuli una antiguitat continuada de 2 anys realitzant les mateixes funcions, serà
nomenat fins a la provisió del lloc de treball ocupant, a aquest efecte, una plaça del
servei on estigui adscrit.
Segon.- Criteris de gestió
Els criteris de gestió de les mesures contingudes en aquests acords, seran els següents:
1. Prioritzar els candidats amb més antiguitat.
2. Prioritzar a les persones de 40 anys o més.
3. En cas de no existir plaça vacant en el servei d’adscripció del funcionari, s’emprarà una
plaça vacant que sigui adient de qualsevol altre servei, sempre i quan aquesta no
estigui afectada per un procés de provisió o s’hagi sol·licitat la seva cobertura.
4. El dret a la provisió de les places vacants mitjançant aquest procés serà, amb caràcter
excepcional i d’acord amb el que preveu el punt tercer apartat II.4 d’aquest Acord,
prioritari respecte del dret a la mobilitat interna i la promoció.
Tercer.- Regularització dels nomenaments de personal interí i millora de l’estabilitat
I. Nomenament fins a provisió reglamentària del lloc de treball quan es tracti de
funcionaris interins que estiguin ocupant una plaça vacant
El personal funcionari interí, que estigui ocupant un mateix lloc de treball corresponent a una
vacant de plantilla, durant un període de 6 mesos sense cap avaluació que informi d’un
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desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de treball ocupat en els termes que es
disposa en la normativa específica, serà nomenat fins a la provisió reglamentària del lloc, llevat
que de manera excepcional existeixi una causa organitzativa degudament justificada que ho
impedeixi, com ara una modificació d’estructura orgànica, un procés de reincorporació de
personal funcionari, reingressos, entre d’altres.
II. Personal amb nomenament a temps cert que no ocupa plaça de plantilla
1. El personal funcionari interí nomenat per a l’execució de programes de caràcter temporal o
per un excés o acumulació de tasques, quan acumuli una antiguitat continuada de 2 anys
realitzant les mateixes funcions, serà nomenat fins a la provisió reglamentària del lloc de
treball ocupant, a aquest efecte, una plaça vacant de plantilla de la gerència o direcció de
serveis on estigui adscrit, sempre i quan les funcions que desenvolupa hagin esdevingut
estructurals i estables en el temps, i no existeixi una causa organitzativa que ho impedeixi,
ni cap avaluació que informi d’un desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de
treball ocupat en els termes que es disposa en la normativa específica.
a) En cas que no hi hagi places vacants disponibles a la gerència o direcció de serveis
d’adscripció, es posaran a disposició places vacants d’altres gerències o direccions de
serveis, sempre i quan no hi hagi una petició formal i acreditada de cobertura en els sis
mesos anteriors a la proposta de nomenament.
b) El nomenament d’aquest personal en plaça vacant no podrà suposar un augment de la
plantilla que afecti l’estabilitat pressupostària, ni tampoc contravenir la legalitat vigent.
c) L’assignació de les places vacants d’altres gerències o direccions de serveis als
empleats que compleixin els requisits recollits a l’apartat 2.1, obeirà a criteris
d’antiguitat i d’edat, afavorint els empleats de més de 40 anys o més.
2. El dret a l’estabilitat del personal interí que obtingui un nomenament fins a la provisió
reglamentària en aplicació d’aquests acords, tindrà prioritat respecte a la celebració de
convocatòries de provisió de llocs i a la promoció interna. Aquesta prioritat es mantindrà en
el temps mentre es procedeixi a la regularització d’aquest personal de conformitat amb el
que disposa el punt 4.
3. En gerències i direccions de serveis específiques, on per a un mateix lloc de treball hi hagi
una diversitat d’horaris, unitats d’adscripció i centres de treball, el nomenament fins a la
provisió pot implicar un canvi de destinació, en tant que en aquests casos es prioritzarà la
celebració de concursos de canvi de torn, de canvi de recinte o canvi d’horari per garantir
el dret a la mobilitat del personal funcionari.
A aquests efectes, tenen la consideració de serveis específics, els prestats en els termes
previstos al paràgraf anterior a les gerències de serveis de Biblioteques, RESPIR, Espais
Naturals i Vies Locals.
El que es preveu en aquest apartat ho és sense perjudici de la necessitat d’haver d’incloure
altres direccions o gerències que puguin tenir prestació de serveis en les condicions
previstes en el paràgraf anterior.
4. La regularització prevista en aquest apartat es portarà a terme en el període de 6 mesos
comptador des de l’aprovació d’aquests Acords.
5. Davant l’existència d’una plaça vacant fins a la provisió i sempre que no existeixi una causa
organitzativa degudament justificada que ho impedeixi, es procedirà a donar més estabilitat
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al personal interí que hagi estat nomenat durant períodes superiors a 2 anys, per
substitució.
Quart.- Mobilitat del personal interí
1) El personal interí que ocupi un lloc de la relació de llocs de treball i que tingui un
nomenament fins a la provisió reglamentària i, a més, acrediti una antiguitat de 3 anys
de prestació de serveis a la corporació, i dos anys continuats d’ocupació del lloc de
treball (tots dos anys amb un nomenament fins a la provisió reglamentària), podran
sol·licitar un canvi d’adscripció voluntària del lloc de treball que es regirà pels mateixos
criteris i principis que el que resulta d’aplicació al personal funcionari de carrera.
2) Així mateix, la corporació, per raons organitzatives, podrà fer un canvi d’adscripció del
personal interí que ocupi un lloc de treball fins la provisió reglamentària, en els termes
que disposa la normativa vigent. En qualsevol cas, els canvis d’adscripció hauran de
respectar el grup i la borsa de pertinença del funcionari.
3) El personal interí al servei de la Diputació de Barcelona que ostenti un nomenament
fins a la provisió reglamentària i hagi estat adscrit a la mateixa destinació per un mínim
de dos anys, podrà prendre part en els procediments de provisió de llocs de treball pels
sistemes de concurs de mèrits i canvi de torn, sempre i quan compleixi amb la resta de
requisits exigibles al personal funcionari. Els llocs de lliure designació únicament
podran ser ocupats per personal funcionari de carrera. Tanmateix, de manera
excepcional quan la convocatòria de lliure designació per a proveir un lloc de secretari
o secretària es declari deserta, podrà adscriuere’s amb caire provisional, un funcionari
interí.
4) La relació d’aspirants admesos i exclosos, distingirà separadament els aspirants
admesos funcionaris dels aspirants admesos interins. La participació del personal interí
en la convocatòria, quedarà condicionada, a que cap funcionari superi el procés.
5) Les fases de què consta el procediment de provisió es duran a terme en primer lloc, en
relació amb els aspirants admesos funcionaris.
6) Quan no sigui possible proveir el lloc per personal funcionari, perquè cap aspirant
funcionari superi el procés, o perquè no s’hagi presentat cap funcionari, es declararà la
convocatòria deserta entre personal funcionari, obrint-se el torn per a la provisió del
personal interí, i repetint de nou les fases de la convocatòria.
7) Quan el sistema de provisió sigui el de concurs de mèrits, el barem de mèrits a aplicar
al personal interí serà el recollit a l’article 31 del Reglament de Provisió.
8) Quan el sistema de provisió sigui el de concurs de canvi de torn, els mèrits a valorar
entre el personal interí seran els recollits a l’article 40 del Reglament de Provisió, i se li
podrà adjudicar destinació sempre que no s’hi hagi presentat personal funcionari, tot
seguint els criteris recolits a l’article 43 de l’esmentat reglament.”
9)

L’adscripció del personal interí derivada d’un procés de provisió de llocs de treball
tindrà sempre caràcter provisional sense que per tant, resultin d’aplicació les
conseqüencies legals que se’n deriven d’una adscripció definitva.
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Cinquè.- Consolidació de l’ocupació temporal
Inclusió en les ofertes públiques d’ocupació del nombre màxim de places que, en aplicació de
la taxa de reposició, permeti el legislador. En tot cas, l’oferta d’ocupació pública, quan els
serveis jurídics de la corporació fonamentin l’existència de viabilitat i seguretat jurídica suficient,
s’aprovarà sense estar subjecta a aquesta taxa.
La corporació, per a l’elaboració i aprovació de l’oferta pública d’ocupació que inclogui places
corresponents a llocs de la relació de llocs de treball que estiguin ocupats per personal interí
fins a la provisió reglamentària, tindrà en compte el criteri de l’edat d’aquest personal,
respectant, en tot cas, els principis de mèrit i capacitat.
Sisè.- Drets del personal interí
I.- El personal interí tindrà dret a gaudir dels mateixos permisos, i en les mateixes condicions,
que la normativa i els acords vigents determinen pel personal funcionari de carrera i personal
laboral fix.
En relació amb l’apartat anterior, el personal interí i el personal laboral que sigui nomenat o
contractat per un període igual o inferior a 3 mesos de durada, per cobrir necessitats que es
produeixin en l’àmbit assistencial, en els serveis finalistes, aquelles que vagin lligats a
campanyes temporals concretes o per cobrir les necessitats que puguin produir-se durant els
períodes vacacionals, no tindran dret a gaudir dels permisos que tot seguit es detallen, ateses
les raons d’urgència que motiven un nomenament de tan curta durada, les quals tenen com a
fonament i única finalitat la de garantir la correcta prestació del servei:
a) Assumptes personals (art.48 k), TREBEP)
b) Tardes festius no recuperables
c) Dispensa compensació festius
II.- El personal interí i personal laboral temporal que estigui ocupant una destinació vacant fins
a provisió reglamentària, tindrà dret a sol·licitar, els següents permisos, els quals es regiran per
la mateixa normativa d’aplicació que el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Permís per assumptes propis sense retribució
Permís per estudi
Permís per interès particular
Permís per interès particular amb reserva de lloc
Permís per agrupació familiar
Permís per manteniment de la convivència

En els casos previstos als apartats a) b) i d), la reserva de lloc estarà condicionada a la
cobertura definitiva del lloc mitjançant convocatòria pública, en el benentès que aquesta
reserva es donarà per finalitzada en el cas que l’empleat interí o laboral temporal no obtingués
el lloc un cop resolta la convocatòria definitiva. També es donarà per finalitzada la reserva del
lloc en el cas d’amortització d’aquest per raons organitzatives.
En els altres casos en què no hi reserva de lloc, el retorn del personal interí s’haurà de portar a
terme d’acord amb els requisits i condicions establertes en el Reglament de gestió de les
borses de treball.
III.- Paga de productivitat. El personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de caire
temporal percebrà la paga de productivitat en proporció al temps treballat i sempre que
compleixi les condicions establertes en la normativa d’aplicació, en una sola paga en el decurs
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del mes de febrer de l’any natural següent, llevat que aquesta es pugui fer efectiva amb
caràcter mensual, en dotze pagues.
L’efecte d’aquesta modificació afectarà a la paga que s’hagi de calcular al 2017, en relació amb
els serveis prestats durant l’any 2016.
IV.- Carrera professional. Les parts es comprometen a negociar fórmules que permetin
l’aplicació de la carrera professional al personal temporal.
Setè.- Millores Socials
I.- Prestacions i ajuts socials. El personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de
caire temporal tindrà dret, sempre que d’acord amb la normativa reguladora reuneixi els
requisits exigits en cada cas, a les mesures d’acció social vigents en la Diputació de Barcelona,
següents:





Prestació social per despesa sanitària, cultural, esportiva i de conciliació
Ajut per fill menor de 18 anys
Ajut menjar
Ajut especial per persones a càrrec amb discapacitat

La prestació social per despesa sanitària, cultural, esportiva i de conciliació, així com l’ajut per
fill menor de 18 anys, en aquelles relacions temporals de durada inferior a sis mesos durant el
període anual de referència, donaran lloc a la percepció de la prestació en l’import corresponent
al 50% de la quantia íntegra.
L’ajut menjar es percebrà en els termes previstos en la regulació vigent, és a dir, atenent a
l’efectiva prestació del servei que dóna lloc. La quantia mensual corresponent a l’ajut especial
per persones a càrrec amb discapacitat, serà proporcional al temps de serveis prestats en el
mes de què es tracti.
La implementació d’aquestes mesures s’efectuarà en els termes previstos en la respectiva
normativa reguladora, i serà efectiva a partir de l’any 2017 per raons de disponibilitat
pressupostària, amb excepció de l’ajut especial per persones a càrrec amb discapacitat, que es
farà efectiu des del moment de l’aprovació del present Acord.
II.- Bestretes. El personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de caire temporal
tindrà dret a sol·licitar una bestreta per import màxim de 3.000 €, sempre i quan entre la data
d’inici de la devolució i la data de finalització del seu nomenament resti un període de prestació
de serveis de durada superior a 6 mesos.
En relació amb el límit general de 3000 € indicar el següent:
 Aquesta quantitat es reduirà proporcionalment en els casos de reducció de jornada o
jornada a temps parcial.
 Per tal de garantir unes retribucions mensuals mínimes, l’atorgament de la bestreta no
podrà suposar que el salari mensual net estigui per sota del salari mínim
interprofessional (SMI) que legalment es determini cada any, o la quantitat proporcional
d’aquest SMI en el cas de reducció de jornada o jornada a temps parcial.
Si la petició es fa abans del dia 13 del mes, l'abonament de l'import concedit es farà en la
nòmina del mes en curs. Les peticions realitzades després d'aquesta data s'abonaran en la
nòmina del mes següent.
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El reintegrament de la bestreta s’iniciarà el mes següent del pagament i la devolució es podrà
fer en tants terminis com duri la prestació de serveis amb un màxim de 12 mensualitats en
quantitats fraccionades d'igual import.
L’ampliació de la prestació de serveis mitjançant un nou nomenament interí no comportarà
l’ampliació dels terminis de devolució inicialment aprovat. En tal cas es podrà sol·licitar una
nova bestreta, prèvia cancel·lació de la bestreta vigent, amb noves condicions de devolució i
d’acord amb les condicions esmentades al primer paràgraf.
La interrupció, renúncia, cessament o finalització en la prestació de serveis requereix de la
prèvia cancel·lació de la bestreta.
III.- Jubilació incentivada anticipada. El personal interí i el personal laboral temporal que
estigui ocupant una destinació vacant fins a provisió reglamentària i renunciï al seu
nomenament amb motiu de passar a la situació de jubilació anticipada tindrà dret a rebre
l’incentiu econòmic previst a normativa d’aplicació pel personal funcionari de carrera i personal
laboral fix.
En aquests supòsits l’empleat haurà d’acreditar els següents períodes de prestació de serveis:


7 anys de serveis prestats de manera acumulada en la Diputació de Barcelona, en
qualsevol dels seus organismes autònoms o dels ens consorciats en els quals hi
participa;



acreditar un període mínim de serveis prestats, immediatament abans de la data de
jubilació efectiva en la Diputació de Barcelona, equivalent al període expressat en
mesos, en què es concreta l’incentiu econòmic (per mensualitats i en funció de l’edat
de la persona), exigint-se en tot cas un mínim d’un any.

Vuitè.- Deures del personal interí
Al personal interí li serà d’aplicació, sempre que sigui adequat a la seva naturalesa, el règim
general dels funcionaris de carrera previst en la legislació de funció pública.
Novè.- Afectació dels Acords i normativa reguladora anterior
Les disposicions contingudes en la vigent normativa reguladora de les condicions de treball del
personal al servei de la Diputació de Barcelona que resultin contràries a allò disposat en el
presents Acords restaran automàticament sense efecte a l’entrada en vigor del mateix.
De manera específica, el present Acord deixa sense efecte el Pla d’Estabilitat per al personal
no fix de la corporació contingut en l’Annex de l’Acord de la MGNmc de 19 d’octubre de 2012.
No obstant l’anterior, es manté en vigor el Pla Integral de Jubilació, contingut al referit Acord,
sense perjudici que les parts es comprometen a negociar, en el decurs del 2017, noves
mesures que el complementin
També es deixa sense efecte el paràgraf introductori de l’Acord de la MGNmc de 3 de juny de
2013, així com els criteris 1 i 4 continguts al referit Acord, i es dóna una nova redacció al criteri
2 d’aquest Acord, el literal del qual queda de la següent manera:
2) La cobertura de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona, es regirà pels
criteris següents:
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a) Les necessitats de personal que es generin a partir de l’aprovació d’aquests acords
s’atendran, prioritàriament, amb personal funcionari de carrera de la corporació, mitjançant
els sistemes de provisió ordinaris legalment previstos i l’efectivitat dels reingressos al servei
actiu dels empleats públics que així ho sol·licitin.
De manera excepcional i per motius d’urgència degudament justificats, es podrà fer ús dels
sistemes de provisió extraordinaris els en termes previstos en l’ordenament jurídic.
b) Es faran convocatòries de promoció interna amb la finalitat de mantenir la qualitat dels
serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos humans existents sense haver
de recórrer a la incorporació de personal de nou ingrés.
c) Com a regla general no es nomenarà personal funcionari interí ni es contractarà personal
laboral temporal, llevat que es tracti d’un supòsit de necessitat urgent i que no es pugui
ajornar. Aquesta excepció s’aplicarà només en relació amb els serveis, funcions i categories
professionals que la Corporació hagi considerat prioritàries o que afectin als serveis públics
essencials.
Aquests nomenaments de personal interí i contractacions de personal laboral temporal
quedaran condicionats, si és el cas, a la resolució dels processos previstos en els apartats
precedents.
Així mateix, a partir de l’entrada d’aquest Acord restaran sense efecte les disposicions
contingudes en el vigent Reglament de Provisió de llocs de Treball que s’hi oposin o el
contradiguin.
Desè.- Àmbit d’aplicació
Diferents ens i organismes que pertanyen al sector públic de la Diputació de Barcelona,
respecte del personal funcionari que la corporació tingui adscrit. Tanmateix, el règim de
permisos i de millores socials contingut als apartats Sisè –llevat del punt IV, sobre promoció
professional- i Setè dels presents Acords, resultarà d’aplicació al personal laboral propi
d’aquells ens i organismes, que restin adherits.
Onzè.- Seguiment
La MGNmc es reunirà en el mes de desembre de 2016 per a fer el seguiment de l’aplicació de
les mesures contingudes en el present Acord, així com acordar un calendari de seguiment
periòdic.
Aquest seguiment atendrà específicament aquells supòsits que es puguin donar un cop
exhaurit el termini de regularització disposat al punt Tercer, apartat II, 4, dels presents, a efecte
de l’aplicació de les mesures establertes en aquest Acord.”

Segon. Els presents acords produiran efecte a partir de la seva aprovació pel Ple
corporatiu.
Tercer. Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que s’hi
oposi, i en concret les resolucions específicament detallades en el text de l’Acord.”
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: Des de la CUP-Poble Actiu entenem que cal que tinguem en
consideració quin és el posicionament de l’Assemblea del Personal Interí; per tant, de
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la Plataforma d’Interines d’aquesta Diputació pel què fa aquest Acord. En aquest
sentit, aquesta Plataforma ha considerat aquest Acord insuficient, inconcret i que tanca
en fals la problemàtica abordada. En aquest sentit doncs, nosaltres fem nostres les
paraules de les companyes d’aquesta Plataforma; en les quals exposen que aquesta
Corporació ha pres com ostatges les treballadores que es troben en una situació més
precària, a fi de no afrontar un veritable Pla d’Estabilitat i d’Igualtat de drets. Nosaltres
també valorem que aquest Acord continua perpetuant indefinidament la situació de
precarietat del 25% de la plantilla de la Diputació i continuem demanant, una vegada
més, que les interines puguin accedir a una plaça durant aquest mandat. Entenem que
no solucionen quatre pilars bàsics: d’una banda la regularització dels nomenaments
del personal interí i la millora de l’estabilitat; en segon lloc, la mobilitat del personal
interí; en tercer lloc, la consolidació de l’ocupació temporal; i en quart lloc, els drets del
personal interí.
Tenint en compte la situació solvent d’aquesta institució, la manca d’execució del
pressupost anual que vam veure l’any passat, creiem que, des d’aquest espai, des
d’aquesta casa, s’haurien de posar tots els mitjans per garantir que les pròpies
treballadores tinguin condicions laborals dignes i, per tant, que totes es trobin en
igualtat de drets. Des del nostre prisma només ho podem entendre analitzant que els
darrers acords, en els darrers anys en aquest àmbit, responen únicament a la voluntat
de tenir una part molt important del personal, de forma permanent, en precari. I més,
tenint en compte que, sempre s’ha assegut la Diputació a parlar després d’una forta
pressió social i política per part d’aquestes treballadores. En aquest sentit, des de la
CUP-Poble Actiu, continuarem recolzant les treballadores de la casa que estan lluitant,
dia a dia, pels seus drets; ja que, actualment, cal tenir en compte que s’estan
incomplint una sèrie de normatives a nivell europeu i de jurisprudència que, de fet,
estan sobrepassant el què diu l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, com per exemple,
pot ser la Directiva Europea 1999/70, que estableix el principi d’igualtat entre les
relacions laborals de durada determinada i les de durada indefinida i que implica,
doncs, l’equiparació de drets entre funcionaris, entre funcionàries de carrera interines.
Per tant, nosaltres no subscrivim aquest Acord i entenem que els sindicats
majoritaris haurien d’haver posat aquesta decisió a les mans de les afectades; a les
mans de les plataformes d’interines i, per tant, no compartim la manera de procedir i
no compartim que aquest sigui un bon Acord.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, només
per, en tot cas, recordar un parell d’elements. En tot cas, el 28 d’abril vam fer un debat
en aquest Plenari en relació amb una moció que va presentar el nostre Grup sobre la
situació del personal interí de la casa; situant claríssimament que hi havia un element
general, que és les dificultats que el Ministeri d’Hisenda ens planteja a l’hora de fer
contractacions més estables en el marc de l’administració local i que, per tant,
enteníem que hi havia possibilitats que la pròpia casa intentés buscar solucions per
crear situacions més prolongades en el temps i entenem que, més o menys, això és el
què es produeix amb aquest Acord.
Nosaltres sempre hem defensat que allò que s’arriba a acordar entre els sindicats i
l’organització de la casa, per tant, entre el Govern i els sindicats de treballadors i
treballadores, hauria d’estar reforçat per aquest Plenari; per tant, no tenim altra opció
que votar favorablement. Entenem que és dins de la negociació col·lectiva que s’han
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de resoldre aquests temes, som conscients del pes que té el personal interí dins de la
casa i entenem que el que correspon és que aquelles funcions que ja s’han esdevingut
estables dins de la casa, acabin estant cobertes per persones amb una plaça estable a
la casa; per a això s’ha de buscar una solució. Entenem que això és un pas endavant
per a resoldre aquelles solucions de persones d’edat ja cada cop més avançada i que
fa molts anys que treballen en aquesta casa de manera interina i, per tant, entenem
que aquest Acord això ho permet i per això hi votem a favor. Som conscients que
queda feina per fer i que també el marc general és el què és.
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Evidentment, el
què portem és l’Acord entre els sindicats majoritaris i la Diputació de Barcelona, amb la
voluntat de resoldre una qüestió que s’ha posat de manifest en aquest Plenari que és
l’interinatge d’un seguit important de treballadors de la Diputació. És evident que
aquesta situació la patim a partir d’una conseqüència, d’unes normatives i de la Llei
d’Acompanyament del Pressupost de l’Estat; és evident que és així, que no permet
convocar oferta d’ocupació pública i el què hem anat fent aquests mesos ha estat
negociar amb aquests treballadors, els interins.
No podem desobeir segons quines qüestions perquè seria en perjudici dels
treballadors. Si nosaltres féssim una convocatòria d’oferta pública sense que fos
possible, perquè legalment la norma ho està prohibint, el què podríem aconseguir és
que, després d’haver-se preparat els treballadors i treballadores, després d’haver
guanyat l’oposició, un tribunal declarés nul·la aquesta oposició; amb la qual cosa,
encara seria més perjudicial pels treballadors interins i les treballadores interines.
Per tant, el què estem proposant és un Acord amb els sindicats majoritaris.
Evidentment, negociem amb tots els sindicats que tenen representació a la Diputació.
Dos signen l’Acord, un tercer ha anat negociant i, a última hora, no ha estat en contra
però no ha signat l’Acord. Per tant, podem dir que dóna sortida, dins de la normativa i
sense sortir de la normativa, a les expectatives que, en principi, els treballadors i les
treballadores interines tenien els mesos passats i que, evidentment, reforça i millora
molt la seva situació pels propers anys. Esperant, insisteixo, i això és voluntat del
Govern de la Diputació, poder convocar ofertes d’ocupació pública a les quals sigui
possible que tinguin accés o possibilitat d’accedir a places de personal de carrera a la
institució.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i
el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
vots en contra.
5.- Dictamen de data 7 de juliol de 2016, pel qual es proposa l’actualització de la
relació de llocs de treball de l’organisme autònom Institut del Teatre i l’aprovació
inicial de la modificació de la plantilla del dit ens.
“El Ple de la Diputació de Barcelona aprovà definitivament, en sessió de 23 de
desembre de 2015, el pressupost general de la corporació per a l’any 2016, el qual
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integra el pressupost dels organismes autònoms i entitats que en depenen, i alhora,
s’acompanya de les respectives plantilles i relacions de llocs de treball, entre les quals
s’hi troben les corresponents a l’Organisme Autònom Institut del Teatre i la relació de
llocs de treball de la pròpia corporació.
Amb posterioritat a la seva aprovació, la plantilla i la relació de llocs de treball, són
susceptibles d’adequacions motivades per diversos factors a vegades externs, com
ara adequacions normatives que incideixin en alguns dels seus elements, i d’altres
interns derivats de la pròpia dinàmica de l’organització, així com dels ajustos a les
necessitats d’aquesta per tal de donar resposta als serveis que s’hi presten.
D’altra banda, de conformitat amb el que disposa l’article 44, apartat 2, lletra f), en
relació amb l’apartat 4, del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 18.02.2003) sobre
coordinació d’organismes i entitats públiques, quant a l’aprovació d’aquests
instruments de planificació de recursos humans, i en els mateixos termes, l’article 30,
f) dels estatuts de l’Institut del Teatre, la Junta de Govern de l’Organisme mitjançant
Acords de dates 17 de febrer de 2016 i 18 de maig de 2016, eleva al ple corporatiu la
proposta de modificació parcial de la plantilla i la relació de llocs de treball de
l’Organisme. És procedent elevar al Ple, l’aprovació de les modificacions de la plantilla
i de la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre que resten
detallades, respectivament, en l’annex II.1 pel que fa a la modificació de plantilla i en
l’annex III al present dictamen pel que fa a l’actualització de la relació de llocs de
treball, en els termes que van ser aprovades per la Junta de Govern de l’Organisme,
mitjançant Acords de data 17 de febrer de 2016 i 18 de maig de 2016, adjunts com
annexos I.2 i I.3.
L’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa la possibilitat de
modificar la plantilla i la relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels
pressupostos.
L’article 44.2, apartat f), del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aprovat per
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 18.02.2003), sobre
coordinació dels organismes públics, estableix la competència per a l’aprovació de les
respectives plantilles de personal.
La Comissió de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de febrer de 2001, va aprovar
un dictamen de mesures de coordinació en relació amb els instruments de gestió i
assumptes en matèria de personal dels organismes públics de la Diputació de
Barcelona; en virtut del qual, les propostes d’aquestes entitats relatives a les matèries
assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans.
L’article 90, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, estableix la competència plenària per a l’aprovació de la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball.
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En ús de les competències atribuïdes a 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), aquesta presidència
sotmet a la consideració del Ple corporatiu, previ informe 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 la plantilla de l’Organisme Autònom
Institut del Teatre que resta detallada en l’annex I.1 al present dictamen, en els termes
en què va ser aprovada per la Junta de Govern de l’Organisme mitjançant Acords de
data 17 de febrer de 2016 i 18 de maig de 2016, acreditats en els annexos I.2 i I.3.
Segon.- EXPOSAR al públic la modificació de la plantilla, prèvia la inserció del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la seva fixació
al tauler d’edictes de la corporació, pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple. La plantilla es
considerarà definitivament aprovada si, durant el citat termini, no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.
Tercer.- APROVAR l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre que resta detallada en l’annex II al present dictamen, en
els termes en què va ser aprovada per la Junta de Govern de l’Organisme mitjançant
Acords de data 17 de febrer de 2016 i 18 de maig de 2016, acreditats en els annexos
I.2 i I.3.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
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Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
abstencions.
Servei de Programació
6.- Dictamen de data 14 de juliol de 2016, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 12/2016 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, suplements de crèdit i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2016.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de
crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri 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
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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 què 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
què 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 establerts, 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 d’una despesa concreta i determinat, tant
en la seva quantia com en les condicions d'execució.
Vist que, d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
Presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 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 12/2016 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, que recull crèdits extraordinaris, suplements
de crèdit i transferències de crèdit per un import total de dos milions dos mil tres-cents
vint-i-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims (2.002.328,86 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.
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Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació, aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el què 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 senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu,
senyor Duran, qui diu: Des del Grup CUP-Poble Actiu, tal com vam anunciar en el seu
moment, avui parlem de la dotzena modificació de crèdit i, com vam anunciar en el seu
moment, la CUP-Poble Actiu no donarà suport a cap modificació de crèdit que afecti
directament el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació; en tant no hi hagi un
criteri, després del compromís fet per la mateixa Presidència de la Diputació en aquest
Consell Plenari, sobre quins són els criteris per a l’atorgament d’aquestes
subvencions.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Per
part del Grup Popular, en aquest punt, ens abstindrem donat que hi ha algunes
informacions que hem reclamat i que no tenim encara. No hem rebut, però vull dir és
una qüestió purament, imagino ....., sobre el tema de les escoles bressol o sobre
l’aportació que fem a Tarragona en el marc de la ... No em surt el nom...
La presidenta, senyora Conesa (CiU) intervé dient: els Jocs del Mediterrani.
El senyor Riera diu: els Jocs del Mediterrani, moltes gràcies senyora presidenta, vostè
està en tot. Per tant, ens abstenim en aquest punt de l’ordre del dia.
La senyora presidenta diu: Gràcies senyor Riera, el què passa és que ho porto una
mica treballat i el cap, allò, va a mil per hora. Seguidament dóna la paraula al
portaveu del Grup Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu:
“Nuestro Grupo, en la Comisión Informativa, solicitó información en relación a esta
modificación presupuestaria que se nos eleva hoy a aprobación; como hicieron otros
Grupos, sobre todo en relación a la reducción de una partida de escoles bressol por
valor de cien mil euros. Sí que nos ha llegado, a nosotros, la información del Área de
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Hacienda. Habla de una consignación inicial de diez millones y medio para financiar
escoles bressol municipals, no nos dice en concepto de qué es: si de construcción, de
arreglos, mantenimiento o para financiar la actividad ordinaria de las escoles bressol
municipals. El caso es que de esa línea o de esa consignación inicial, por valor de diez
millones y medio, parece que solo se solicitaron nueve millones y medio. Con lo cual
hay un sobrante de un millón y de ese millón se han detraído los cien mil euros para
destinarlos a una adecuación de un local del bibliobús. Pero es que, por otra parte,
tenemos conocimiento de que, en marzo del 2016 en Junta de Gobierno, se aprobó un
programa complementario de financiación de les llars d’infants para el mismo curso i
que la consignación inicial ésta, de diez millones y medio, por un valor de nueve
millones trescientos veintiocho mil euros; con lo cual encontramos contradictorio que
haya una consignación inicial de la que hay sobrante, cuando hemos aprobado un
programa complementario de financiación. Y al no tener claro todos estos datos y, en
definitiva, pensando que si hay un sobrante de una partida de llars d’infants debería
aprovecharse para ampliar las futuras partidas para mantenimiento de les llars
d’infants o para la actividad suya, teniendo en cuenta que las familias y los
ayuntamientos cada vez tienen que poner más dinero para llars d’infants, tampoco
podemos dar apoyo a la modificación.”
Intervé a continuació el portaveu del Grup d’Entesa, senyor Funes, qui diu: En
primer lloc, per segon mes consecutiu, agrair als diputats responsables d’aquesta
Comissió i de l’Àrea que, quan hem preguntat alguna cosa a la Comissió, abans del
Ple, hem tingut la resposta i, per tant, podem posicionar-nos en el Ple amb major
informació. Vam demanar informació en relació amb les escoles bressol i amb la
contractació temporal, i se’ns ha contestat.
En relació amb Tarragona també se’ns ha anat contestant. A més, hem fet el nostre
treball i hem preguntat als afectats. Veiem que aquí hi ha un element important que és
Castelldefels, té el seu pes, i el Canal Olímpic participarà i, per tant, entenem millor la
col·laboració.
I, en darrera mesura, també entenem que és, per fi, raonable que es faci una aportació
a la Fundació Utopia Garcia Nieto del Baix Llobregat; entre altes coses perquè vull
recordar que és una fundació on els ajuntaments són membres del Patronat. No és
una fundació privada, sinó que és una fundació on tots els ajuntaments de la comarca,
pràcticament, hi participen i hi ha una necessitat urgent de digitalització del fons
documental i, per tant, entenem que correspon i, per tant, com que hem tingut
informació i resposta; hi votarem a favor.
Pren la paraula el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Només per
puntualitzar les intervencions que s’han fet. No entraré en qüestions que no s’han
esmentat. Que sigui la dotzena modificació de crèdit jo crec que no és cap problema i
ho dic com a diputat responsable de l’Àrea d’Hisenda. Dotze, vint-i-quatre... les que
siguin necessàries perquè, com vaig dir el dia que vam aprovar el Pressupost, ha de
ser una eina viva i les Àrees poden tenir necessitats o canvis de partides; i això ens ho
plantegem com una cosa normal i de funcionament normal del pressupost, que no
deixa de ser un pressupost que pressuposta coses que després passen o no passen.
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En tot cas, quant els sistemes d’ajuts de subvencions, la presidenta va fer una
intervenció en el Plenari i ja s’ha anat complint una part. De les subvencions de
Presidència ja s’ha fet normativa i, per tant, es passarà sempre per concurrència
pública quan es demanin subvencions i aquesta és la voluntat i ja s’ha començat a fer.
Quant a les intervencions del Partit Popular, disculpi si no ha arribat la informació
perquè la resta de Grups, en principi, em consta que la tenen... Com sigui, li farem
arribar immediatament; si tenim a l’Àrea petició per part seva.
I quant a la intervenció del senyor Tovar, dir, a veure, crec que hi ha una manca
d’informació. Perquè hi ha una partida de llars municipals, de llars d’infants municipals,
que és la que surt en el document, d’aquests deu milions i escaig, que se’n gasten
menys; justament perquè hi ha menys alumnes de llars d’infants i, per tant, els
ajuntaments el què han fet és demanar pels infants que tenen, no pels que no tenen.
La previsió de la Diputació era més alta. Al final, la realitat és que hi ha menys
alumnes a les llars d’infants dels què s’havia previst. Hi ha un sobrant i la mateixa Àrea
que disposa d’aquesta partida, fa un canvi. Si en un moment donat hi hagués la
necessitat faríem una modificació de crèdit per ampliació de la partida; per tant, no és
un problema que es treguin diners, si en qualsevol moment podem fer una modificació,
si hi hagués la necessitat.
Parlem de llars municipals, vostè parlava d’un altre ajut econòmic que vam aprovar fa
poc temps que va destinat a llars d’infants d’entitats sense ànim de lucre, per tant,
caldria... li podem explicar més a poc a poc perquè al Plenari, crec que, m’estendria
massa. Caldria que diferenciessin els ajuts a les llars municipals, dels ajuts a les
entitats sense ànim de lucre que també tenen servei de llar d’infants. I res més.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10) i Entesa (6), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de
40 vots a favor, 3 vots en contra i 6 abstencions.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
7.- Dictamen de data 5 de juliol de 2016, pel qual es proposa aprovar la cessió
d’ús de l’immoble anomenat “Habitatge del Conserge”, situat al carrer Riera de
Gavarra, núm. 38, de Canet de Mar, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar.
“I. Antecedents
La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble conegut com “Habitatge del
Conserge”, situat al carrer Riera de Gavarra, núm. 38, del municipi de Canet de Mar, el
qual forma part de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, amb una
superfície construïda de 178,08 m2 i que consta a l’Inventari de Béns de la Corporació
amb els codis d’actiu F161748 a nivell de terreny i F001030 a nivell d’edifici, amb
naturalesa jurídica de bé patrimonial.
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Mitjançant correu de data 7 d’abril de 2016, l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat
a la Diputació de Barcelona la cessió d’ús temporal de l’Habitatge del Conserge, per tal
de destinar aquest espai a la ubicació de la seva Àrea de Promoció Econòmica
municipal, amb l’objectiu d’apropar el servei a la ciutadania amb la seva ubicació al
centre de la Vila.
Amb aquesta nova ubicació s’aconseguirà facilitar l’accés del referit servei municipal,
evitant que un elevat nombre d’usuaris es vegin obligats a desplaçar-se per no estar
situat en un lloc cèntric de la població i, així mateix, simplificarà la coordinació de la
formació que, des d’aquesta àrea, ja s’està impartint a les aules de l’Escola de Teixits
de Punt.
Per Decret del diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
Ciutat de Barcelona número 8763/15, de 6 d’octubre de 2015, s’aprovà la cessió d’ús
d’aquest edifici amb caràcter ocasional i fins a l’aprovació d’un conveni que regulés els
termes de la cessió.
II. Proposta
En el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix a les
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i
col·laboració amb altres administracions, especialment en l’àmbit local, per a la
consecució de finalitats d’interès comú, voluntat que resta palesa en nombrosos
acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per la pròpia Corporació.
La Diputació de Barcelona no té previst utilitzar, en un futur immediat, aquest edifici
per als serveis que li són propis, per la qual cosa, es creu oportú proposar l’aprovació
del conveni que reguli els termes de la cessió de l’edifici “Habitatge del Conserge”.
D’acord amb l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona, el valor base del referit
immoblé és de 31.483,92 euros.
A l’expedient consta la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, de
data 30 de juny de 2016, i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària,
de data 1 de juliol de 2016.
III. Règim jurídic
De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL), les entitats locals, per al compliment de les seves
finalitats i, en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns.
Quant a les relacions interadministratives, d’acord amb l’article 55, actual lletra e) de la
LRBRL, en les relacions recíproques entre les diferents administracions aquestes hauran
de prestar, en el seu propi àmbit, la cooperació i assistència actives que les altres
administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves activitats, en
relació amb l’article 10 de la mateixa norma i en relació, així mateix, amb l’article 144 del
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
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local de Catalunya i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Així mateix, l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de
les administracions públiques (LPAP), estableix que les administracions públiques
ajustaran les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi de lleialtat
institucional observant, entre altres obligacions, les de cooperació i assistència.
Respecte a la cessió d’ús, l’article 145.3 de la LPAP, no bàsic, permet la cessió d’ús
dels béns o drets amb l’obligació del cessionari de destinar els béns a la finalitat
expressada en el corresponent acord.
Així mateix, el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals (RPC), no regula estrictament la cessió d’ús gratuïta per un
temps determinat, però sí regula, a l’article 72 i següents, la utilització dels béns
patrimonials i, concretament, els supòsits en què es podrà fer prevaldre la rendibilitat
social per damunt de la rendibilitat econòmica en base als interessos locals a satisfer,
atès que l’Ajuntament de Canet de Mar haurà de destinar l’immoble a ubicar l’Àrea de
Promoció Econòmica responsable de la majoria dels serveis de promoció local i que
desenvolupen activitats en àmbits com el comerç, la indústria o el turisme.
L’article 186 de la LPAP, no bàsic, estableix la possibilitat de celebrar convenis amb
altres administracions públiques o amb persones jurídiques de dret públic o de dret
privat que pertanyin al sector públic, a fi d’ordenar les relacions de caràcter
patrimonial.
D’acord amb el que disposa l’article 8.1.c) de la LPAP, de caràcter bàsic; l’article 86.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú; l’article 52 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i els articles 75.3 i 178 del RPC, relatius als principis de publicitat i
transparència, se sotmet aquesta cessió d’ús a informació pública.
Als efectes de la comptabilització de l’operació patrimonial, i d’acord amb l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, les adscripcions i cessions d’ús de béns i drets es
regulen per la norma 19a.
Vist l’article 33.2. lletra o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en relació amb l’article 221.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a
les competències del Ple de les Diputacions.
En virtut de tot això, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR INICIALMENT la cessió d’ús de l’immoble conegut com “Habitatge
del Conserge”, situat al carrer Riera de Gavarra, núm. 38, del municipi de Canet de
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Mar, el qual forma part de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, a
favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb les condicions que
s’estableixen a la minuta del conveni a formalitzar.
Segon.- APROVAR INICIALMENT la minuta del conveni de cessió d’ús de l’immoble
“Habitatge del Conserge”, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb el
text que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE
MAR PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE l’IMMOBLE ANOMENAT “HABITATGE DEL
CONSERGE”, SITUAT AL CARRER RIERA DE GAVARRA, NÚM. 38, DE CANET DE
MAR.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble conegut com “Habitatge del
Conserge”, situat al carrer Riera de Gavarra, núm. 38, del municipi de Canet de Mar, el qual
forma part de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, amb una superfície
construïda de 178,08 m2 i que consta a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis
d’actiu F161748 a nivell de terreny i F001030 a nivell d’edifici, amb naturalesa jurídica de bé
patrimonial.
II. Per decret del diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat
de Barcelona, de 6 d’octubre de 2015, s’aprovà la cessió d’ús d’aquest edifici, amb caràcter
ocasional per reubicar entitats de caràcter associatiu que desenvolupaven les seves
activitats en el complex municipal Vila Flora i fins a l’aprovació d’un conveni que regulés els
termes de la cessió a causa de la immediatesa de l’inici de les obres de l’esmentat edifici
Vila Flora.
III. Amb posterioritat, a l’acabament de les obres de l’edifici Vila Flora, l’Ajuntament de Canet
de Mar ha proposat una nova utilització per a aquest espai mitjançant correu de data 7
d’abril de 2016, en el que sol·licita a la Diputació de Barcelona la cessió d’ús de l’Habitatge
del Conserge per tal de destinar aquest espai a la ubicació dels diferents serveis que
integren l’Àrea de Promoció Econòmica municipal.
IV. La finalitat d’aquesta nova ubicació, és la d’apropar el servei a la gent i l’Habitatge del
Conserge és un immoble que es troba al centre de la Vila, atès l’elevat nombre d’usuaris del
servei que a l’actualitat es veuen obligats a desplaçar-se per no estar situat en un lloc
cèntric de la població, i també simplificar la coordinació de la formació que des d’aquesta
àrea ja s’està impartint a les aules de l’Escola Universitària de Teixits de Punt de Canet de
Mar, finca de la que forma part “l’Habitatge del Conserge”.
V. En el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i
col·laboració amb altres administracions, especialment en l’àmbit local, per a la consecució
de finalitats d’interès comú, voluntat que resta palesa en nombrosos acords i convenis, així
com en diferents activitats realitzades per la pròpia Corporació.
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VI. La Diputació de Barcelona no té previst utilitzar, en un futur immediat, aquest edifici per
als serveis que li són propis, per la qual cosa creu oportú regular els termes de la cessió de
l’edifici “Habitatge del Conserge”, mitjançant la signatura del present conveni.
VII. En concordança amb els fets fins ara exposats, s’aprovà pel Ple de la Diputació de data
../../20.. la subscripció del present conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Canet de Mar.
VIII. Per la seva banda, l’Ajuntament de Canet de Mar també aprovà la subscripció del
present conveni, mitjançant .....
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, acorden subscriure un conveni d’acord amb els següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni la cessió d’ús, per part de la Diputació de Barcelona a favor de
l’Ajuntament de Canet de Mar (en endavant, Ajuntament) de l’immoble anomenat “Habitatge
del Conserge”, situat al carrer Riera de Gavarra, núm. 38, del municipi de Canet de Mar, el
qual forma part de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, amb una superfície
construïda de 178,08 m2 i que consta inscrit a l’Inventari de Béns de la Diputació de
Barcelona amb els codi d’actiu F161748 a nivell de terreny i F001030 a nivell d’edifici, amb
naturalesa jurídica de bé patrimonial.
Segon.- Destinació
L’Ajuntament haurà de destinar l’immoble Habitatge del Conserge per a reubicar els
diferents serveis de l’Àrea de Promoció Econòmica.
Amb aquesta destinació es pretén apropar el servei a la gent, atès l’elevat nombre d’usuaris
del mateix que a l’actualitat es veuen obligats a desplaçar-se, i també millorar la coordinació
en les diverses activitats de formació que es fan des de l’Àrea, en les quals s’utilitzen les
aules de l’Escola Universitària de Teixits de Punt, atesa la seva proximitat.
Tercer.- Contraprestació econòmica
La present cessió d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació
econòmica.
Quart.- Termini i vigència
El present conveni tindrà una durada de vint anys, a comptar des de la darrera data de la
seva signatura, moment a partir del qual estarà plenament vigent i desplegarà tots els seus
efectes.
Cinquè.- Despeses i impostos
1. L’Ajuntament assumirà totes les despeses que puguin originar-se en els espais utilitzats,
com a conseqüència dels manteniments o contractes propis de l’edifici, així com els que
siguin repercutibles.
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2. L’Ajuntament assumirà les despeses que puguin originar-se en l’edifici objecte d’aquesta
cessió d’ús, l’Impost sobre Béns Immobles o qualsevol altre que el substitueixi, així com
altres impostos, tributs, taxes, contribucions i altres gravàmens.
3. Els impostos, arbitris i contribucions i altres que s’imposin per raó de l’activitat seran a
càrrec de l’Ajuntament.
Sisè.- Obres de reparacions, conservació, millora i manteniment
1. L’Ajuntament haurà de vetllar per la conservació i manteniment de tota la finca objecte de
cessió d’ús, així com de les seves instal·lacions en compliment de les disposicions legals i
reglamentàries d’aplicació.
A tal efecte, l’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses, ordinàries i extraordinàries,
de l’edifici i assumirà les despeses pròpies de la seva conservació i manteniment.
2. L’Ajuntament no podrà fer cap tipus d’obra ordinària, extraordinària o estructural en
l’immoble cedit en ús, fora d’obres menors o reparacions de manteniment d’instal·lacions o
altres, sense l’autorització expressa de la Diputació de Barcelona.
L’autorització esmentada requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o projecte
d’obres, que haurà de ser informada pels serveis tècnics d’aquesta Corporació i, en tot cas,
la realització dels treballs seran a càrrec de l’Ajuntament.
Un cop autoritzades les obres per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament comunicarà l’inici
d’obres a la Subdirecció d’Edificació, que podrà estar present a la signatura de l’acta de
comprovació del replanteig i durant el seguiment de les obres quan ho consideri oportú.
Finalitzada l’obra, l’Ajuntament lliurarà a la Diputació de Barcelona un joc de plànols de les
obres executades, en el suport que convingui, indicant el pas exacte de les instal·lacions i
els serveis.
3. En qualsevol cas, aniran per compte i càrrec de l’Ajuntament els costos relatius a les
llicències d’obres que sigui necessari tramitar, així com, si s’escau, adequar l’immoble i les
seves instal·lacions al compliment de les normatives tècniques, de seguretat, de
sostenibilitat o d’altres que puguin establir-se per les distintes administracions competents
mentre sigui vigent aquesta cessió d’ús.
Setè.- Permisos i llicències
Si per a l’exercici de les activitats, per les quals s’efectua aquesta cessió d’ús, fossin
necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens públics,
serà responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament la seva obtenció, així com el pagament de
qualsevol import relacionat amb les mateixes.
Quant a les llicències d’obres es regula de conformitat amb l’apartat tres del pacte sisè.
Vuitè.- Comptadors i subministraments continus
Els serveis d’aigua, electricitat i altres subministraments de la finca cedida en ús aniran a
càrrec de l’Ajuntament.
La Diputació de Barcelona procedirà a fer les gestions necessàries per procedir al canvi de
titular de les pòlisses dels contractes de subministraments actualment vigents.
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Qualsevol instal·lació que generi algun tipus de servitud, haurà de ser prèviament aprovada
per la Diputació de Barcelona.
Novè.- Lliurament de l’edifici i desenvolupament de l’activitat
1. L’edifici ja es va lliurar a l’Ajuntament en virtut del Decret del diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona número 8763/15 de 6
d’octubre de 2015.
2. Les activitats que es desenvolupin a l’espai cedit disposaran de la llicència necessàries
per al desenvolupament de les mateixes.
Desè.- Responsabilitats i assegurances
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil
o penal per les vicissituds que es puguin produir en la finca objecte de cessió d’ús a favor de
l’Ajuntament.
Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o
seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació, en general, de la finca objecte
d’aquesta cessió d’ús.
L’Ajuntament serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les
persones, els béns i els espais utilitzats sempre que hagi causa imputable al funcionament
i/o a les activitats que s’hi desenvolupen.
En el cas que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o
perjudicis, l’Ajuntament rescabalarà a la Diputació de Barcelona el seu import, sempre que
hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sense
perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants directes dels danys.
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament contractarà o inclourà a
les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, la finca
objecte d’aquesta cessió d’ús, per tal de cobrir els danys que, per determinades causes, es
puguin produir.
Les indemnitzacions que es puguin produir, com a conseqüència de l’anteriorment
esmentat, es destinaran per l’Ajuntament a reparar els danys causats o per fer front a
qualsevol responsabilitat derivada dels riscos coberts.
Les obres a realitzar per aquest concepte es regularan d’acord amb allò previst en el pacte
sisè.
Onzè.- Seguretat
L’Ajuntament haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que els diferents serveis
municipals que ocupin la finca compleixin, en tot moment, la normativa vigent respecte a
l’aforament de persones, mesures de seguretat i evacuació.
Dotzè.- Causes d’extinció del conveni
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, el conveni s’extingirà:
a) Per l’incompliment de les condicions establertes als presents pactes.
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b) Per la destinació dels espais cedits en ús a finalitats que es considerin inadequades o
suposin un perill per l’estat de la finca, o siguin diferents a les previstes a la clàusula
segona, supòsit en el qual revertiran de forma automàtica a la Diputació de Barcelona.
Cap dels supòsits d’extinció citats en aquest pacte donarà dret a indemnització de cap tipus.
Tretzè.- Provisió de material
L’Ajuntament, com a cessionari dels espais cedits en ús, proveirà tot el mobiliari i estris
necessaris per al desenvolupament de les activitats i els retirarà en un termini no superior
als trenta dies a comptar des de la finalització del conveni, passats els quals s’entendrà que
tot allò no retirat resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona.
Catorzè.- Reversió i obres de millora
En el moment de resolució del conveni o d’acabament del mateix, per la finalització del
termini establert, la finca cedida en ús d’acord amb el present conveni revertirà a la
Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades,
sense dret a pagament o indemnització a favor de l’Ajuntament, restant obligat l’Ajuntament
a restituir-la, en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord amb les normatives i
reglamentacions vigents en aquell moment.
Així mateix, l’Ajuntament lliurarà qualsevol documentació tècnica referent a la finca.
Quinzè.- Devolució de la finca
Finalitzat el termini d’aquest conveni o en cas d’extinció per qualsevol causa, l’Ajuntament
haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona la possessió de la finca mitjançant la devolució
de les claus, així com els duplicats que hagués realitzat, en el moment de la finalització o
extinció d’aquest. A aquest efecte, les parts signaran una acta de recepció dels espais.
Setzè.- Naturalesa del conveni
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós
administratiu amb competència a la província de Barcelona.
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.”

Tercer.- DETERMINAR que la referida cessió d’ús, a efectes comptables, es realitza
d’acord amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19a. de la
Instrucció de comptabilitat de l’administració local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació
patrimonial, d’acord amb les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona
que s’adjunten a l’annex I, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en
el moment de mecanització de l’operació a l’Inventari.
Quart.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que puguin presentar-se les
al·legacions que s’estimin pertinents.
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Cinquè.- DECLARAR que, en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el
termini d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
Sisè.- DEIXAR sense efecte el Decret del diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona número 8763/15 de 6 d’octubre de
2015.
Setè.- FACULTAR al Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la Ciutat de Barcelona per a la signatura del conveni i qualsevol altre document
que pugui derivar-se dels presents acords.
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes escaients.
La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu,
senyor Duran, qui diu: Quan un llegeix el Dictamen sembla raonada, a priori, la cessió
d’aquest immoble a Canet de Mar. A nosaltres se’ns ve al cap una pregunta i és que,
més enllà d’aquest Dictamen particular, si és que tots els ajuntaments han de tenir de
tot?. Si tots els ajuntaments han de donar tots els serveis o si hem d’aprofitar sinergies
supramunicipals? Si hem d’aprofitar sinergies comarcals o no? En tot cas, he fet
aquesta consideració sobre la implantació de l’Àrea de Promoció Econòmica Local de
l’Ajuntament de Canet de Mar. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt.
La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: Moltes gràcies, senyor Duran. Segurament
planteja un debat i una reflexió molt interessants i que, precisament avui, que s’ha
obert, a proposta del Govern de la Generalitat, la reflexió en torn al futur de les
competències, l’organització del món local, segurament, tindrem oportunitat tots
plegats de fer aquesta reflexió de quines han de ser les funcions precisament de les
diferents administracions locals i en quin punt han d’actuar en la prestació de serveis.
Per tant, és una reflexió interessant i que crec que queda oberta i en els propers
mesos abundarem i tindrem oberta.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
abstencions.
Intervenció General
8.- Dictamen de data 11 de juliol de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació
i dels seus organismes autònoms, corresponent al segon trimestre de 2016.
“D’acord amb el que disposa la base 7a.A.1 de les Bases d’execució del pressupost
general de la corporació per a l’exercici 2016, en relació amb l’article 207 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, la Intervenció General presentarà trimestralment al Ple de la
corporació l’estat d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com
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el moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i
de la seva situació.
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la
corporació i dels seus organismes autònoms del segon trimestre d’enguany, a partir de
la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona, i
recullen l’execució del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels
exercicis tancats de la corporació. La informació s’ha agrupat en capítols
pressupostaris, els quals reflecteixen l’execució de les fases que s’han considerat més
significatives, i mostra una visió genèrica de l’execució pressupostària i no
pressupostària de la corporació i dels seus organismes autònoms del segon trimestre
d’enguany.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el diputat que subscriu proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD
ÚNIC.- ASSABENTAR-SE de la informació presentada per la Intervenció General,
d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a l’estat d’execució
pressupostària de la corporació i dels seus organismes autònoms, del segon trimestre
de 2016, segons els estats d’execució, i la informació complementària que
s’acompanyen com a annexos I i II al present dictamen.
La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu,
senyor Duran, qui diu: El punt diu “donar-se per assabentat de l’informe de l’estat
d’execució dels Pressupostos de la Corporació i dels seus organismes autònoms”.
Nosaltres ens demanem de quins Pressupostos? Perquè, clar, una cosa són els
Pressupostos que, al seu dia, aquesta Corporació va aprovar per un import de vuitcents noranta-sis milions d’euros; i una altra cosa són els Pressupostos tal com estan
ara, després de la incorporació de romanents de crèdit per valor d’uns tres-cents vint-isis milions d’euros, i de les nombroses modificacions, que ja se’ns puja a mil dos-cents
trenta-nou milions d’euros. A més, és un fenomen que no és nou perquè, ja a l’any
2015, partíem d’un Pressupost inicial de vuit-cents setanta i, finalment, vam arribar a
més de quatre-cents.
Nosaltres, en el seu moment, a la Comissió Informativa vam demanar la valoració
política i, més enllà de l’execució dels ingressos, al voltant del cinquanta-quatre en
termes consolidats, i de les despeses, al voltant del seixanta-tres, creiem que el què
cal és fer una revisió més específica de quines són les Àrees més demandades per fer
totes aquelles modificacions, ara sí, senyor Garcia Cañizares, que s’escaiguin i,
evidentment, en tot el què fa referència a l’àrea social i a l’àrea i àrees, com per
exemple les demandes d’habitatge, aquesta Diputació hi ha de posar la banya.
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Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Només
per insistir en una cosa, de la qual ja n’hem parlat en altres moments i, en tot cas,
plantejar a l’equip de govern una reflexió, si és possible. Entenem que seguim en una
tendència del Pressupost 2014/2015 i ara estem en l’execució d’aquesta primera part
del 2016, una tendència evident a la baixa execució, tant d’ingressos com de
despeses. Això cada cop és major. No sé, creiem que és oportú fer una certa reflexió.
Entenem que estem a la primera part de l’any. L’any passat ja vam parlar que era la
primera part del mandat i que, per tant, evidentment hi havia coses per justificar:
ingressos d’ajuntaments, despeses d’ajuntaments... Bé, ja estem en el segon any de
mandat, i potser valdria la pena fer una reflexió de per què aquest nivell tan baix
d’execució. Entenem que ha de ser baix per l’alçada del mandat en què estem i de
l’any, però potser tan baix tan baix... No arribem al 40%. Estem parlant d’això, per tant,
una certa reflexió creiem que és oportuna. Entenem que és un donar compte, però
entenem que caldria més informació.
Pren la paraula novament el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Molt
breu. Jo és que em penso que ho hem dit en moltes ocasions. El Pressupost del qual
estem donant compte és el Pressupost que es va aprovar, no hi ha un altre
Pressupost, només hi ha un Pressupost que és el què s’aprovà en el seu moment i
què anem modificant com hem fet abans. Els romanents de tresoreria, ja els he
explicat en altres Plenaris, que és una altra qüestió; que no formen part d’aquest
Pressupost; el Pressupost que hem de complir, és el que vam aprovar.
Quant a l’execució del Pressupost, ho hem explicat en moltes ocasions. Que ens ho
hem de plantejar sí, però potser el gran problema, especialment, que tenim és que les
administracions locals dependents i que tenen aportacions de la Diputació, que són els
ajuntaments i els consells comarcals, no estan executant les partides econòmiques
que tenen assignades a la velocitat que les haurien d’executar. Ens hauríem de
plantejar que si escurcem els terminis perquè els ajuntaments justifiquin la despesa,
doncs molts ajuntaments potser perdrien les subvencions. Perquè el què ens passa,
molt sovint, tot i que estem contínuament recordant als ajuntaments que s’ha
d’executar, és que ens demanen pròrrogues, ens demanen allargar els terminis; per
tant, aquesta situació, que és molt específica a la Diputació i molt complicada
d’afrontar perquè afecta els ajuntaments, ens l’hem de plantejar, ens la plantegem,
però difícilment hi trobem la solució.
Per altra banda, enguany, i ho vaig dir a la Comissió Informativa, per a nosaltres és
força important complir el Pla Econòmic Financer i, per tant, diem-ne que l’execució del
Pressupost de la manera què s’està produint ens ajuda a que puguem donar sortida i
complir el Pla que vam aprovar. Amb la qual cosa, com a valoració política, estem
treballant a un nivell d’ingressos i despeses aproximadament previst, que complim el
Pla Econòmic Financer que vam fer i que pel que fa a l’execució del Pressupost tenim
la mateixa preocupació que vostès però va lligada, no tant a les àrees com al fet que
els destinataris, segons o tercers, no estan gastant-se els diners que tenen a
disposició; que és el mateix que passa amb el romanent de tresoreria. Són diners que
ja estan destinats, són diners que estan compromesos i, per tant, no els podem gastar
perquè estan compromesos. En qualsevol moment es podrien gastar i tenim l’obligació
de tenir partides econòmiques per gastar-los.
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I una última cosa i acabo. Quan proposem que es facin crèdits als consells comarcals
o que es facin ajuts que comencen i acaben el mateix any, com el Pla que vam
aprovar al Ple passat amb la Generalitat de Catalunya per pagar els deutes de la
Generalitat amb els ajuntaments, quan proposem això hi ha Grups que ho troben
malament, però aquesta és l’única manera que tenim de posar en moviment els
romanents de tresoreria; perquè tornen al mateix exercici que s’han utilitzat i, per tant,
els podem incorporar una altra vegada si els ajuntaments els gasten i, per tant, els hi
hem de pagar.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes,
qui diu: Molt breu. Una reflexió que ja vam fer en algun altre Ple. Si hi ha una part de
l’execució que correspon a les àrees de govern i que, per tant, és responsabilitat seva
aplicar-la i executar-la: “espavilin”, i perdonin l’expressió, les àrees i facin la despesa
que han de fer. Ara, si hi ha una part que correspon a transferències als ajuntaments i,
per tant, a projectes que, en teoria, els ajuntaments han demanat per a poder
executar; tenim un problema que és una mica més greu. Ja ho vam comentar en el
seu moment. Nosaltres ens estem trobant ajuntaments que ja ni fan la demanda
d’aquell projecte, perquè segurament creuen que no tenen capacitat d’executar-lo i
justificar-lo. En algunes àrees; no majoritàriament, però, en algun cas, s’està donant.
Per tant, ens hem de plantejar que potser la pròpia Diputació, en el plantejament de la
transferència a l’ajuntament, haurà de pensar com transfereix, no només els recursos
per pagar la despesa concreta, sinó també per donar suport a l’execució d’aquell
projecte. Potser ens hem de pensar en què hem de donar recursos als ajuntaments
per poder executar aquella despesa: plans d’ocupació, suport a les escoles bressol,
plans de temes de cultura, de joventut, de dona, d’igualtat, etc. Creiem que molts
ajuntaments mitjans i petits, potser el que necessiten és recursos humans per poder
executar la despesa; potser ens hem de replantejar els projectes perquè si no, si
només és transferir recursos, potser ens estem equivocant i a l’ajuntament no tenen ni
recursos per justificar els recursos. No sé si m’estic explicant però entenc que tothom
m’entén.
Intervé novament el senyor Garcia Cañizares, i diu: Molt breu. Dues qüestions. Quant
a les despeses que les àrees no fan, vostè sap que el què fa l’Àrea d’Hisenda és el
setembre/octubre, setembre aproximadament, recollir-ho tot i fer allò que coneixen tan
bé i que és tan bo, i del que en diem Plans Complementaris; per tant, la poca execució
que puguin fer les àrees del Pressupost, no es perd, s’aplica en plans concrets que, a
més, han anat molt bé als ajuntaments.
Quant els ajuntaments, si els ajuntaments no ho demanen no li donem. Per tant, és
l’ajuntament qui està demanant l’ajut i, home, recursos per poder posar persones
treballant als ajuntaments, li recordo, prop de plans complementaris o plans
ocupacionals els hem anat fent durant dos anys seguits i la previsió és seguir-ho fent.
Per tant, no només facilitem la possibilitat de recursos per executar obres i per
executar programes, sinó que, a més, posem en mans dels ajuntaments els plans
ocupacionals perquè pugui ser possible, si en un moment donat tenen manca de
personal. Per tant, potser ho podem ampliar, potser hi ha maneres; però, en tot cas, a
l’últim any i com a mínim l’any anterior, el què s’ha fet és posar recursos en mans dels
ajuntaments, també recursos humans, per que puguin fer allò que, en principi, s’han
compromès amb els ciutadans.
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I el Ple en resta assabentat.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Jo crec que anirem fent seguiment de tota
aquesta qüestió perquè, efectivament, ens interessa poder ajudar els ajuntaments
també a que executin aquesta aportació que tenen de la Diputació; per tant, aquesta
reflexió l’haurem de tenir a sobre la taula.
I passaríem al següent punt i, abans de que donin lectura, voldria saludar,
especialment, l’alcalde de Roda de Ter que ens acompanya avui i també els
representants de la Fundació Privada Miquel Martí i Pol, molt benvinguts i benvinguda
avui a aquest Plenari i a aquesta sessió.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
9.- Dictamen de data 12 de juliol de 2016, pel qual es proposa aprovar el conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Roda de Ter i
la Fundació Privada Miquel Martí i Pol, en relació amb el compromís sobre la
constitució del dret real d’usdefruit del llegat del poeta per part de la Diputació
de Barcelona en favor de la Fundació Miquel Martí i Pol, la determinació de les
aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona al llarg de les anualitats
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, i el compromís de dissenyar les línies
d’actuació i de col·laboració futura entre ambdues institucions, en ordre a la
viabilitat de funcionament i desenvolupament futurs de la Fundació.
“ANTECEDENTS I FONAMENTACIÓ
La Fundació Privada Miquel Martí i Pol (en endavant esmentada també com “la
Fundació” ó amb les sigles FMMiP), va ser constituïda el 17 de novembre de 2006
amb l’objectiu de contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social del
poeta Martí i Pol.
Entre les activitats encaminades a l’assoliment d’aquest objectiu es troba la d’establir
convenis i concerts amb les entitats públiques i privades, centres d’investigació i
recerca.
Durant l’any 2013, es va arribar al màxim de difusió de la tasca de la Fundació amb els
actes de commemoració del desè aniversari de la mort de Miquel Martí i Pol i la
creació d’una pàgina web que aglutina diferents entitats que vetllen pel llegat del
poeta: la Fundació, l’Associació d’Amics de Miquel Martí, la Biblioteca Bac de Roda —
que acull el llegat— i l’Ajuntament de Roda de Ter. La commemoració del desè
aniversari de la mort de Miquel Martí i Pol va marcar un punt d’inflexió en el recorregut
de la FMMiP. L’èxit de les convocatòries i de públic interessat en la figura i l’obra del
poeta fa que calgui un replantejament estructural profund de la FMMiP.
Aquest canvi s’ha de centrar, fonamentalment, en la gestió de la Fundació Miquel Martí
i Pol per tal d’impulsar nous projectes, per la qual cosa cal que tingui un referent sòlid.
Prenent la seu de la Fundació, com a fonament de les seves activitats, s’espera
aglutinar diferents iniciatives, de nombroses institucions i associacions, per tal de
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donar a conèixer la figura i l’obra del poeta en l’àmbit nacional i també
internacionalment.
La vivència local és fonamental, i és per això que la Fundació té la seu a Roda de Ter,
el poble on Miquel Martí i Pol va viure i va morir, un espai geogràfic limitat però que
conforma el seu paisatge vital. I és des d’aquesta ubicació local, a Roda de Ter, que
es vol treballar en tres fronts:
a) Per tal d’impulsar el vincle entre dinamització local de la cultura i la dinamització
comercial, turística, etc.
b) Per crear lligams amb la comarca d’Osona, amb Catalunya.
c) Per estendre posteriorment la seva àrea d’influència en l’àmbit internacional.
La Fundació es planteja, dins la seva nova etapa, com a principals finalitats:
- La conservació, la reunió i l’aprofitament científic de tot el llegat de Miquel Martí i
Pol.
- L'estudi, la recerca, la coneixença i la promoció de l’obra de Miquel Martí i Pol.
- Fer compatible les dues anteriors finalitats amb la idea que, entre l’Estat i el
mercat, queda una zona que no obeeix ni a un ni a l’altre i que hauria d’estar
coberta per organitzacions i institucions que permetin incidir dins de la vida
social, els seus problemes i, sobretot, dins les demandes sense imposicions
mercantils per tal de compartir riscos i projectes amb la societat civil.
La vinculació de la Diputació de Barcelona amb aquesta Fundació ha estat i és
decisiva des del seu origen i en el seu funcionament, per tal com l’entitat local és
propietària de tot el llegat del poeta Miquel Martí i Pol, en virtut del contracte de renda
vitalícia a canvi de cessió de béns, efectuat a Vic l’11 d’octubre de 2003.
Per altra banda, l’entitat local ja està contribuint indirectament amb recursos propis a
les despeses ordinàries de la Fundació mitjançant les aportacions a la retribució de la
bibliotecària de la Biblioteca municipal Bac de Roda, de Roda de Ter, i que, alhora, és
la responsable de la gestió del llegat del poeta, així com mitjançant les altres
aportacions materials que s’assignen a l’equipament cultural per mitjà de la Gerència
de Biblioteques.
Des de la seva constitució hi ha hagut una plena col·laboració entre totes les entitats
concernides, tot el què ha resultat en un satisfactori desenvolupament de l’activitat i
finalitats de la Fundació.
La Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú estableix que les Administracions Públiques podran celebrar
acords, pactes, convenis o contractes amb les persones tant de Dret públic com privat,
sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni que versin sobre matèries no
susceptibles de transacció i tinguin com objecte satisfer l’interès públic que tenen
encomanat.
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que pel conveni s’estableix una
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relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú.
En relació amb la competència orgànica per a l’aprovació dels acords que es
proposen, correspon al Ple, segons el que disposen les bases jurídiques següents: a)
l’article 174.5 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit que s’amplia el nombre
d’anualitats compreses més enllà de quatre exercicis, així com també s’eleven els
percentatges fixats en el dit Text refós; i b) l’article 33.2.o) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) en relació amb l’article
214.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb l’article 41.1 del Reglament de Patrimoni
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
En virtut de tot això, aquesta Vicepresidència Tercera i Presidència delegada de l’Àrea
de Cultura, Educació i Esports eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i
de Seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Privada Miquel Martí i Pol, d’acord amb la
minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER I LA FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL MARTÍ I POL
Barcelona, (...) de juliol de 2016
REUNITS
D’UNA BANDA,
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Maria
Mercè Conesa i Pagès, facultada en virtut de l'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i assistida per la Secretària General, Sra. Petra
Mahillo García, en virtut de les funcions reservades en el Decret de la Presidència núm.
10481/15, de 13 de novembre (BOPB de 26 de novembre de 2015).
DE L’ALTRA,
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER, representat per l’Alcalde-president, l’Il·lustre Sr. Albert
Serra i Vergara, en virtut de les facultats conferides per acord de Ple de data (..........), i assistit
pel Secretari/ària Sra./a. ......
I DE L’ALTRA,
La FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL MARTÍ I POL, representada pel President del Patronat,
l’Alcalde de Roda de Ter, l’Il·lustre Sr. Albert Serra i Vergara, en virtut de les facultats
conferides per acord el Patronat de data (..........), i assistit pel Secretari/ària Sra./a. ......
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Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per subscriure el present conveni de
col·laboració i en aquest sentit
MANIFESTEN
I.- Tal com es recull al Preàmbul dels Estatuts vigents, la Fundació Privada Miquel Martí i
Pol, (en endavant esmentada també com “la Fundació” ó amb les sigles FMMiP), va ser
constituïda el 17 de novembre de 2006 en Escriptura Pública atorgada davant del Notari de
Vic Sr. Esteban Bendicho Solanellas amb núm. de protocol X, i té per objecte “contribuir a la
consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta Martí i Pol”.
Entre les activitats encaminades a l’assoliment d’aquest objectiu es troba la d’establir
convenis i concerts amb les entitats públiques i privades, centres d’investigació i recerca.
II.- Durant l’any 2013, es va arribar al màxim de difusió de la tasca de la Fundació amb els
actes de commemoració del desè aniversari de la mort de Miquel Martí i Pol i la creació
d’una pàgina web que aglutina diferents entitats que vetllen pel llegat del poeta: la Fundació,
l’Associació d’Amics de Miquel Martí, la Biblioteca Bac de Roda —que acull el llegat— i
l’Ajuntament de Roda de Ter. La commemoració del desè aniversari de la mort de Miquel
Martí i Pol ha marcat, doncs, un punt d’inflexió en el recorregut de la FMMiP. L’èxit de les
convocatòries i de públic interessat en la figura i l’obra del poeta fa que calgui un
replantejament estructural profund de la FMMiP.
Aquest canvi s’ha de centrar, fonamentalment, en la gestió de la Fundació Miquel Martí i Pol
per tal d’impulsar nous projectes, per la qual cosa cal que tingui un referent sòlid. Prenent la
seu de la Fundació com a fonament de les seves activitats s’espera aglutinar diferents
iniciatives de nombroses institucions i associacions per tal de donar a conèixer la figura i
l’obra del poeta en l’àmbit nacional i també internacionalment.
L’impuls que es vol donar a la Fundació Miquel Martí i Pol és obert a les institucions, entitats
i ciutadans/es que hi vulguin participar. No hi ha la voluntat de patrimonialitzar aquesta
iniciativa, però considerem que la FMMiP ha de ser un dels impulsors principals d’un
projecte que volem més ampli i participatiu.
La vivència local és fonamental, i és per això que la Fundació té la seu a Roda de Ter, el
poble on Miquel Martí i Pol va viure i va morir, un espai geogràfic limitat però que conforma
el seu paisatge vital. I és des d’aquesta ubicació local, a Roda de Ter, que es vol treballar en
tres fronts:
a) Per tal d’impulsar el vincle entre dinamització local de la cultura i la dinamització
comercial, turística, etc.
b) Per crear lligams amb la comarca d’Osona, amb Catalunya.
c) Per estendre posteriorment la seva àrea d’influència en l’àmbit internacional.
La Fundació es planteja, doncs, dins la seva nova etapa, com a principals finalitats:
■ La conservació, la reunió i l’aprofitament científic de tot el llegat de Miquel Martí i Pol
■ L'estudi, la recerca, la coneixença i la promoció de l’obra de Miquel Martí i Pol
■ Fer compatible les dues anteriors finalitats amb la idea que, entre l’Estat i el mercat,
queda una zona que no obeeix ni a un ni a l’altre i que hauria d’estar coberta per
organitzacions i institucions que permetin incidir dins de la vida social, els seus
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problemes i, sobretot, dins les demandes sense imposicions mercantils per tal de
compartir riscos i projectes amb la societat civil.
III. La vinculació de la Diputació de Barcelona amb aquesta Fundació ha estat i és decisiva
des del seu origen i en el seu funcionament, per tal com l’entitat local és propietària de tot el
llegat del poeta Miquel Martí i Pol, en virtut del contracte de renda vitalícia a canvi de cessió
de béns, efectuat a Vic l’11 d’octubre de 2003.
Per altra banda, l’entitat local ja està contribuint indirectament amb recursos propis a les
despeses ordinàries de la Fundació, mitjançant les aportacions a la retribució de la
bibliotecària de la Biblioteca municipal Bac de Roda, de Roda de Ter, i que alhora és la
responsable de la gestió del llegat del poeta, així com mitjançant les altres aportacions
materials que s’assignen a l’equipament cultural per mitjà de la Gerència de Biblioteques.
Des de la seva constitució hi ha hagut, doncs, una plena col·laboració entre totes les entitats
concernides, tot el què ha resultat en un satisfactori desenvolupament de l’activitat i finalitats
de la Fundació.
Tanmateix, per tal de contribuir a l’assoliment de les finalitats que s’ha plantejat la Fundació
a la seva nova etapa, escau que la Diputació de Barcelona contribueixi materialment al seu
desenvolupament mitjançant les aportacions següents:
a) La constitució del dret real d’usdefruit del llegat del poeta Martí i Pol a favor de la
Fundació durant un període de vint anys, per tal que l’entitat privada pugui gestionar-lo
directament i alhora li forneixi dels recursos propis de la seva explotació, tot contribuint a
la gradual suficiència financera de la institució.
b) Una aportació anual de 80.000 euros durant els exercicis pressupostaris 2016, 2017,
2018 i 2019, que han de dotar a la Fundació de l’estructura de personal adient,
essencialment directiu i tècnic, que atorgui a l’entitat la necessària professionalització de
la seva gestió. L’aportació també ha de servir per al desenvolupament de programes i
projectes en el si de la Fundació i per a les necessitats de contractació de serveis
d’assessorament o similars durant l’etapa inicial de la Fundació.
c) Una aportació anual decreixent a partir de l’exercici 2020 i els dos exercicis posteriors de
60.000, 40.000 i 20.000, amb la voluntat expressada per tots els atorgants del present
Conveni de què a partir de l’exercici 2023, la Fundació s’autofinanci amb els seu propis
recursos.
IV. Escaurà, en fi, dissenyar els objectius estratègics i programes necessaris per tal que el
finançament de la gestió integral de l’entitat privada arribi a dotar-se amb recursos propis i
amb els ingressos generats per les activitats i serveis de la pròpia Fundació, al cap del
període previst de durada del present Conveni, comprometent-se les dues entitats a cercar
una solució consensuada per al futur d’aquella, pels seus fons i col·leccions, així com pel
personal propi.
La minuta del conveni va ser aprovada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona en la
seva sessió de data (...), per acord del Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter de data (....), i
per acord del patronat de la Fundació de data (...).
D’acord amb aquests antecedents les parts pacten les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte.
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El present Conveni té un triple objecte:
A.- Compromís sobre la constitució del dret real d’usdefruit del llegat del poeta per part de la
Diputació de Barcelona en favor de la Fundació Miquel Martí i Pol.
B.- Determinació de les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona al llarg de
les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
C.- Compromís de dissenyar les línies d’actuació i de col·laboració futura entre ambdues
institucions en ordre a la viabilitat de funcionament i desenvolupament futurs de la Fundació.
Segona. Constitució del dret real d’usdefruit del llegat del poeta Miquel Martí i Pol.
La Diputació de Barcelona es compromet a tramitar, abans que finalitzi l’any 2016,
l’expedient patrimonial adient per a la constitució del dret real d’usdefruit, a títol lucratiu, del
fons documental i béns mobles del llegat del poeta, titularitat d’aquesta Corporació, a favor
de la Fundació Privada Miquel Martí i Pol pel termini de vint anys, amb reserva del dret de
reversió i sense facultat de disposició d’acord amb la regulació prevista als articles 561-1 i
següents del Llibre V, Títol VI, Capítol I del Codi Civil de Catalunya.
Tercera. Aportacions ordinàries de les entitats locals.
3.1. La Diputació de Barcelona seguirà prestant, des dels departaments o àrees
respectivament competents, les tasques assistencials i de seguiment de l’activitat a
desenvolupar per la Fundació, tant per la gestió del llegat del poeta amb el personal adscrit
a la Biblioteca “Bac de Roda” de Roda de Ter, com per a la fiscalització financera sobre la
Fundació en col·laboració amb els seus òrgans de control intern.
3.2 Atès que, en virtut d’aquest Conveni i dels actes jurídics que el desenvolupin, la
Fundació passa a ser usufructuària del llegat del poeta Miquel Martí i Pol, i a l’efecte de
garantir una millor coordinació i eficiència en la gestió del llegat dins l’equipament cultural on
actualment es conserva, l’Ajuntament de Roda de Ter autoritza l’adscripció funcional de
l’empleat/da que gestiona dit llegat, dins l’horari de matins, al tècnic/a o directiu/va que
designi la Fundació, tot mantenint-se l’adscripció orgànica de l’esmentada persona a l’entitat
local.
Per altra banda, l’Ajuntament de Roda de Ter autoritza que puguin desenvolupar a la
darrera planta de l’edifici del carrer Bac de Roda, 1 bis, de Roda de Ter, les seves funcions
directives i de recerca pròpies de la Fundació les persones que a tal efecte designi el seu
Patronat.
3.3 A fi de garantir l’adequat finançament de la Fundació, la Diputació de Barcelona es
compromet a aportar la quantitat monetària anual de 80.000 € (vuitanta mil euros) com
transferències corrents durant els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019, per tal de dotar la
Fundació dels recursos professionals, tècnics i directius necessaris per impulsar la seva
expansió, així com per gestionar la generació i obtenció gradual i creixent de recursos propis
en ordre a la seva futura viabilitat. El finançament de la Diputació també ha de servir per al
desenvolupament de programes i projectes en el si de la Fundació i per a les necessitats de
contractació de serveis d’assessorament o similars durant l’etapa inicial de la Fundació.
L’aportació corresponent al 2016 s’efectuarà mitjançant un avançament del 50% (40.000€) a
la signatura del conveni, per tal de posar en funcionament els recursos necessaris per
impulsar les activitats de la Fundació, i el 50% restant una vegada presentat l’informe a què
fa referència la clàusula quarta del present conveni. Pel que respecta als anys successius
també està previst l’avançament del 50% de cada aportació anual amb la condició de què
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s’ha d’haver justificat la totalitat de l’aportació de l’any anterior mitjançant la presentació dels
informes pertinents.
Els avançaments dels anys successius es justifiquen en tant que la Fundació, de nova
creació i sense recursos econòmics propis, ha de poder dotar-se de recursos humans,
tècnics i materials per poder desenvolupar les activitats que, mitjançant aquest conveni, li
són encomanades.
3.4 D’acord amb la voluntat expressada al preàmbul, la Fundació durà a terme el pla
estratègic i les accions de desenvolupament necessaris en ordre a l’assoliment gradual del
seu autofinançament dins els exercicis posteriors a 2019. A tal efecte, les aportacions de
l’ens local aniran decreixent i els ingressos propis de la Fundació hauran d’anar creixent,
com a mínim a partir d’aquest darrer exercici, i, en conseqüència, la Diputació de Barcelona
i la Fundació es comprometen a aportar i obtenir, respectivament, les següents quantitats
durant les anualitats 2020 a 2022 per finançar el capítol de personal de la Fundació:
Any
2020
2021
2022

Total
Ingressos
80.000
80.000
80.000

Compromès
Diputació
60.000
40.000
20.000

Ingressos propis
Fundació
20.000
40.000
60.000

Quarta. Compromisos de les parts respecte del futur desenvolupament de la
Fundació: Comissió d’Estudi i de Seguiment del Conveni
En virtut d’aquest Conveni, es crea una Comissió d’Estudi i de Seguiment, que ha d’elaborar
i proposar un contracte-programa entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Roda de
Ter i la Fundació dins el termini de sis mesos a comptar de la data de la seva signatura,
amb la composició següent:
Per la Fundació Miquel Martí i Pol: Ramon Besora i Oliva
Maria Àngels Martí i Feixas
Per l’Ajuntament de Roda de Ter: Francesca Costa i Mulas, regidora de Cultura
Com a expert dins del marc fundacional i de projectes culturals: Josep Ferré i Navarro
Per la Diputació de Barcelona: Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de Cultura
o persona en qui delegui i un tècnic designat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de la pròpia Corporació.
Les finalitats descrites al preàmbul d’aquest Conveni hauran de convertir-se en programes i
activitats d’interès general que, amb un model de gestió mixta, puguin trobar el seu espai
entre el que és públic i el que és privat.
A tal efecte, la Comissió haurà de desenvolupar l’esmentat contracte-programa amb les
següents línies de treball:
 Una línia científica que pretén oferir un espai per a l'estudi filològic martipolià i incentivar
la recerca sobre les diferents vessants de la seva obra. La Fundació vol esdevenir un
centre de documentació, d’informació i d’investigació rigorós, en profunditat, de qualitat,
independent, crític a l’entorn de la figura del poeta, de la seva època, del seu entorn, i de
la literatura i cultura del seu temps
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-

Establir relacions amb les universitats del país i internacionals per potenciar l’estudi de
l’obra de FMMiP.
Establir contactes amb centres de literatura (Institució de les Lletres Catalanes, GoetheInstitut Barcelona, Centre d'Estudis i Recursos Culturals CERC).

 Una línia divulgativa que vol acostar al públic, en general, la figura de Miquel Martí i Pol
i la seva poesia i convertir-lo en referent literari i social.
-

Organitzar accions i activitats relacionades amb l'univers creatiu del poeta dins i fora de
la Fundació.
Crear portals especialitzats on es reuneixin tots els recursos i iniciatives per a l’estudi i
projecció de l’obra de Miquel Martí i Pol, per tal de ser un referent a la xarxa mitjançant la
incorporació de formats digitals innovadors.

 Una línia de conservació, organització i catalogació del fons bibliogràfic i d’arxiu.
 Una línia de col·laboració amb altres fundacions i entitats catalanes i internacionals de
caràcter afí.
-

Fomentar accions (conferències, exposicions i debats) destinades a una major difusió de
la seva obra i del context literari en el qual va escriure.

Per altra banda, i de conformitat amb el previst a la Base d’Execució Núm. 35 del
Pressupost de la Diputació de Barcelona, aquesta Comissió funcionarà com a òrgan de
seguiment que vetllarà pel compliment dels objectius de col·laboració previstos al present
Conveni, així com per l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució, i es
verificarà mitjançant l’emissió dels corresponents informes. Aquests informes incorporaran
informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats
al desenvolupament de les activitats de la Fundació i referides a cadascuna de les anualitats
i hauran de presentar-se abans del 31 de març de l’any següent a cada aportació anual
prevista.
Cinquena.- Vigència del Conveni.
Aquest Conveni tindrà una vigència prevista de set anys des de la seva signatura i, en tot
cas, expirarà com a màxim el 31 de desembre de 2022.
Sisena.- Integritat del conveni. Invalidesa d’acords anteriors.
Aquest conveni expressa íntegrament l’acord de les parts amb relació al seu objecte i
condicions i, en conseqüència, tot el seu contingut obliga i vincula les parts que el
subscriuen en la mesura que reflecteix la ferma voluntat i conformitat sobre els termes que
conté.
Setena.- Modificacions i/o esmenes.
Les parts podran modificar el present conveni, en qualsevol moment, per acord de totes les
parts. Cap modificació d’aquest conveni afectarà a les parts, a excepció que es faci per
escrit i estigui signada per representants autoritzats, amb capacitat per obligar de les
mateixes.
Vuitena. - Formes d’extinció i/o resolució.
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
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a)
b)
c)
d)
e)

Per les causes expressament previstes en aquest conveni.
Per les causes legalment previstes.
Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per avinença de les parts signatàries.
Per resolució, total o parcial, en raó de disfuncions greus que impedeixin la correcta
execució del projecte objecte del conveni imputables a alguna de les parts. La resolució
del conveni, així com qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una prèvia sol·licitud, en aquest
sentit, davant la part suposadament causant.
f) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Novena.- Solució de conflictes.
El present conveni es regeix pel què disposa l’article 150 del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i pels articles
108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, essent competent la jurisdicció contenciosa
administrativa per a la resolució de les qüestions que puguin plantejar-se en el compliment
dels pactes establerts.
I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, en lloc i data que figuren al
principi indicats.”

Segon.- DECLARAR la pluriennalitat de la despesa per als exercicis de 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 i 2022, d’acord amb el detall següent:
-

Exercici 2016: 80.000 €
Exercici 2017: 80.000 €
Exercici 2018: 80.000 €
Exercici 2019: 80.000 €
Exercici 2020: 60.000 €
Exercici 2021: 40.000 €
Exercici 2022: 20.000 €

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de VUITANTA MIL EUROS (80.000€)
pel que fa a l’anualitat 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària específica
G/40100/33400/48901, i DETERMINAR que la despesa corresponent als exercicis de
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 es realitzarà amb la condició suspensiva que es
consigni crèdit suficient en els pressupostos corresponents.
Quart.- INCOAR l’expedient patrimonial de constitució del dret real d’usdefruit sobre el
llegat del poeta Miquel Martí i Pol.
Cinquè.- FACULTA la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè
Conesa i Pagès, per a la signatura del conveni.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Roda de Ter i a la Fundació
Privada Miquel Martí i Pol.”
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La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu,
senyor Duran, qui diu: Ens agrada parlar de cultura, ens agrada aquest punt.
Nosaltres el subscriurem. Votarem a favor. Recordo unes paraules en un article del
senyor Vicenç Villatoro, el director del Centre de Cultura Contemporània, quan, davant
de la coacció i xantatge estatal del senyor Montoro, ell parlava que Catalunya no
únicament havia de ser forta econòmicament sinó que, sobretot i principalment, havia
de ser forta culturalment. Nosaltres entenem que aquest Ple de la Diputació hauria de
parlar més de cultura.
Pel que fa al Dictamen específic, en aquest conveni amb la Fundació Miquel Martí i Pol
i l’Ajuntament de Roda de Ter, posem en valor la coresponsabilitat de la Diputació amb
l’Ajuntament de Roda de Ter i de la Fundació Martí i Pol a fi que, a poc a poc, sigui la
pròpia fundació que vagi generant els ingressos pel desenvolupament del projecte.
En tot cas, felicitar l’Ajuntament de Roda de Ter, felicitar la Fundació Miquel Martí i Pol
i felicitar-nos tots per aquest Dictamen que esperem que en el futur, parlant de cultura,
puguem reviure en altres ocasions.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En tot cas,
afegir al plantejat pel portaveu de la CUP. En aquest cas, nosaltres creiem que és
important, i li hem fet saber als responsables de l’Àrea i també als responsables de la
Fundació, que creiem important que, dins del contracte-programa, s’estableixi o es
reforci, ja entenem que més o menys està establert, però que es reforci una línia de
treball destinada a la divulgació del llegat de Martí i Pol entre els municipis de la
demarcació. I, per tant, entenem que seria potent, a través de la Xarxa de Biblioteques
o del què correspongui, establir una programació d’exposicions... Creiem que forma
part de l’encàrrec i entenem que val la pena que això ho reforcem; per entendre que
estem a la xarxa de municipis i, per tant, que més enllà del municipi de Roda de Ter, el
llegat de Martí i Pol jo crec que ens reforça culturalment al conjunt de la demarcació,
per tant, val la pena que fem un esforç per a escampar-lo.
La senyora presidenta dóna la paraula, seguidament, al portaveu del Grup
Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares, qui diu: En nom del Govern,
presidenta, també donar la benvinguda i agrair la presència d’en Ramón Besora,
President de l’Associació d’Amics de Martí i Pol i membre de la Fundació i a l’Alcalde
de Roda de Ter. És un conveni que, com han dit els companys que m’han precedit, el
què té és la voluntat de potenciar i de divulgar l’obra de Miquel Martí i Pol. Saben
vostès que el llegat Martí i Pol està dipositat a la Diputació de Barcelona, concretament
a la Biblioteca de Roda de Ter, i que, després de tretze anys, aproximadament, de la
mort del poeta, calia donar-li un impuls a la Fundació, amb la voluntat de què la seva
obra es divulgués molt més del què està succeint ara. És veritat que els primers anys
després de la mort del poeta va haver-hi molt moviment cultural al voltant de la seva
obra però, els darrers anys, hem vist que sí que els estudiosos tenien accés al llegat
que està a la biblioteca de Roda de Ter, però calia que la Fundació tingués... fes un
pas endavant i divulgués molt més l’obra a tot arreu i, especialment, a la demarcació
de Barcelona. Per tant, es proposa aquest conveni que té inici i final. Es pretén ajudar
a la Fundació en un termini d’uns anys i, després, la Diputació de Barcelona
desapareixerà de fer aportacions econòmiques a la Fundació. Perquè entenem, com a
institució, que el què cal és que la Fundació tingui prou força i faci prou musculatura
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com per aconseguir funcionar sola a partir d’aquí uns anys, que és quan deixarem
d’aportar una quantitat econòmica.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadaníaa (3) i CUP Poble Actiu (3).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
10.- Dictamen de data 9 de juny de 2016, pel qual es proposa acordar, per part de
la Diputació de Barcelona, l’acceptació del traspàs de titularitat, acordat per
l’Ajuntament de Tiana, a favor de la Diputació de Barcelona, del vial de connexió
del Passeig de Vilesa amb l’Avinguda Albèniz, que passa a formar part de la
carretera BV-5008 al T.M. de Tiana.
“Dintre del marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8 de juny de
2012), l’Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona es van comprometre a
preacordar i desenvolupar conjuntament l’actuació del “Projecte d’Urbanització de la
connexió del Passeig de la Vilesa – Avinguda Albéniz”, en el terme municipal de Tiana,
per tal de substituir un tram de travessera de la carretera BV-5008 que circulava pels
carrers Anselm Clavé i Sant Francesc en unes condicions de seguretat i accessibilitat
no adequades. Aquesta actuació comportava el traspàs de titularitat a favor de
l’Ajuntament de Tiana d’un tram de la carretera BV-5008, de titularitat de la Diputació
de Barcelona, situat entre el p.k. 2+611 (cruïlla amb el carrer Telèfon) i el p.k. 2+673
(cruïlla amb el carrer Sant Francesc). Així mateix, comportava l’acceptació de titularitat
de la Diputació de Barcelona del nou vial construït.
En data 10 de juliol de 2014, els legals representants de l’Ajuntament de Tiana i de la
Diputació de Barcelona varen signar el conveni en virtut del qual es formalitzà el
preacord citat al paràgraf anterior.
En compliment dels termes del conveni, la Corporació municipal, per acord del Ple del
propi Ajuntament, adoptat en sessió de data 1 de juliol de 2014, va sol·licitar el traspàs
de titularitat de la carretera BV-5008, des del p.k. 2+611 fins al p.k. 2+673, traspàs que
s’efectuà per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2014.
Un cop finalitzades les obres objecte del conveni i signada l’acta de recepció de les
mateixes, en data 13 de febrer de 2015, ambdues parts manifesten la seva voluntat de
materialitzar la resta d’obligacions contingudes en el mateix, en el sentit de, per part de
l’Ajuntament de Tiana, cedir a la Diputació de Barcelona els terrenys expropiats on
s’ha construït el nou vial i, per part de la Diputació de Barcelona, acceptar la titularitat
de l’esmentat vial.
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En data 3 de maig de 2016, per acord del Ple de l’Ajuntament de Tiana, s’ha acordat la
formalització de la transmissió a la Diputació de Barcelona dels terrenys ocupats pel
nou vial i que a continuació es descriuen:
272,11m2 procedents de la finca registral 770.
IDUFIR 08093000686512
Titulars: Ajuntament de Tiana. 100% del ple domini per títol d’expropiació.
83,97m2 procedents de la finca registral 1.168
IDIFUR 08093000860745
Titulars: Ajuntament de Tiana. 100% del ple domini per títol d’expropiació.
103,50m2 procedents de la finca registral 10616
IDIFUR 08093000860721
Titulars: Ajuntament de Tiana. 100% del ple domini per títol d’expropiació.
L’article 71 de la Llei 33/2003, de 3 novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques, com a normativa no bàsica, defineix la mutació demanial.
L’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, estableix que les mutacions de domini, enteses com canvi de
subjecte o de destí dels béns de domini públic sense que perdin la seva naturalesa
jurídica, requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi.
L’article 216 bis 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, introduït per l’article 19, apartat
12 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, disposa en el seu apartat 2, que també es produeix una mutació
demanial si els béns de domini públic dels ens locals i dels seus organismes públics
poden afectar-se a serveis d’altres administracions públiques per a destinar-los a un ús
o servei públic de la seva competència. I afegeix que la mutació demanial entre
administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns.
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.
L’adopció d’aquest acord, que finalitza la tramitació de l’expedient de mutació demanial
en la seva totalitat, 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 del Règim Local.
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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.- ACCEPTAR, per part de la Diputació de Barcelona, el traspàs de titularitat del
vial de connexió del Passeig de la Vilesa amb l’Avinguda Albèniz, al TM de Tiana, que
passa a formar part de la carretera BV-5008 i, en conseqüència, integrar-se en el
domini públic viari de titularitat de la Diputació de Barcelona, sense que aquesta
assumeixi cap càrrega que pogués aparèixer sobre els citats terrenys.
Segon.- DISPOSAR que el present traspàs sigui anotat a l’Inventari de béns i drets de
la Diputació de Barcelona i comunicat al Registre de la Propietat per a la seva
inscripció.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Tiana, per al seu
coneixement i efectes.”
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
11.- Dictamen de data 8 de juliol de 2016, pel qual es proposa ratificar la
modificació dels Estatuts del Consorci de l’Observatori del Paisatge, adscrit a la
Generalitat de Catalunya.
“El Consorci de l’Observatori del Paisatge es va constituir el 8.10.2004 amb la
participació, des del seu inici, de la Diputació de Barcelona la qual, en la sessió
plenària de 30.9.2004, va adoptar l’acord de constituir el consorci i d’aprovar el conveni
de constitució i els seus estatuts.
Els estatuts del Consorci, un cop constituït, van ser publicats al DOGC núm. 4281 de
16.12.2004.
El Consorci està format per: la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Olot, les
quatre Diputacions, vuit Universitats catalanes, les dues associacions municipalistes,
nou col·legis professionals, per la Fundació Catalunya – la Pedrera i pel Consell
General de Cambres.
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (en endavant LRSAL), que en data 31 de desembre de 2013 va
entrar en vigor, mitjançant la modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(DA20ª), modifica el règim jurídic dels consorcis administratius en aspectes com són
l’exigència de determinar l’Administració d’adscripció, el règim jurídic del personal al
seu servei i el del règim pressupostari, comptable i de control i estableix l’obligatorietat
d’adaptar els estatuts dels consorcis a aquesta nova legislació.
El 18 de setembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. Aquesta
Llei introdueix en els articles 12 i següents un nou règim jurídic, de caràcter bàsic,
sobre el dret de separació dels membres del consorci i de la seva dissolució i
liquidació.
L’adaptació a la nova legislació implica una modificació d’Estatuts, que haurà de
tramitar-se seguint el procediment establert a l’art. 271 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003 de 28 d’abril, i als
arts. 313, 316 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), aprovat pel D
179/1995, de 13 de juny.
La modificació d’Estatuts que ara es proposa, doncs, ve motivada per la necessària
adaptació a aquestes normes i va ser aprovada pel Consell Rector del Consorci en la
sessió de 3.12.2014, i aprovada per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
(GOV/9/2015) de 27 de gener, acordant-se l’adscripció del Consorci a l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de
paisatge.
L’acreditació de la modificació va ser comunicada a la Diputació de Barcelona per la
Secretària del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge i recollida en les
publicacions oficials; al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC del
29.1.2015 (núm. 6799) i del 26.6.2015 (núm. 6900), aquesta última de ratificació, per
part de la Generalitat de Catalunya, de l’acord de modificació acordat pel Consorci.
La modificació d’Estatuts aprovada comporta, en síntesi, determinar l’Administració
d’adscripció, una identificació detallada dels membres que formen el Consorci, la seu,
la definició del règim financer i pressupostari, el règim jurídic i el règim del personal, i
els articles que tracten la dissolució del Consorci i la separació i expulsió dels seus
membres.
Es modifica també el departament al qual està adscrit el Consorci, fruit del canvi
d’estructura i nova denominació dels departaments de la Generalitat de Catalunya,
passant del departament de Política Territorial i Obres Públiques al competent en
matèria de paisatge en el moment actual, al de Territori i Sostenibilitat.
Les modificacions introduïdes en els Estatuts afecten als arts. 1, 4, 8, 13, 17, 18, 19,
20, 21 i 22, detallades a l’Informe de la Secretaria i la Intervenció, i es reflecteixen en
negreta en el text refós que es reprodueix a la part dispositiva.
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Les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a la millor
organització i funcionament del Consorci i, examinades en el seu contingut, s’ajusten
al què disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (articles 113 a 115), i al que preveu el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i a la resta de disposicions de
l’ordenament jurídic pels quals es regeixen els Consorcis.
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la
modificació dels estatuts del Consorci requereix acord previ adoptat pel seu òrgan
superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens consorciats.
L’acord fou adoptat, com s’ha dit, pel Consell Rector del Consorci, en la sessió de data
3.12.2014, que acordà la modificació dels estatuts en el sentit indicat i la tramesa al
Departament competent per tal que proposés al Govern de la Generalitat de Catalunya
la seva aprovació. Acord del Govern que es publicà, amb el text refós dels estatuts, en
el DOGC núm. 6900 de 26.6.2015.
L’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci és
competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb el que disposen els
articles 33.1.ñ) i 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 114.3d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(DL 2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS/95.
Vist l’informe preceptiu emès, en data 8.7.2016, en compliment de l’art. 179 del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003 de 28
d’abril, per la Secretaria General i la Intervenció General de la Diputació de Barcelona,
que consta a l’expedient.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Presidència de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de
l’Observatori del Paisatge, adscrit a la Generalitat de Catalunya, aprovada pel Consell
Rector del Consorci i ratificada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i que afecta
als articles 1, 4, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 d’acord amb el que s’assenyala en
negreta en el text refós dels estatuts que han quedat redactats de la manera següent i
que van ser publicats en el DOGC núm. 6900 de 26.6.2015:
“Estatuts del Consorci de l'Observatori del Paisatge
Capítol 1
Disposicions generals
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Article 1
Constitució i denominació
1.1 La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament competent en matèria de
paisatge, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la
Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de
Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Diputació
de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la
Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques,
l'Ajuntament d'Olot, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi de Geògrafs, el
Col·legi d'Enginyers de Monts/Forests de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Agrònoms de
Catalunya, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, el Col·legi de
Biòlegs de Catalunya, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, el Col·legi de Geòlegs
de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles, la Fundació
Catalunya - La Pedrera i el Consell General de Cambres constitueixen un Consorci amb
la denominació d'Observatori del Paisatge.
1.2 Amb posterioritat a la seva constitució poden incorporar-se altres organismes i entitats
públiques i privades, sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin objectius
concurrents amb els del Consorci. La integració en el Consorci d'altres organismes o
entitats, amb l'acceptació prèvia d'aquests Estatuts i la realització de les formalitats
normativament establertes, es regeix pel què preveu a l'article 15.3 d'aquest Estatuts i
comporta l'adequació en la composició de la seva estructura organitzativa.
1.3 El consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i s’hi
relaciona mitjançant el departament competent en matèria de paisatge.
Article 2
Objecte
L'objecte de l'Observatori del Paisatge és la diagnosi, proposta, estudi i sensibilització de la
societat catalana per a la preservació, protecció, gestió i, si s'escau, la restauració i la
millora del paisatge de Catalunya, en un marc de desenvolupament sostenible i protecció
del medi, ús racional del sòl i estalvi de recursos.
Article 3
Funcions
Per al compliment del seu objecte l'Observatori ha de realitzar les funcions següents:
a) Establir els criteris per determinar els principis generals, les estratègies i les orientacions
que permetin adoptar mesures destinades a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge.
b) Fixar els criteris per establir els objectius de qualitat paisatgística i les mesures i accions
necessàries destinades a assolir aquests objectius.
c) Establir mecanismes d'observació de l'evolució i la transformació del paisatge.
d) Proposar actuacions encaminades a la millora, la restauració o la creació del paisatge.
e) L'elaboració dels catàlegs del paisatge de Catalunya destinats a determinar, denominar i
qualificar els diferents paisatges existents.

Àrea de Presidència
Secretaria General

f) Impulsar campanyes de sensibilització de caràcter social respecte al paisatge, les seves
funcions i la seva transformació.
g) La difusió d'estudis i informes i l'establiment de metodologies de treballs en matèria de
paisatge.
h) Estimular la col·laboració científica i acadèmica en matèria de paisatge, així com els
intercanvis de treballs i experiències entre especialistes i experts d'universitats i d'altres
institucions acadèmiques i culturals.
i) Seguiment de les iniciatives europees en matèria de paisatge, principalment, entre països
signants del Conveni europeu del paisatge, adoptat pel Consell d'Europa el 20 d'octubre de
2000.
j) Preparació de seminaris, cursos, exposicions, conferències, realització de publicacions,
difusió de programes d'informació i formació sobre les polítiques de paisatge.
k) Ser un centre altament especialitzat de documentació, hemeroteca i biblioteca.
Article 4
Domicili
4.1 L'Observatori del Paisatge té el domicili social al Departament de Territori i
Sostenibilitat a la ciutat de Barcelona i una seu a la ciutat d'Olot.
4.2 El domicili es pot modificar per acord del Consell Rector.
Article 5
Naturalesa i capacitat d'obrar
5.1 El Consorci és de naturalesa autonòmica, té caràcter voluntari i indefinit.
5.2 El Consorci és una entitat de dret públic, de caràcter institucional, dotat de personalitat
jurídica pròpia plena i independent dels seus membres per a la realització dels seus
objectius.
5.3 L'Observatori del Paisatge té plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves
finalitats i pot realitzar actes de disposició, d'administració, subscripció de contractes i, en
general, tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a cada
supòsit, els objectius establerts en aquests Estatuts.
Article 6
Règim jurídic i recursos
6.1 El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament de règim interior i per les
disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables.
6.2 El Consorci ha de contractar d'acord amb el que disposa l'ordenament jurídic vigent i,
en concret, de conformitat amb la legislació de contractes de les administracions públiques
en els supòsits i en la forma que sigui d'aplicació.
6.3 Contra les resolucions del director de l'Observatori es pot interposar recurs d'alçada
davant el president, les resolucions del qual exhaureixen la via administrativa.
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Capítol 2
Règim orgànic
Article 7
Òrgans de govern i administració
7.1 El Consorci es regeix pels òrgans següents:
a) El Consell Rector
b) La Comissió Executiva
c) El President
d) El Director de l'Observatori
7.2 El Consorci també té un òrgan consultiu i d'assessorament denominat Consell Assessor
amb les funcions que s'expressen en aquests Estatuts.
Article 8
El Consell Rector
8.1 El Consell Rector és l'òrgan superior del Consorci que assumeix el govern, la direcció
superior, l'administració, l'orientació i la definició de les grans línies d'actuació del Consorci.
8.2 Composen el Consell Rector els membres següents:
a) El president o la presidenta que és el conseller o la consellera del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
b) El vicepresident o la vicepresidenta que és el director general d’Ordenació del Territori
i Urbanisme.
c) Nou vocals, amb rang de director o directora general o persona en qui deleguin, en
representació de l’Administració de la Generalitat, designats pels Departaments següents:
dos pel de Territori i Sostenibilitat, dos pel d’Empresa i Ocupació, dos pel d’Economia
i Coneixement, un pel de Governació i Relacions Institucionals, un pel de Cultura i un
pel d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
d) Un representant per cadascuna de les universitats següents: Universitat de Girona,
Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona, Universitat Oberta
de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i
Universitat Pompeu Fabra.
e) Un representant per a cadascuna de les diputacions
f) Un representant per a cadascuna de les associacions municipalistes de Catalunya
q) L'alcalde o alcaldessa d'Olot
g) Un representant per cadascun dels col·legis professionals següents: Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya, Col·legi de Geògrafs, Col·legi d'Enginyers de Monts/Forests de
Catalunya, Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, Col·legi d'Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya, Col·legi de Biòlegs de Catalunya, Col·legi d’Ambientòlegs de
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Catalunya, Collegi de Geòlegs de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Pèrits Agrícoles.
h) Un representant de la Fundació Catalunya - La Pedrera.
i) Un representant del Consell General de Cambres.
8.3 També assisteix a les reunions del Consell Rector el director de l'Observatori amb veu i
sense vot.
8.4 Els membres del Consell Rector són designats i poden ser separats lliurement per les
entitats que representen; en tot cas, cessen en extingir-se la condició en virtut de la qual
varen ser designats. La designació ha de preveure els suplents per als supòsits d'absència,
malaltia i, en general, per a qualsevol causa justificada.
En el supòsit que s'incorporin nous membres, correspon al Consell Rector determinar la
seva representació i la seva designació a l'entitat o a la institució corresponent.
8.5 Serà necessari per a l'adopció dels acords del Consell Rector el vot favorable dels
representants de la Generalitat de Catalunya.
Article 9
Funcions del Consell Rector
Són atribucions del Consell Rector:
a) Fixar l'orientació general de les funcions de l'Observatori d'acord amb els objectius
estatutaris i aprovar els plans anuals d'activitats i els programes de l'Observatori del
Paisatge.
b) Aprovar el pressupost anual, l'inventari, la liquidació del pressupost, la memòria
d'activitats realitzades i la gestió de l'exercici anterior, així com les possibles variacions
pressupostàries.
c) Aprovar els acords de disposició o gravamen del patrimoni. Vigilar i fiscalitzar els
comptes. Aprovar les operacions de crèdit i els contractes de tresoreria.
d) Aprovar i modificar els Estatuts, així com els reglaments i les normes de règim interior.
e) Aprovar les plantilles i l'organigrama. Nomenar i separar el director de l'Observatori.
f) Crear comissions d'assessorament sobre els temes relacionats amb l'objecte de
l'Observatori i demanar assessorament al Consell Assessor.
g) Aprovar concerts i convenis amb altres entitats públiques o privades i també els acords
de participació que es puguin establir.
h) Acordar l'exercici d'accions judicials i administratives, sens perjudici de les delegacions a
favor d'altres òrgans de l'Observatori.
i) Acordar l'admissió de nous membres o separació dels que contradiguin els objectius de
l'Observatori.
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j) Proposar a les institucions consorciades la dissolució o liquidació.
k) Determinar la composició de la Comissió Executiva i del Consell Assessor.
l) Qualsevol altra funció que no estigui expressament assignada a d'altres òrgans, d'acord
amb aquests Estatuts, i en general adoptar totes les mesures que es considerin necessàries
per al compliment de les seves finalitats i dels seus objectius.
Article 10
Comissió Executiva
10.1 La Comissió Executiva és l'òrgan de caràcter permanent d'administració, gestió i
proposta, a qui el Consell Rector pot delegar les atribucions que consideri oportunes.
10.2 La Comissió té un nombre màxim de sis membres i està presidida pel director general
d'Arquitectura i Paisatge. Per acord del Consell Rector es pot modificar el nombre màxim de
membres. La designació i separació dels membres de la Comissió Executiva correspon a
les entitats a les quals representin.
Article 11
Funcions del president
11.1 Correspon al president del Consell Rector:
a) Exercir l'alta representació de l'Observatori.
b) Convocar i fixar l'ordre del dia de les reunions del Consell Rector.
c) Presidir i moderar les reunions del Consell Rector i visar les actes de les reunions.
d) Actuar com a òrgan de contractació, sens perjudici de les funcions que pugui delegar en
el director de l'Observatori.
e) Proposar al Consell Rector el nomenament i separació del director.
f) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
11.2 En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa legal, el president ha de ser
substituït pel vicepresident.
Article 12
El director
12.1 El director de l'Observatori és nomenat i separat pel Consell Rector, a proposta del
president mitjançant un acord adoptat per majoria.
12.2 Són funcions del director:
a) Exercir la direcció ordinària de l'Observatori d'acord amb les directrius del Consell Rector,
executar i complir els acords del Consell Rector i impulsar l'activitat de l'Observatori.
b) Preparar i presentar el pla anual d'activitats i proposar les línies d'actuació adreçades a
assolir els objectius de l'Observatori.
c) Presentar els pressupostos així com la memòria de les activitats realitzades i la liquidació
del pressupost anterior.
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d) Proposar plantilles i l'organigrama.
e) Desenvolupar la gestió econòmica i ordenar els pagaments fins a les quanties que tingui
atribuïdes per acord del Consell Rector.
f) Exercir les funcions que li siguin delegades pel president en matèria de contractació.
g) Administrar el patrimoni i els béns de l'Observatori.
h) Qualsevol altra funció què, si s'escau, li deleguin o encarreguin el Consell Rector o la
Comissió Executiva.
Article 13
Consell Assessor
13.1 El Consell Assessor és un òrgan consultiu i d'assessorament de l'Observatori.
13.2 El Consell Assessor està presidit pel director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. La seva composició s'acorda pel Consell Rector
que ha de preveure la participació de les universitats, els organismes científics, acadèmics i
culturals relacionats amb les ciències del territori i del paisatge i representants
d'organitzacions empresarials i econòmiques, de la societat civil i de les organitzacions no
governamentals.
13.3 Els membres del Consell Assessor són nomenats i separats per les entitats a les quals
representa.
13.4 Correspon al Consell Assessor:
a) Ser escoltat, abans de la seva aprovació, sobre el programa anual d'activitats de
l'Observatori.
b) Proposar les actuacions que consideri convenients per tal que l'Observatori compleixi els
seus objectius.
13.5 El Consell Assessor s'ha de reunir com a mínim una vegada a l'any.
Capítol 3
Funcionament
Article 14
Sessions del Consell Rector
14.1 El Consell Rector s'ha de reunir, com a mínim, dues vegades a l'any en sessions
ordinàries. També es pot reunir en sessions extraordinàries quan el president ho consideri
oportú, per pròpia iniciativa o quan ho sol·licitin la tercera part dels seu membres.
14.2 De cada sessió s'ha d'estendre l'acta corresponent.
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14.3 Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia corresponent, i s'han de
notificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de vuit dies, llevat que es
tracti de convocatòries de sessions extraordinàries, que s'han de fer amb un termini mínim
de 48 hores. No obstant això, es considerarà vàlida la constitució del Consell Rector si estan
presents tots els membres i així ho acorden per unanimitat.
Article 15
Acords del Consell Rector
15.1 L'adopció dels acords requereix l’assistència, com a mínim, de la meitat dels seus
membres.
15.2 Els acords del Consell s'han d'adoptar per majoria simple d'assistents, llevat dels
supòsits en què aquests Estatuts estableixen un règim diferent.
15.3 Es requereix el vot per majoria absoluta dels membres del Consell Rector perquè
siguin vàlids els acords que s'adoptin sobre:
a) Modificació dels Estatuts.
b) Aprovació del pressupost anual i del programa de finançament.
c) Aprovació dels comptes anuals.
d) Admissió de nous membres.
e) Dissolució i liquidació del Consorci.
Capítol 4
Règim econòmic i financer
Article 16
Patrimoni
Constitueixen el patrimoni de l'Observatori:
a) Els béns i drets que aportin els ens consorciats.
b) El béns i drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
Article 17
Recursos
17.1 Per a la realització de les seves funcions l'Observatori disposa dels recursos següents:
a) Les aportacions que realitzin els ens consorciats.
b) Els rendiments del seu patrimoni.
c) Els rendiments que obtinguin per la prestació de serveis.
d) Les subvencions, transferències i donacions efectuades per persones o entitats públiques
o privades o qualsevol altre que li pugi correspondre.
17.2 El règim d’aportacions patrimonials i el finançament ha de ser proporcional al
percentatge de participació de cada ens consorciat.
Article 18
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Règim pressupostari i comptable
18.1 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquests tipus d’entitats, i
les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
18.2 El règim pressupostari aplicable és el que determinen la normativa reguladora de
les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d’entitats, i
als criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en
matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
18.3 Dins del primer trimestre de cada any, el director ha de sotmetre a estudi i
aprovació del Consell Rector la memòria de la gestió, l’inventari i el balanç de
l’exercici anterior.
18.4 El darrer trimestre de l’any, el director ha de sotmetre a estudi i aprovació del
Consell Rector el Pla anual d’actuació i orientació de l’Observatori per a l’any
següent. També ha de sotmetre al Consell Rector el pressupost per a l’exercici
econòmic següent, el qual s’ha d’aprovar abans del 31 de desembre de cada any.
Article 19
Fiscalització
El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control
financer establert per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les
finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de
la Generalitat de Catalunya.
Capítol 5
Personal i organització
Article 20
Règim del personal
20.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de
procedir d’una reassignació de llocs de treball de les administracions consorciades.
20.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal
laboral temporal.
Capítol 6
Separació, expulsió i dissolució
Article 21
Separació i expulsió de membres del Consorci
21.1 Els membres del Consorci poden separar-se’n en qualsevol moment.
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El dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al Consell Rector
mitjançant el seu president.
21.2 L’exercici per un membre del Consorci del dret de separació comporta la
dissolució de l’ens, llevat que la resta de membres acordin la seva continuïtat i
romanguin com a membres un mínim de dues administracions, o dues entitats que
pertanyin al sector públic vinculant o dependent de més d’una administració.
21.3 En cas que l’exercici del dret de separació no comporti la liquidació del Consorci,
la quota de separació que correspon al membre que l’ha exercit és la mateixa que li
hauria correspost en cas de liquidació, i es calcula d’acord amb els criteris que
preveu l’article 22.
21.4 El Consell Rector acorda, amb el vot favorable de la majoria absoluta del total de
membres, la forma i les condicions de pagament de la quota de separació, en cas que
resulti positiva, o la forma i les condicions en què el membre que ha exercit el dret de
separació ha de respondre al pagament del deute, cas que la quota de separació
resulti negativa.
21.5 L’efectiva separació del Consorci es produeix amb la determinació de la quota de
separació, en cas que aquesta sigui positiva, o amb el pagament íntegre del deute, en
cas que sigui negativa.
21.6 Per al cas que el Consorci estigui adscrit a l’administració que ha exercit el dret
de separació, s’han d’adaptar els Estatuts per tal de determinar la nova administració
d’adscripció en aplicació dels criteris previstos en l’ordenament jurídic vigent.
21.7 Es considera causa justa per acordar l’expulsió d’algun membre del Consorci
l’incompliment de les obligacions estatutàries i, particularment, l’obligació de realitzar
les aportacions al fons patrimonial i al finançament del Consorci. En aquests casos, el
Consell Rector farà un requeriment previ al membre del Consorci que hagi incomplert.
Transcorreguts tres mesos des que s’hagi formulat el requeriment sense que s’hagi
procedit al seu compliment, es procedirà a donar-lo de baixa del Consorci. El membre
expulsat continua obligat a satisfer les obligacions econòmiques pendents.
Article 22
Dissolució i liquidació
22.1 El Consorci es pot dissoldre per qualsevol de les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Per acord dels ens consorciats.
Per impossibilitat legal o material de continuar en funcionament.
Per incompliment de l’objecte.
Per transformació del Consorci en un altre ens.
Per compliment dels fins estatutaris del Consorci.

22.2 L’acord de dissolució l’adopta pel Consell Rector, d’acord amb el que preveu en
l’article 15.3 d’aquests Estatuts.
22.3 Per al cas que la dissolució del Consorci comporti la seva liquidació, l’acord del
Consell Rector ha d’incloure el nomenament d’un liquidador, que serà l’encarregat de
calcular la quota de liquidació que correspon a cadascun dels membres del Consorci.
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22.4 La quota de liquidació es calcula en funció de la participació que correspon a
cada membre del Consorci en el saldo resultant del patrimoni net després de la
liquidació, de forma proporcional al volum de les seves aportacions.
22.5 El Consell Rector acorda, amb el vot favorable de la majoria absoluta del total de
membres, la forma i les condicions de pagament de la quota de liquidació, en cas que
resulti positiva.
22.6 Els membres del Consorci poden acordar, per unanimitat, la cessió global
d’actius i passius a una altra entitat compatible amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es dissol.

Segon.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació
dels Estatuts, a la seva aprovació definitiva, en els mateixos termes.
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci de l’Observatori del Paisatge
per al seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu,
senyor Duran, qui diu: Com ja hem anunciat en el punt que feia referència al Consorci
de la Colònia Güell, la CUP-Poble Actiu votarà contràriament a aquest punt en tant
que no reconeixem la LRSAL.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 50 membres presents a la sessió
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb 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: vots a favor
Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el vot en contra de CUP - Poble
Actiu (3), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 3 vots en contra.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
12.- Dictamen de data 19 de juliol de 2016, pel qual es proposa aprovar el
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i el Sr. Valentí Oliveras Concustell,
per a l’ordenació de l’ús públic a la Vall del Flequer, dins l’àmbit del parc natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
“La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència
de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la
gestió del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, d’acord amb el pla especial de
protecció aprovat el 19 de juny de 1998, pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya i el Decret 106/1987.
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona té la missió de
gestionar els espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals d’acord amb les
determinacions contingudes en els plans especials de protecció. Es tracta d’una gestió
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basada en el planejament previ que s’executa amb l’estreta participació de les
diferents administracions locals.
La gestió d’aquests territoris s’efectua d’acord amb els seus respectius plans
especials. El pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai
protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que
se’n deriva. El pla especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per
a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit.
Els objectius bàsics del Pla Especial es refereixen a la protecció del medi físic i del
paisatge, al desenvolupament social i econòmic compatibles amb la conservació, a
l’ordenació de l’ús públic i a l’educació ambiental.
Aquests objectius bàsics del Pla Especial es concreten mitjançant l’execució de
diversos programes i actuacions i, dins d’aquests, cal destacar el manteniment d’una
xarxa bàsica d’equipaments situats dins l’àmbit de l’espai protegit. Aquesta xarxa ha
estat concebuda per a gestionar l’ús públic, de manera que sigui compatible la
promoció de la visita del parc amb la conservació dels seus valors naturals i culturals,
minimitzant l’impacte en el medi natural i el patrimoni.
Amb aquesta finalitat, l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals promou diversos
equipaments i serveis com els itineraris d’interpretació del patrimoni; la gestió activa
del patrimoni natural en aquells àmbits que han patit incendis per tal d’afavorir la seva
restauració; i la recuperació d’espais agrícoles.
En el municipi de Pont de Vilomara i Rocafort existeix un important i valuós patrimoni
arquitectònic relacionat amb l’època de l’expansió vinícola de mitjans del segle XVIII.
Patrimoni constituït, generalment, per diversos conjunts de tines de vi a peu de vinya i
barraques de vinya que, actualment, es troben en diversos estadis de conservació.
El Sr. Valentí Oliveras Concustell és propietari de la finca anomenada “Oristrell”, al
terme municipal de Pont de Vilomara i Rocafort, i en ella s’hi troba la Vall del Flequer,
amb un cert nombre de tines a peu de vinya, barraques de vinya i altres construccions
lligades a l’activitat agropecuària de la zona de gran interès pel parc natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac i per al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, sobretot per
a ordenar i garantir l’ús públic associat al patrimoni natural i cultural i per a fomentar el
desenvolupament.
En la Vall del Flequer està ubicat un dels patrimonis vinícoles més importants de la
zona, on hi ha una alta densitat de conjunts arquitectònics que formen barraques i
tines a peu de vinya de significativa construcció. L’estructura arquitectònica d’aquests
conjunts encara es manté i és possible la seva consolidació per evitar-ne la pèrdua.
Durant els anys 2004 i 2005, es varen signar diversos convenis amb l’Ajuntament del
Pont de Vilomara i Rocafort per a rehabilitar el patrimoni arquitectònic agrícola de la
Vall del Flequer, mantenir la vialitat de la zona i per a dissenyar un itinerari autoguiat.
D’acord amb l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort al 2004, i amb el suport de
l’Obra Social “La Caixa” al 2007, es va realitzar i posar en marxa l’Itinerari autoguiat al
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llarg de la Vall de Flequer denominat “Les Tines de la Vall del Flequer” (SL-C52) com
un element d’interès per a l’ús públic.
Mantenir l’itinerari “Les Tines de la Vall del Flequer” (SL-C52) en perfectes condicions
d’ús, gaudi i seguretat, comporta les següents actuacions: neteja del camí pel qual
transcorre, senyalització, manteniment, consolidació del patrimoni arquitectònic
present, assegurar els punts visitables i l’arranjament de la zona de l’aparcament i la
seva neteja. Totes aquestes accions esmentades es troben situades dins la finca
“Oristrell”.
Totes les parts, l’administració gestora del parc, l’ajuntament i la propietat de la finca,
manifesten el seu interès per a que es facin les actuacions necessàries per tal
d’ordenar l’accés de vehicles i visitants al sector de la Vall del Flequer.
En virtut del que precedeix, i atesa l’evidència d’objectius, coincidents entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i el Sr. Valentí
Oliveras Concustell, les parts consideren que existeix un interès recíproc per
col·laborar conjuntament en la rehabilitació i conservació d’aquest patrimoni natural i
cultural, i en la promoció del seu conjunt per evitar la pèrdua de la història vinícola del
territori, sent necessaris projectes i actuacions de referència per assegurar l’assoliment
d’aquests objectius.
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’art. 144.c 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 que disposen,
com a principi d’actuació de les administracions públiques, la cooperació, la
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions,
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4
al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
En tractar-se d’un conveni de durada superior als quatre anys, la competència per a
l’aprovació correspon al Ple en no haver estat delegada i d’acord amb l’establert a
l’article 174 del TRLHL.
Per tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i el Sr. Valentí
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Oliveras Concustell, per a l’ordenació de l’ús públic a la Vall del Flequer, dins l’àmbit
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el text literal de la qual és el
següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
L’AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT I EL SR. VALENTÍ OLIVERAS
CONCUSTELL, PER A L’ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC A LA VALL DEL FLEQUER,
DINS L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC.
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 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), assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de data 13 de novembre de 2015 (BOPB de
26.11.2015).
AJUNTAMENT DE PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, representat per l’alcalde-president,
Sr. Cecilio Rodríguez Martín, assistit/ida pel secretari de la Corporació, Sr. Joaquim
Moncunill Serra.
Sr. VALENTÍ OLIVERAS CONCUSTELL, amb DNI núm. XXX, en qualitat de propietari de la
finca anomenada “Oristrell”, al terme municipal de Pont de Vilomara i Rocafort.
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada
la gestió del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, d’acord amb el pla especial de
protecció aprovat el 19 de juny de 1998, pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya i el Decret 106/1987.

II.

Que els objectius bàsics del Pla Especial es refereixen a la protecció del medi físic i del
paisatge, al desenvolupament social i econòmic compatibles amb la conservació, a
l’ordenació de l’ús públic i a l’educació ambiental.

III.

Que aquests objectius bàsics del Pla Especial es concreten mitjançant l’execució de
diversos programes i actuacions i, dins d’aquests, cal destacar el manteniment d’una
xarxa bàsica d’equipaments situats dins l’àmbit de l’espai protegit. Aquesta xarxa ha
estat concebuda per a gestionar l’ús públic, de manera que sigui compatible la
promoció de la visita del parc amb la conservació dels seus valors naturals i culturals,
minimitzant l’impacte en el medi natural i el patrimoni.

IV. Que amb aquesta finalitat, l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals promou diversos
equipaments i serveis com els itineraris d’interpretació del patrimoni; la gestió activa del
patrimoni natural en aquells àmbits que han patit incendis per tal d’afavorir la seva
restauració, i la recuperació d’espais agrícoles.
V.

Que en el municipi de Pont de Vilomara i Rocafort existeix un important i valuós
patrimoni arquitectònic relacionat amb l’època de l’expansió vinícola de mitjans del
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segle XVIII. Patrimoni constituït generalment per diversos conjunts de tines de vi a peu
de vinya i barraques de vinya que, actualment, es troben en diversos estadis de
conservació.
VI. Que el Sr. Valentí Oliveras Concustell és propietari de la finca anomenada “Oristrell”, al
terme municipal de Pont de Vilomara i Rocafort, i en ella s’hi troba la Vall del Flequer,
amb un cert nombre de tines a peu de vinya, barraques de vinya i altres construccions
lligades a l’activitat agropecuària de la zona de gran interès pel parc natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac i per al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, sobretot per
a ordenar i garantir l’ús públic associat al patrimoni natural i cultural i per a fomentar el
desenvolupament.
VII. Que en la Vall del Flequer està ubicat un dels patrimonis vinícoles més importants de la
zona, on hi ha una alta densitat de conjunts arquitectònics que formen barraques i tines
a peu de vinya de significativa construcció. L’estructura arquitectònica d’aquests
conjunts encara es manté i és possible la seva consolidació per evitar-ne la pèrdua.
VIII. Que durant els anys 2004 i 2005, es varen signar diversos convenis amb l’Ajuntament
del Pont de Vilomara i Rocafort per a rehabilitar el patrimoni arquitectònic agrícola de la
Vall del Flequer, mantenir la vialitat de la zona i per a dissenyar un itinerari autoguiat.
IX. Que d’acord amb l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort al 2004, i amb el suport
de l’Obra Social “La Caixa” al 2007, es va realitzar i posar en marxa l’Itinerari autoguiat
al llarg de la Vall de Flequer denominat “Les Tines de la Vall del Flequer” (SL-C52) com
un element d’interès per a l’ús públic.
X.

Que mantenir l’itinerari “Les Tines de la Vall del Flequer” (SL-C52) en perfectes
condicions d’ús, gaudi i seguretat, comporta les següents actuacions: neteja del camí
pel qual transcorre, senyalització, manteniment, consolidació del patrimoni arquitectònic
present, assegurar els punts visitables i l’arranjament de la zona de l’aparcament i la
seva neteja. Totes aquestes accions esmentades es troben situades dins la finca
“Oristrell”.

XI. Que totes les parts, l’administració gestora del parc, l’ajuntament i la propietat de la
finca, manifesten el seu interès per a que es facin les actuacions necessàries per tal
d’ordenar l’accés de vehicles i visitants al sector de la Vall del Flequer.
XII. Que en virtut del que procedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i el Sr. Valentí
Oliveras Concustell, les parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar
conjuntament en la rehabilitació i conservació d’aquest patrimoni natural i cultural i en la
promoció del seu conjunt per evitar la pèrdua de la història vinícola del territori, sent
necessaris projectes i actuacions de referència per assegurar l’assoliment d’aquests
objectius.
Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en
sessió ordinària del dia xxxxxx.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
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És objecte d’aquest conveni establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i el Sr. Valentí Oliveras Concustell, per tal de
regular la cessió de l’espai que permetrà ordenar els accessos a l’itinerari de la Vall del
Flequer, mitjançant la utilització d’un terreny propietat del Sr. Valentí Oliveras Concustell al
municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, i poder així garantir el foment i l’ordenació de l’ús
públic de la Vall del Flequer. En l’annex al present conveni s’especifica l’àmbit d’actuació on
es realitzaran les activitats objecte del present conveni.
Aquesta col·laboració obeeix a la coincidència d’objectius i interessos, relacionats amb el
foment del desenvolupament econòmic i l’ordenació de l’ús públic, mitjançant el
manteniment i millora de la xarxa viària bàsica, d’una manera compatible amb la protecció
dels valors naturals i paisatgístics.
Segon.- Objectius i actuacions a desenvolupar
El present conveni té per objectiu contribuir a l’ordenació de l’ús públic, i com a objectius
específics: la consolidació i el manteniment dels elements patrimonials que formen part de
l’itinerari, a més de la difusió i publicació, per part de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona, dels valors de l’itinerari d’interpretació del patrimoni natural i
cultural al llarg de la Vall del Flequer relacionat amb l’activitat vitivinícola i forestal de la
finca.
Per tal de donar compliment a l’objecte del conveni, es pretén tractar el patrimoni de la zona
objecte del conveni de la mateixa manera que es tracta el patrimoni públic, propietat de la
Diputació de Barcelona, que gestiona l’equip del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac. Es farà amb càrrec al pressupost ordinari de manteniment dels edificis públics i amb
feines realitzades pel personal propi de la plantilla del parc natural. Les actuacions no es
poden quantificar inicialment a causa de la imprevisibilitat de les circumstàncies
meteorològiques i de l’ús que en faci el públic visitant, la qual cosa marcarà la intensitat dels
treballs de manteniment; bàsicament consistiran en el següent:
a.

Tasques de manteniment i millora de l’itinerari autoguiat al llarg de la Vall de Flequer,
amb la realització de les tasques ordinàries de manteniment que realitza la plantilla de
personal del parc o la contractació externa de reparacions molt específiques. En
general es tracta de la neteja del camí pel qual transcorre la senyalització, el
manteniment, la consolidació del patrimoni arquitectònic present, assegurar els punts
visitables i l’arranjament de la zona de l’aparcament i la seva neteja.

b.

Gestió de l’ús públic de la zona i de la vialitat, incloent la senyalització i/o altres
actuacions que calguin per a ordenar i regular l’accés dels usuaris. Sempre tenint en
compte que l’itinerari senyalitzat és només apte per a vianants i no per a la circulació
motoritzada.

c.

Edició i difusió del mateix itinerari i de les actuacions realitzades amb criteris
pedagògics i de lleure actiu.

Tercer.- Compromisos de les parts
a) Compromisos de la Diputació de Barcelona:
-

Realitzar els treballs d’obres, d’arranjament o de millora dels entorns de les tines de vi
que desenvolupin les actuacions previstes al pacte anterior, d’acord amb el Sr. Valentí
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Oliveras Concustell, propietari de la finca Oristrell, i l’Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort.
-

Finançar l’execució dels treballs anteriors amb mitjans propis o a través de tercers,
segons disponibilitats. Aquests treballs es realitzaran amb el pressupost ordinari del parc
relatiu al manteniment dels béns patrimonials i a la neteja de l’entorn. El pressupost
anual està previst que sigui de 5.000,00 €, aproximadament.
En cap cas els treballs augmentaran la superfície actualment utilitzada (aparcaments,
camins, àmbit de les tines, etc.) sense comptar amb l’autorització del propietari.

-

L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, d’acord amb l’Ajuntament, es compromet a redactar
i executar projectes i les obres necessaris d’ús, vialitat i seguretat de l’itinerari. Els
treballs previstos en aquest conveni es finançaran i executaran segons la disponibilitat
pressupostària de la Diputació de Barcelona, i d’acord amb el pressupost ordinari del
parc.

-

D’acord amb l’Ajuntament, prendre al seu càrrec, el manteniment de l’àrea d’aparcament,
dels camins d’accés i de la resta d’elements, objecte del present conveni, assumint el
seu cost, que no podrà repercutir directament ni indirectament sobre la propietat de la
finca que ha facilitat la seva execució.

-

Prendre al seu càrrec, juntament amb l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, el
manteniment dels camins de la finca que formen part del Pla de Prevenció d’Incendis del
Pont de Vilomara i Rocafort i del Pla Director d’Infraestructures de Prevenció d’Incendis
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i es mantindrà la titularitat actual
(codificats com a SC9E, SC3E, DB20E i DB19E al Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
de la finca de l’Oristrell). En el cas que, d’acord amb la propietat, s’acordi una modificació
de la vialitat dels esmentats plans, s’assumirà dins aquest conveni.

-

Col·laborar amb la propietat per a ordenar la vialitat dins la finca de l’Oristrell, mantenint
la senyalització i els elements necessaris per tal que es mantinguin tancats a la circulació
motoritzada.

-

Vetllar, mitjançant el personal de guarderia i els programes d’informació adreçats al
públic visitant, per tal que els indrets, objecte dels treballs recollits en el present conveni,
siguin utilitzats únicament per a les finalitats previstes evitant els usos i les actuacions
que puguin ser causa de danys o de perjudicis al patrimoni i a la resta d’usos que
concorren en el mateix indret.

b) Compromisos de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
-

Prendre al seu càrrec, juntament amb la Diputació de Barcelona, el manteniment dels
camins de la finca que formen part del Pla de Prevenció d’Incendis del Pont de Vilomara i
Rocafort i del Pla Director d’Infraestructures de Prevenció d’Incendis del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac i es mantindrà la titularitat actual (codificats com a SC9E,
SC3E, DB20E i DB19E al Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de l’Oristrell).
En el cas que, d’acord amb la propietat, s’acordi una modificació de la vialitat dels
esmentats plans, s’assumirà dins aquest conveni.

-

Durant la vigència d’aquest conveni, autoritzarà, prèvia llicència d’obres, un tancat a la
masia Oristrell així com també el desviament del camí de vianants que va de la capella
de Sant Pere fins la carretera BV-1224.
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-

Vetllar, mitjançant la policia local i els programes d’informació adreçats al públic visitant,
per tal que els indrets objecte dels treballs recollits en el present conveni siguin utilitzats
únicament per a les finalitats previstes, evitant els usos i les actuacions que puguin ser
causa de danys o de perjudicis al patrimoni i a la resta d’usos que concorren en el mateix
indret.

c) Compromisos del Sr. Valentí Oliveras Concustell:
El Sr. Valentí Oliveras Concustell, propietari de la finca Oristrell, està d’acord en què
l’itinerari transcorri per la seva finca, i amb aquest objectiu, es compromet a:
a. Mantenir el camí obert al públic que efectuï el recorregut de l’itinerari.
b. Permetre al personal de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals realitzar els treballs de
projecció i execució de l’itinerari i dels vials i altres zones associades (aparcaments).
c. Facilitar els treballs de consolidació del patrimoni arquitectònic i el seu entorn immediat
vinculat al patrimoni cultural i de millora de la visitació associades a aquest conveni.
d. Autoritzar i facilitar les tasques de neteja vegetal i manteniment de la traça del camí
adients per a mantenir l’itinerari en condicions adequades a la visitació.
Quart.- Efectes del conveni de col·laboració
El contingut d’aquest conveni no té cap efecte registral ni comporta cap inscripció addicional
en l’escriptura; no obstant això, en cas de transmissió de la propietat de la finca Oristrell on
s’han de dur a terme aquestes actuacions, el propietari actual, el Sr. Valentí Oliveras
Concustell, es compromet a fer respectar els termes d’aquest conveni i a notificar-ho a
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
D’acord amb l’article 545-4 del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets
reals, s’estableix que els titulars del dret de propietat poden establir, de forma voluntària, les
limitacions que estimin convenients de l’exercici de les facultats que comporta, sense altres
límits que els establerts per les lleis. Aquestes limitacions voluntàries constitueixen els drets
reals limitats i es regeixen per l’autonomia de la voluntat en els termes i amb els efectes
establerts pel codi civil.
En cas de venda de la finca durant el període de vigència del present conveni, el propietari
haurà de comunicar-ho a la Diputació de Barcelona per tal que es pugui subrogar el conveni
amb el nou propietari. En cas que el nou propietari no vulgui subrogar el conveni, aquest
quedarà resolt.
Cinquè.- Vigència del conveni
El present conveni té una durada de 15 anys i la seva vigència s’iniciarà amb la signatura
del mateix.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament
de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb les
dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del present conveni.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Setè.- Modificacions del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Vuitè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
b) Per renúncia expressa la qual s’haurà de fer per escrit i amb una antelació no inferior a
30 dies.
c) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
d) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que
en constitueixen l’objecte del conveni.
e) Per l’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui
a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució serà automàtica, i alliberarà la/les part/s
complidora/es de seguir prestant les seves obligacions de fer o no fer, des de la
notificació practicada. En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que
disposa l’article 44 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
f) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
g) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
h) Per la modificació de l’estatut jurídic de qualsevol de les parts.
i) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
Novè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional
cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Desè.- Jurisdicció competent
Les parts col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia
perquè el conveni pugui ser desenvolupat amb èxit.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni
seran resoltes per acord de les parts i, si no fos possible aquest acord, es comprometen a
sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
L’AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT I EL SR. VALENTÍ OLIVERAS
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CONCUSTELL, PER A L’ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC A LA VALL DEL FLEQUER,
DINS L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
ÀMBIT D’UBICACIÓ DE LES ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les parts signants del conveni, pel seu
coneixement i als efectes escaients.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els
membres presents a la sessió són dels Grups polítics següents: Convergència i Unió
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3).
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).
Es dóna lectura a la darrera versió de la moció presentada pel Grup CUP-Poble Actiu,
avui dia 28 de juliol de 2016.
1.- Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, de
suport als 27 de la UAB.
“El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al
Rectorat de la Universitat amb l'objectiu què s’apliquessin unes mocions aprovades
democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de
la Universitat. Aquestes mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la
pujada de taxes del 66% i que s’establissin títols especials de transport públic pels
estudiants de la UAB (T-UAB) en el marc de la campanya de protesta contra les
retallades a les universitats públiques. Doncs, malgrat que l’òrgan més representatiu
de la comunitat universitària aprovés dites mocions, l’Equip de govern no va
implementar aquestes mesures.
Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern la universitat,
sense cap tipus de resultat i sense que el govern de la universitat fessin cap intent de
resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de
les persones que van participar de la tancada i, també algunes que només hi van
mostrar suport públic, van ser denunciades i posteriorment imputades, 25 estudiants,
un treballador del Personal d’Administració i Serveis i un treballador del Personal
Docent i Investigador. Aquestes 27 persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal
totalment desorbitada, demanant penes d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes
econòmiques que superen, en total, els 400.000 €. Aquest sumari judicial ha estat
impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, concretament per l’anterior
equip de govern d'aquesta universitat, que va confeccionar i fer arribar al cos de
Mossos d'Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la tancada.
Fins a tal punt que l’Equip de Govern va encarregar la direcció lletrada de l’acusació
particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de Barcelona, qui
també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d’altres.
Davant d'aquests fets el grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona vol
manifestar:

Àrea de Presidència
Secretaria General

1. Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents
d'elitització i de privatització.
2. Que el dret a la protesta amb accions simbòliques no violentes com l'ocupació
d'espais en cap cas pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per
part de la fiscalia amb peticions de presó.
3. Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de
Barcelona pot perseguir i reprimir actuacions simbòliques que no incorren en
accions violentes i es desenvolupen a través de canals pacífics.
4. Que l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat
no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per
participar en la defensa dels Drets Col·lectius.
5. Que per aquests motius no s’ha de donar continuïtat al procés judicial.
6. Que per aquests motius s’insta a trobar una solució mediada i a la Fiscalia a retirar
les acusacions.
Per tot l'exposat anteriorment, el grup CUP Poble Actiu (CUP-PA) a la Diputació de
Barcelona proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de
qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels
seus recursos.
2. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i a
expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, les
seves famílies i amistats.
3. Instar a efectuar una mediació entre les parts que permeti evitar l’ingrés a presó
per les 27 persones acusades pels fets a dalt referenciats.
4. Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la
comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es
penalitzi la protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per
exercir Drets Fonamentals.
5. Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm.
Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola
(Pg. Horta, 19, 08290- Cerdanyola del Vallès) i a l'Excm. Fiscal en cap de
Catalunya (Gran Via de les Corts Catalanes, 111. Edifici F - planta 11. Ciutat de la
Justícia de Barcelona, 08075-Barcelona) i a l'Organització Antirepressiva de
l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària.”
S’absenta de la sessió el diputat senyor Ruiz (PSC-CP).
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La senyora presidenta dóna la paraula per tal d’exposar i presentar la moció, a la
portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Dir que el text definitiu
és fruit d’esmenes, contra-esmenes i tornar a fer esmenes i que, finalment, hem arribat
a aquest acord. I creiem que el text es justifica per si mateix, però tanmateix, farem
una mica de recordatori de tots els fets que van passar i també dir que aquesta és una
moció que ha estat elaborada per Alerta Solidària que, efectivament, és l’Organització
Anti-repressiva de l’Esquerra Independentista.
El 17 d’abril del 2013 més de dos-cents estudiants de la Universitat Autònoma van
iniciar una tancada al Rectorat de la Universitat amb l’objectiu de què s’apliquessin
unes mocions que s’havien aprovat, democràticament, al claustre de la comunitat
universitària. Aquestes mocions demanaven, senzillament, que l’Autònoma desobeís la
pujada de taxes del 66%, que feia inaccessible la Universitat per a moltes persones, i
que s’establissin alhora títols especials de transport públic per als estudiants de
l’Autònoma en el marc de la campanya “Protesta contra les retallades de les
Universitats públiques”. Malgrat que va ser l’òrgan més representatiu qui va decidir
aquestes qüestions, l’equip de govern no va implementar aquestes mesures. Així
doncs, després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l’equip de govern a la
Universitat, no hi va haver cap tipus de resultat i no va haver cap pas per part del
govern per fer una resolució amistosa del conflicte. Així doncs, es va aturar la tancada.
Un cop va finalitzar, algunes de les persones que van participar a la tancada i també
algunes de les persones que només hi van mostrar suport públic, van ser denunciades
i, posteriorment, imputades. Parlem, doncs, de vint-i-cinc estudiants, d’un treballador
del personal d’administració i serveis, i d’un treballador del personal docent
investigador. Aquestes vint-i-set persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal
totalment desorbitada, que totes deveu conèixer. Els hi demanen penes d’entre onze i
catorze anys de presó i els hi demanen, també, econòmicament molts diners que
superen, fins i tot, els quatre-cents mil euros. Aquest sumari judicial ha estat impulsat
per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, concretament, per l’anterior equip de
govern d’aquesta Universitat, qui va confeccionar i fer arribar al cos dels Mossos
d’Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la tancada, fins a tal
punt que l’equip de govern va encarregar la direcció lletrada de l’acusació particular a
l’advocat Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de Barcelona, que representa
també a Messi, Pujol i Núñez, entre d’altres.
És per això que nosaltres volem manifestar que l’educació pública i gratuïta i de
qualitat s’ha de defensar davant dels intents de latització i de privatització que rep
constantment. Creiem també que el dret de la protesta amb accions simbòliques no
violentes, com l’ocupació d’espais, en cap cas pot ser respost, per part d’una
Universitat, amb denúncies o, per part de la Fiscalia, amb peticions de presó. Que, en
cap cas, tampoc una administració pública com la Universitat Autònoma pot perseguir i
pot reprimir actuacions simbòliques que no incorren en accions violentes i que es
desenvolupen a través de canals pacífics. Defensem també, una vegada més,
l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat i entenem
que, per aquests motius, no es pot donar continuïtat i no podem estar d’acord amb
aquest procés judicial que s’ha iniciat i, per tant, instem a trobar una solució mediada
entre la Fiscalia. I també, entenem que aquesta ha de retirar les acusacions.
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És per tot això que són els acords que hem dit, bé, que s’han citat anteriorment, que
volem que aquest consistori es posicioni fermament amb el compromís d’una
Universitat pública; que cal que aquest consistori també reivindiqui el dret de les
persones que exerceixen el dret de la manifestació i expressar, alhora, la solidaritat
amb els vint-i-set membres de la comunitat universitària. També que, des d’aquest
consistori, instem a efectuar una mediació entre les parts que permeti evitar l’ingrés a
presó. En quart lloc, també creiem que cal sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les
acusacions contra aquests membres de la comunitat universitària i, per tant, que entre
totes mostrem aquesta voluntat política imprescindible de que la dissidència davant de
decisions que van en contra de tot allò que és públic, de tot allò que és de totes, que
és l’educació, cal que siguin defensades per part dels diferents Grups polítics.
Pren la paraula a continuació el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui
diu: Des del Grup Popular, i com a criteri general, no estem a favor de que les
institucions facin pronunciaments sobre temes judicials. Entenc que a aquesta moció li
han passat el ribot i ha quedat una mica més afinada però, en qualsevol cas,
nosaltres votarem en contra, perquè entenem que la justícia ha de ser independent
del món polític i del món legislatiu.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Bien, nos volvemos a encontrar en otra de estas
mociones que, de manera recurrente, las CUP eleva a este Plenario y que vuelven a
obligarnos a reafirmarnos, desde nuestro Grupo, al máximo respeto a los
procedimientos judiciales en curso y, evidentemente, a la presunción de inocencia de
todas las personas que están encausadas en este proceso. Sin embargo, y como en
otras ocasiones, la moción refleja un relato sesgado de lo ocurrido y nos cuesta creer
que una ocupación pacífica y simbólica de un edificio público derive en peticiones de
prisión de esta envergadura. Por lo tanto, lo que hemos hecho es buscar los
razonamientos y el escrito de acusación de la Fiscalía para conocer la otra versión de
los hechos y, claro, en ese escrito se consideran probados delitos de desórdenes
públicos, de violación de domicilio jurídico utilizando intimidación, de delito de daños
por valor de cuatrocientos mil euros, de coacciones continuadas para impedir a
quinientos veintiocho trabajadores acceder a sus puestos de trabajo y, además, siete
peticiones, para siete personas en concreto, por delito de coacciones a fin de alterar el
derecho a la libertad de expresión y a la libertad deambulatoria. Por lo tanto,
precisamente, lo que hace el Fiscal no es describir un acto de protesta simbólico y
pacífico.
Nos alegramos de que, gracias a las enmiendas, se hayan suprimido referencias
personales que se hacían en el escrito original de la moción. Consideramos que una
moción política no tiene que apuntar directamente a personas y, aun considerando
desproporcionadas las penas solicitadas, confiando plenamente en la independencia
de los órganos jurisdiccionales a la hora de dictar sentencia, desde el más absoluto
respeto, volvemos a repetir, a la presunción de inocencia de los encausados, y desde
la defensa a la educación universitaria y pública y, por supuesto, desde la defensa del
derecho de reunión y manifestación pacífica; este Grupo podría compartir parte de los
acuerdos primero y segundo, pero el voto al conjunto de la moción tiene que ser en
contra.”
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Pren la paraula a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
En tot cas, una reflexió breu perquè... Em sembla que ja m’estaven avisant de que
m’anava a passar de temps... Tornem a començar. Ràpidament. En tot cas, agrair al
Grup de la CUP la disponibilitat per intentar posar un acord que sumés major consens;
per tant, agrair la voluntat de poder construir una moció que pugui, com a mínim, tenir
més suports avui en aquest Plenari.
Per a nosaltres és evident que una moció que, en el fons, fa vàries coses, però una de
les coses que fa és defensar la Universitat pública; nosaltres li hem de donar suport.
Enteníem que la Universitat pública és una eina, per a nosaltres, clau de cohesió
social. No vull fer una llarga llista d’actuacions de la nostra coalició... en la dació, en la
defensa de la Universitat pública però, en tot cas, hem estat en contra de l’augment de
preus. Creiem que, en aquests moments, els estudiants i les estudiants amb menor
nivell adquisitiu tenen dificultats, fins i tot, per poder seguir la seva carrera
universitària... Per tant, estem en consonància i, per tant, d’acord amb poder, avui,
portar al Ple de la Diputació la necessitat de defensar una Universitat pública potent i
de qualitat. En tot cas, entenem que, part d’aquesta reflexió és la que portava a la
mobilització que es va fer a l’Autònoma, i alguns vam poder seguir de primera mà
aquella mobilització. És evident que va ser una mobilització que es va acabar
enquistant, que es va acabar complicant. Van ser molts dies, va haver diferents
episodis i, al final, el que és evident és que, probablement, algun episodi, més o menys
violent, ha acabat tapant tot el que va significar aquella reivindicació que, en el marc
de l’Autònoma, tenia la seva explicació i la seva lògica i, per tant, segurament, en el
marc d’una visió més externa sobre alguns fets concrets que poden ser considerats
violents, segurament s’acaba desvirtuant el què va ser en sí la protesta.
El nostre punt de vista des del minut u, i així us ho dic a nivell personal, fins i tot,
perquè vaig estar implicat en aquell fet, va ser “Si us plau medien, si us plau seguin,
parlin, facin una mediació i intentin resoldre les dificultats que s’estan, cada cop,
alimentant més, des d’una posició de mediació.” I entenem que és això el que, en
major o menor mesura, diu la moció que al final avui se sotmet a votació, que és:
situïn-se en el marc de la mediació i de la resolució de conflictes d’una manera més o
menys pacífica.
Allò en aquell moment no va ser possible, esperem que ara sí que sigui possible
perquè hi ha un últim fet que per a nosaltres és inacceptable; que és l’accés que, en
definitiva, fa “l’accés a me”, l’accés que fa la Fiscalia quant a la demanda de penes i a
la criminalització, al final, d’una protesta en la qual nosaltres no hi podem estar d’acord
i, per tant, tot i entenent que va haver fets diversos, una mica mobilitzem o plantegem
a les parts que facin tot el possible per tal que la Fiscalia no executi o no continuï
plantejant aquest accés a les penes, perquè no es justifica en el marc del que va ser
aquella protesta. Entenem que, amb una mediació, que amb seure, que amb unes
disculpes, que amb un plantejament més raonable, no caldria que la Fiscalia fes
aquest plantejament que, des del nostre punt de vista, l’únic que fa és criminalitzar una
protesta de manera injusta.
Tot seguit la senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Hi ha una
part d’aquesta moció que nosaltres sí compartim i és aquesta visió, una part d’aquesta
visió incorporada, a més a més, en els acords; que té a veure amb aquesta educació
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pública, accessible i de qualitat que hem d’oferir a les nostres Universitats. Fins i tot el
tema de les taxes, aquesta pujada desmesurada que es va produir i que fa que, ara
mateix, les taxes universitàries siguin aquí a Catalunya les més altes de tot l’Estat.
Però la moció no parla estrictament d’això, que és la part que nosaltres compartiríem
plenament. La moció el que ens proposa és, mitjançant una sèrie de peticions,
intervenir en un procés judicial i nosaltres, des del Grup socialista, sempre volem ser
molt curosos en aquestes intervencions, perquè entenem que, en el moment que
passen els fets, i en el moment en què la Universitat Autònoma de Barcelona posa en
coneixement de la Fiscalia el què va passar, perquè realment no és una denúncia, és
posar en coneixement, posar a la Fiscalia en coneixement dels fets que es van produir;
pensem que, a partir d’aquí, hi ha un procés i, per tant, aquestes persones
encausades, amb independència de què pensem que les penes demanades poden ser
desproporcionades, pensem que tenen una defensa que sabrà perfectament defensar i
estar a l’alçada del que s’hagi de produir per part del jutge.
Hi ha una part que, a més, nosaltres no compartim; en virtut del principi d’autonomia
universitària, que està recollit a la Constitució. No el trobem en la part expositiva però,
perdó en la part dispositiva, però sí en la part expositiva, quan parla que l’actuació de
la Universitat Autònoma de Barcelona... Perdó, no... estava buscant i no la trobo, ara.
Quan ens diu que, en cap cas, una administració pública com la Universitat Autònoma
de Barcelona persegueixi i reprimeixi actuacions simbòliques; clar, nosaltres això no
ho podem acceptar de cap de les maneres. Les Universitats, l’Autònoma i la resta
d’Universitats del país, saben regir-se perfectament i, a més, nosaltres pensem que
hem de respectar al màxim aquest principi d’autonomia universitària i, per tant, és
important no intervenir en el seu funcionament. Per això i perquè hi ha processos
judicials que ja porten el seu ritme i perquè, a més a més, pensem que és molt
important aquest respecte a aquest principi, nosaltres, en aquest moment, pensem que
no podem intervenir en el procés judicial i, per tant, no podem votar aquesta moció.
El nostre vot és contrari.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana
de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, agrair a la
CUP-Poble Actiu que hagueu presentat una moció que el que ens ve a dir, primer, és
la defensa d’una Universitat pública a Catalunya i, en segon lloc, que és absolutament
desmesurada la petició que es fa contra les vint-i-set persones acusades o imputades
per una protesta que es va produir l’any 2013. Agrair també, enormement, al Grup
d’Entesa, que sabem perfectament que heu estat treballant per presentar unes
esmenes i, per tant, per fer un text que fos molt més assequible a la majoria de Grups
d’aquí de la Diputació de Barcelona. Unes esmenes que, jo crec, que són
absolutament oportunes perquè nosaltres tampoc, com a Esquerra, haguéssim vist bé
la part expositiva de la moció tal com la presentava la CUP; per tant, a vegades, les
aportacions van a favor de poder arribar a un consens que ens permeti un acord molt
més ampli.
Nosaltres, evidentment, votarem a favor. Votarem a favor perquè en el què ens hem
de centrar és en els acords de la pròpia moció i la moció el què ens diu és que, primer,
que aquesta Diputació defensi el compromís cap a una Universitat pública i de qualitat;
segona, que reivindiquem el dret a manifestació dels ciutadans del nostre país.
Reivindiquem, a més a més, la solidaritat amb les vint-i-set persones que han estat
acusades i imputades, i a per a les quals es demana una pena de presó d’onze a
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catorze anys, que és absolutament exagerada; i que sí que tenim dret, els ciutadans i
les associacions polítiques, a poder opinar sobre el sistema judicial. Només faltaria
que no tinguéssim aquest dret quan es plantegen els poders independents! Escolti’m,
quan vostès parlen de poders independents, des del legislatiu, l’executiu i el judicial;
escolti’m també estaria bé que parlessin de poders independents en el marc del
Tribunal Constitucional que, precisament, no és un òrgan de gaire independència
política, precisament. I curiosament fixin-se, aquí, les posicions dels Grup polítics que
més ens reivindiquen aquest dret de la independència són els mateixos que tenen més
polititzat el sistema judicial espanyol des del Tribunal Constitucional; per tant, fer
aquesta reflexió, que creia absolutament necessària, en els moments que està passant
el país i després els haig de dir, encara més que mai, el nostre recolzament cap a
aquesta moció i, sobretot, agraeixo l’Entesa que ens heu introduït un aspecte
d’esmena a la pròpia moció que és la mediació. És clau, en els conflictes socials i en el
cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, que hi hagi una mediació; una mediació,
bàsicament, perquè allà, sí que és veritat, que davant d’unes protestes socials no tot hi
cap. Si, en actes de violència i de desperfectes cap al mobiliari, no tot és possible. A la
nostra societat hi ha elements que no han de ser, no hi han de caber i, per tant, buscar
aquesta mediació entre el què és la direcció de la Universitat Autònoma de Barcelona,
el sistema judicial, les institucions, les persones, i, sobretot, per les seves famílies, que
estan encausades, és clau per trobar una bona solució.
Pren la paraula el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Molt breument, per no repetir algunes de les coses que s’han dit.
Posicionar el Grup de Convergència i Unió que votarà a favor i, dir que, finalment, el
redactat que ha quedat de la moció, sobretot els acords, ens convencen per les raons
que han posat de manifest diferents portaveus; però, sobretot, per una qüestió que
crec que és important i és que, el que estem fent és posicionar-nos i aliar-nos al costat
de la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, que ha decidit retirar l’acusació
particular sobre aquestes vint-i-set persones investigades. No ens agrada, i ho hem dit
en alguna ocasió en aquest Plenari, intervenir quan hi ha qüestions en l’àmbit de la
justícia però, quan la pròpia acusació de l’afectada, en aquest cas la Universitat
Autònoma de Barcelona, retira l’acusació perquè li sembla també que és
desproporcionada la pena de presó que demana la Fiscalia; ens sembla coherent i
diem que el posicionament sigui alineat amb qui realment està afectat.
A continuació la senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del Grup CUPPoble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Donar les gràcies a tots els partits que han
donat el seu suport i llarga vida a la Universitat pública i tot el recolzament a les
persones encausades.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Entesa (6) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra
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 34 vots a favor i
15 vots en contra.
2.- Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, per
incentivar l’assoliment d’un salari mínim de referència de 1.071,4 € pels
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treballadors i treballadores contractats o proveïdors/es a la Diputació de
Barcelona.
“Atès que la crisis dels darrers anys ha impactat negativament en la vida de moltes
persones a Catalunya, Espanya i Europa.
Atès que la reforma laboral aprovada pel Partit Popular, amb el suport de
Convergència i Unió, ha incrementat la taxa d'atur alhora que ha augmentat la
precarietat laboral de molts treballadors i treballadores a l'Estat espanyol, els quals
han vist reduir els seus salaris fins el 30-40%.
Atès que als nostres municipis de la província de Barcelona el primer trimestre de
2016, amb 475.700 persones aturades , ha disminuït el poder adquisitiu dels ciutadans
i ciutadanes, alhora que s’han vist incrementades les situacions de vulnerabilitat i/o
inequitat social.
Atès que diferents persones expertes del món acadèmic i sindical asseguren que el
salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254 €), i això
significaria una retribució anual de com a mínim 15.000 € (amb un salari mensual de
1.071,4 € i 14 pagues).
Ateses algunes iniciatives importants en aquest mateix sentit com la posada en marxa
per la Plataforma ciutadana ANEM A MIL que té com a objectiu aconseguir un salari
digne i que estableix un salari mínim referencial de 1.000 euros, que comportarà un
increment dels ingressos públics en concepte de rendes del treball i de cotitzacions al
sistema de seguretat social que han de servir per a incentivar l’ocupació i el seu
manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i PIMEs.
Atès que cal treballar en la generació d’incentius per la formació així com en la millora
de la productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un salari mínim referencial
més alt augmentarà la capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una
distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.
A més, aquest salari impulsarà un canvi de model laboral i productiu sobre la base de
salaris dignes per a tothom. Un impuls que ja hem iniciat des de l’acció dels governs
municipals socialistes.
Atès que des del Grup Socialista de la Diputació de Barcelona creiem fermament que
un salari de referència asseguraria les necessitats bàsiques i facilitaria una major
estabilitat a les plantilles i als mercats locals, alhora que milloraria l’eficiència, la
productivitat i la qualitat, incrementaria el consum i faria els nostres municipis més
competitius, inclusius i cohesionats.
Atès tots els arguments esmentats anteriorment, proposem al Ple de la Diputació de
Barcelona els acords següents:
1. Fer un estudi per a detectar si entre el servei intern, extern o en les empreses
proveïdores de serveis a la Diputació de Barcelona hi ha salaris inferiors als 1.000
euros bruts mensuals en 14 pagues.
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2. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal del servei intern,
extern o de les empreses proveïdores de serveis a la Diputació de Barcelona no
siguin inferiors als 1.000 euros bruts mensuals en 14 pagues.
3. La Diputació informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests
objectius i treballarà amb les empreses proveïdores actuals i les empreses que es
presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels
treballadors i treballadores amb sous més baixos per rendir al mínim de 1.000
euros. En aquest sentit, estudiarà i si s’escau adoptarà les mesures normatives
que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos de la
Diputació a adoptar el salari de referència de 1.000 euros entre el seu personal
contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials.
4. Participar activament en la creació d'un espai territorial de diàleg i debat amb els
sindicats, les patronals, la resta d'administracions i forces polítiques entorn el Salari
Mínim de Referència.
5. Instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari
de referència i aprovar els pressupostos adequats per fer front als contractes
públics i als delegats en altres administracions locals i comarcals.
6. Instar les diferents patronals catalanes a què promoguin l'ús de clàusules socials
en general, i l'aplicació del salari de referència en particular, a la contractació
pública.
7. Traslladar aquests acords a les Corts Espanyoles, al Parlament de Catalunya, a la
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, al conseller d'Empresa i
Coneixement, i al conseller d'Economia i Hisenda, als consells comarcals de la
província de Barcelona, als municipis de la província de Barcelona, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis, els sindicats de
Catalunya, les patronals catalanes i a l’Associació Anem A Mil.”
Es reincorpora a la sessió el diputat senyor Ruiz (PSC-CP).
La senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Aquesta
moció tracta d’una qüestió de dignitat; de dignitat a l’hora de la retribució per fer una
feina per compte aliena. I és una moció que, en principi, va sorgir també de l’entorn
d’un determinat territori, d’alguns ajuntaments, d’alguns consells comarcals que l’han
aprovada, però pensàvem que era molt important que també s’aprovés a la Diputació;
donat la referència i l’exemple de totes aquelles coses i els acords que es puguin
produir, precisament, a la Diputació.
La Diputació és mirall i referència per a molts ajuntaments de la demarcació i, per tant,
pensàvem que, a banda d’aquest impuls que s’havia fet, torno a dir, a diferents
ajuntaments i crec que a un parell de consells comarcals, era important que també
s’aprovés aquí. Bàsicament ho diu la part expositiva, hi ha persones expertes tant del
món acadèmic com del món sindical, fins i tot també a nivell europeu, que ens diuen
que el salari de referència, si parlem de dignitat, s’hauria de situar a l’entorn del 60%
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del sou mig. I el passat any, l’any 2015, aquest sou aquí a Catalunya es va establir en
vint-i-quatre mil dos-cents cinquanta-quatre euros; això vol dir que el 60%, estem
parlant entorn de quinze mil. I el que dóna com a resultat és que estaríem parlant d’un
salari mensual de mil setanta-un amb quatre euros, en catorze pagues. Fa un temps,
si recorden vostès, parlàvem dels mileuristes referint-nos a sous que semblaven.... no
que no fossin dignes, però que eren baixos. Ara hi ha molta gent què el que aspira és
a ser mileurista. I el què es demana amb aquest salari mínim de referència és
precisament això, perquè tenim unes necessitats vitals, per tirar endavant el nostre
projecte personal i familiar. I si sabem el preu de la vida que tenim, que el sabem
perfectament, les necessitats que tenim de nutrició, alimentació, de sostre...
entendrem que mil euros en catorze pagues, és un sou que el podem considerar digne
però que no dóna ni per a cap alegria ni per a cap luxe tampoc; i, per tant, el què es
demana, en aquesta moció en concret, ja no és tant un compromís, des del punt de
vista de la Diputació, perquè estem convençuts que els treballadors i treballadores
d’aquesta casa estan ben remunerats i aquesta és la referència, aquest és el salari
mínim de referència; però sí que és important, i és el primer acord, sí que és important
fer un estudi per a detectar si entre els interns i els externs de les, empreses
proveïdores hi ha salaris que puguin ser inferiors a aquesta quantitat i, a partir d’aquí,
el que es tracta és d’involucrar a tothom, començant per alguns ajuntaments que ja
han aprovat la moció, continuant per alguns consells comarcals que també ho han fet; i
esperem que es pugui aprovar aquí a la Diputació. I es tracta també d’involucrar
sindicats, patronals dels país i, fins i tot, el Govern de la Generalitat, perquè siguem
capaços d’establir, torno a dir, com a mínim, un salari que ens proporcioni una certa
dignitat, i més després d’aquests anys de crisi molt llarga i molt profunda; després
d’una reforma laboral que sabem perfectament el què ha significat, sense entrar en
què molts contractes no reflecteixen exactament la realitat, és a dir, sabem que hi ha
molta gent que està contractada per una jornada laboral però que el seu contracte diu
que està contractada per dues hores, per tres hores o de manera intermitent.
Això és el què pretén simplement, que siguem exemple, que aspirem a ser un veritable
país europeu i, per tant, que proporcionin aquesta dignitat a les persones que viuen
aquí.
La senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu,
senyora Rovira, qui diu: Bé, la moció que presenta el PSC, entorn a l’adopció
d’aquest salari mínim de referència als treballadors i treballadores, entenem que
avarca dues qüestions que s’han de tractar de manera conjunta però alhora també de
manera separada. D’una banda, tenim el model de relacions laborals actual que, de
fet, abans hem comentat com són en aquesta casa quan parlàvem de tota la qüestió
dels interins i de les interines i, d’altra banda, tenim la qüestió salarial i nítidament del
què és el salari.
Al nostre entendre, la Diputació de Barcelona ha de ser un model de bones pràctiques
en el marc de les relacions laborals amb la plantilla que treballa tant dins de la
Diputació com en el conjunt d’organismes d’aquesta; de la mateixa manera que
entenem que s’han d’aplicar, tant al funcionariat de carrera com al personal eventual,
interí i també al laboral. Entenem, una vegada més, que no poden existir
discriminacions, discriminacions que, actualment, en el si de la Diputació sí que
existeixen i, per tant, creiem que, en aquest sentit, el Govern hauria de revisar-se i
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mirar-se davant d’un mirall per veure quines qüestions està adoptant actualment en el
sí de la Diputació.
Nosaltres compartim el sentit d’aquesta moció. Animem al Govern a negociar un nou
acord regulador de les condicions de treball del personal públic amb totes les
organitzacions sindicals i que es garanteixin, doncs, condicions dignes que passen
també perquè el personal no percebi un salari inferior als mil euros, tal i com proposa
la moció del PSC, entre d’altres qüestions laborals que, per a nosaltres, són
imprescindibles. Una d’elles, per exemple, és que es faci un seguiment de les diferents
condicions que es marquen en una licitació i que, després, les empreses que
gestionaran un servei que, al nostre entendre, el màxim d’ells haurien d’estar
gestionats des del propi consistori; malauradament això no és així; entenem que ha
d’haver-hi un seguiment de les condicions que queden escrites en un paper. Un
seguiment que s’ha de fer des de la responsabilitat de la Diputació, però comptant amb
taules conjuntament amb les treballadores que estan treballant en aquests diferents
serveis. Alhora també, creiem que una de les altres caixes que cal obrir és que,
actualment, el treball no garanteix condicions dignes, no garanteix cobrir les
necessitats de les persones i, per tant, nosaltres entenem com a CUP, que una de les
propostes que cal posar sobre la taula, que cal debatre, és la necessitat d’una renda
universal perquè tothom, independentment d’estar inserit en el mercat laboral o no,
pugui tenir accés a totes les necessitats sense que sigui d’una manera existencialista i
a base d’ajudes. I, en aquest sentit, posar sobre la taula les nombroses tasques de
cura reproductiva fetes des de les dones que no són remunerades i que no entrarien
dins del projecte d’aquest salari mínim i, per tant, creiem que aquesta renda universal
també serviria per visualitzar i serviria per empoderar i, realment, també per donar les
eines a totes les dones del nostre país.
Finalment, reiterar que l’adopció d’un salari mínim ha d’ajudar a superar unes
desigualtats latents; però que aquesta Diputació té també les eines per fer que
aquestes desigualtats, poc a poc, vagin desapareixent. Perquè la desigualtat entre el
municipi de Sant Cugat i el municipi de Badia són desigualtats evidents en les quals la
Diputació també té les seves eines per a poder cobrir-les i fer que desapareguin.
Així doncs, també dir que, que per tirar endavant, finalment, aquesta moció cal
desobeir algunes Lleis de l’Estat espanyol. Dir que nosaltres hi serem, però no sabem
si els altres partits també estan disposats a fer-ho; però, en tot cas, que tenim molt clar
que cal treballar per dotar de vides dignes a totes les persones del nostre país.
Abandona la sessió el vicepresident primer, senyor Guiteras (ERC-AM).
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras,
qui diu: No, per portar endavant aquesta moció no fa falta desobeir cap Llei d’Espanya.
Jo començaré posant de manifest una evidència i és que no és el mateix el salari brut
que el salari net; això està clar, tots ho sabem. I els que més ho saben són els
empleats, els treballadors per compte aliena. Jo entenc que les plataformes que
demanen aquests mil euros, parlen de mil euros nets. Entenia que la proposició
original s’encaminava més cap a aquest tipus de salari. Ara veig que s’incorpora la
paraula “brut” i, per tant, és evident que mil euros nets no és el mateix que mil euros
bruts. Quan el Ple del Congrés va aprovar, per unanimitat, instar el nou executiu a
negociar un calendari de pujada del salari mínim interprofessional amb patronal i
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sindicats, ho va fer també per adaptar la recomanació de la Carta Social Europea i per
situar aquest sou al voltant del 60% del salari mitjà net que hi hagués. I això
exactament no és el què diu la seva moció. Malgrat tot, nosaltres recolzarem aquesta
moció però entenem que, posant de manifest aquesta diferència. També perquè
també ens agradaria saber si el Grup proposant ha fet algun càlcul sobre a quants
empleats de la Diputació afecta aquesta mesura i quin impacte pressupostari tindria en
el moment d’aplicar-la.
Entenem que la Diputació és una Administració sanejada, és una Administració que,
en línies generals, no hauria de tenir problema per a poder aplicar aquesta mesura, i
que, en el benentès també de que, aquesta mesura precisament posada ara sobre la
taula el què reconeix, evidentment, és aquesta millora de l’economia que tenim sobre
la taula i que tenim sobre el país; i que, malgrat aquelles crítiques que fa també el
Partit Socialista a les polítiques que ens han portat fins aquí, doncs gràcies a aquestes
polítiques, a partir d’ara, podem veure el futur amb més optimisme i, com a mínim,
podem també posar sobre la taula temes com aquest del salari dels mil euros a la
Diputació.
Pren la paraula a continuació el portaveu adjunt del Grup Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía, senyor López, qui diu: “En nuestro caso nos vamos a centrar más en el
concepto de salario mínimo. Y sí que estamos de acuerdo en el sentido de que, con el
salario mínimo actual no se puede hacer frente a las necesidades básicas, eso lo
compartimos. Pero si lo analizamos, hay que distinguir tres conceptos: salario mínimo
central o establecido por la administración; salario mínimo negociado con los
sindicatos; y el salario mínimo real. Yo creo que lo importante es el salario mínimo real
porque, por muchas normas que queramos hacer, si luego resulta que la economía no
da para ese salario mínimo, pues habrá economía sumergida y no... Entonces, si lo
analizamos desde ese punto de vista, vemos que todos los países desarrollados
tienen salario mínimo, ya sea salario mínimo central o salario mínimo negociado según
el sector de actividad. Y si nos fijamos más en lo que se hace en nuestro entorno, y los
economistas especializados en estudiar la desigualdad de los ingresos del trabajo así
lo dicen, con un porcentaje de paro como el nuestro, alrededor del 20%, poner un
salario mínimo, central o establecido, muy por encima del salario mínimo real, lo que
hace es precisamente que las persones más desfavorecidas salgan fuera del mercado
laboral regulado; es decir, que haya más economía sumergida y que no solamente que
no cobren el salario mínimo real, sino que no tengan cobertura sanitaria o que no
tengan los mínimos sustentos sociales. Yo creo que, por lo tanto, lo importante es el
salario mínimo real y, por lo tanto, se sabe que, con un 17% de paro que tenemos en
la provincia de Barcelona, poner un salario mínimo central muy por encima del salario
mínimo real lo que hace es que los más desfavorecidos estén en la economía
sumergida y, además, que nuestras empresas pequeñas y medianas pierdan
competitividad.
Por lo tanto, nosotros como Ciudadanos, como partido de Ciudadanos, lo que
proponemos es el complemento salarial garantizado anual que, seguramente saben
ustedes, que lo que hace es complementar el salario real a través de una renta
obtenida con el IRPF. ¿Qué se consigue con el complemento salarial garantizado?
Pues que el ingreso mensual real sea de mil euros o por encima de mil euros; no
aumentar el desempleo en los colectivos más vulnerables; no perjudicar a la pequeña
y mediana empresa y, sobretodo, también luchar contra la economía sumergida.
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Yo creo que la pregunta importante, independientemente de lo que queramos analizar
de salario mínimo, es por qué, si pertenecemos a un mercado común para las
empresas, los capitales y las personas, el salario mínimo mensual y, siendo el salario
mínimo mensual establecido en Francia de mil cuatrocientos cincuenta y siete euros, y
en España el salario mínimo mensual, doce pagas de setecientos cincuenta y seis, si
ellos tienen un 10% de paro y nosotros tenemos un 20,8% de paro; ¿por qué las
empresas no se vienen aquí? Está claro que cuando respondamos a esas preguntas
ya sabemos lo que tenemos que hacer para que el salario mínimo real se acerque al
salario mínimo real de Francia. Por lo tanto, aunque compartimos que hace falta que
las rentas reales de las persones superen el salario mínimo establecido, nuestra
apuesta es por el complemento salarial garantizado y el voto será de abstención.”
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes,
qui diu: Sí, jo crec que la pregunta és per què les empreses se’n van potser... Però, en
tot cas, ens centrarem en la nostra intervenció que volia... en les reflexions que volíem
fer. En tot cas, la portaveu del Grup socialista ja ho ha explicat, aquest és un text que,
en part, prové d’acords que s’estan produint arreu del territori; almenys a la meva
ciutat i al meu territori així s’està fent. Són propostes que tenen força suport per part de
les organitzacions sindicals i també per organitzacions socials, per tant, hi donem
suport. En tot cas, evidentment, la nostra proposta política, tant pel què fa al Parlament
de Catalunya a través de “Catalunya Sí Que Es Pot”, com al Congrés dels Diputats
amb “En Comú Podem”, ja estan fent referència a la necessitat de caminar cap a un
salari mínim mil euros. De fet, ja les propostes que havíem fet el 2008 anaven cap a la
voluntat d’anar a un salari mínim de mil euros; per tant, entenem que és potent i, en
aquest sentit, creiem que val la pena aplicar-ho i, sobretot, val la pena aplicar-ho a la
Diputació de Barcelona amb dues línies de reflexió.
Nosaltres, quan entrem per la porta de la Diputació ens trobem diferent personal,
diferents companys i companyes. Hi ha companys i companyes de seguretat; hi ha
companys i companyes d’ubicació; hi ha companys i companyes de registre;
companys i companyes de la neteja; hi ha companys i companyes que són funcionaris
de la casa i hi ha companys i companyes que no ho són, que són capítol II o que són
amb un contracte. Per tant, en aquesta moció el que fem és intentar que les seves
condicions laborals es millorin i amb això hi hem d’estar absolutament d’acord i la
Diputació ha de treballar per a fer-ho. No és una qüestió nova, fa molts anys que
estem al darrere i que intentem proposar; tant quan estàvem al Govern com ara des de
l’oposició. Cal plantejar-se que la Diputació de Barcelona no pot acceptar tenir
empreses que treballen per a ella amb unes condicions laborals absolutament indignes
i, per tant, entenem que la principal feina que aquesta moció suposa és que, aquelles
persones que d’aquí a unes hores ens començaran a netejar els despatxos, aquelles
persones que ens han obert la porta aquest matí, aquelles persones que orienten, fan
d’informadores de la casa, que totes són d’empreses externes, tinguin unes condicions
de treball dignes.
I en aquest sentit, una següent reflexió, que no té a veure estrictament amb les
condicions laborals però sí amb la reflexió que crec que la Diputació ha de fer. Ara
estava intentant buscar la documentació i no ho he trobat i, per tant, no sé si li haig de
posar la medalla a la diputada Ballarín o a l’ex-diputada i ara Presidenta Conesa. Fa
uns quants anys vam fer unes sessions de treball amb regidors de serveis socials
coordinades entre els serveis socials, Benestar Social i l’Oficina de Brussel·les, on allà
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vam tenir possibilitats de treballar, en diferents espais europeus, en polítiques socials i,
en aquell moment, ens deien que no s’acabava d’entendre com Catalunya i Espanya
teníem la taxa d’empobritat que teníem i el salari mínim que teníem. Perquè el salari
mínim el que feia era baixar molt les prestacions i acabava baixant molt la capacitat de
la gent de viure cada dia. Perquè, al final, el que ens ha d’importar és quina és la
renda disponible que té la gent del nostre país. I al nostre país la renda disponible és
molt baixa perquè, no només el salari mínim és molt baix sinó també hi ha un nivell de
costos de la vida que són molt alts; perquè costa molt pagar la llum, costa molt pagar
les hipoteques, costa molt pagar el lloguer... Per tant, en aquest sentit, creiem que val
la pena donar suport a aquesta moció i anar cap a una cultura on es tinguin
dignificats els salaris, perquè només amb salaris dignes sortirem d’aquesta crisi.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, vaig rebre un bon llegat de la
diputada Ballarín, que la tinc aquí; un gran repte d’una Àrea molt interessant. I,
seguidament, dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana de
Catalunya –Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Bé, en tot cas, nosaltres, com
a Esquerra, recolzarem aquesta moció perquè entenem que és absolutament lògica.
Dir també que, un dels aspectes què parla la moció és instar el Govern de la
Generalitat, doncs des del Departament de Treball, dins del marc del Consell laboral,
de relacions laborals, estan, precisament, parlant de com aconseguir incrementar i
anar a un sou net de mil euros a les administracions a Catalunya.
Tenir en compte que el que s’ha dit en diverses ocasions aquí, em sembla que ho ha
dit el representant de Ciutadans, a l’Estat espanyol, en aquests moments, tenim un
sou mínim interprofessional de sis-cents cinquanta-cinc euros, que deu ser ja el més
baix d’Europa; perquè teníem Grècia que estava per sota però, en aquests moments,
el Govern grec ja l’ha augmentat fins a set-cents cinquanta. I dir també que, l’altra
dada curiosa és que el 35% de les treballadores i treballadors del conjunt de l’Estat
espanyol cobren menys de mil euros nets al mes. I, per altra banda, l’Estat espanyol ja
està en el rànquing del quart país amb la pressió fiscal més alta d’Europa. I dic això
perquè, a sobre, no tenim una fiscalitat equitativa entre els que més cobren i els que
menys cobren. L’impost més important dels ciutadans del nostre país és l’IVA, i cada
dia quan sortim de casa paguem tots el mateix IVA; quan anem a comprar comestibles
o qualsevol altre aspecte necessari per a les nostres vides... Dir que, evidentment,
quan veus altres països com Alemanya, que està situat als mil cinc-cents el salari
mínim interprofessional; en el cas d’Irlanda del Nord que està situat als mil quatrecents vint-i-cinc i altres països; et dones compte que estem molt lluny de tenir, jo diria,
un sou absolutament digne.
També ens posa de manifest aquesta moció que, realment, les reformes laborals no
han servit per donar una millor qualitat de vida ni un millor nivell de contractació i,
senzillament, ni per tenir un dret laboral que hauríem de tenir tots els ciutadans del
nostre país d’una forma consistent i que pogués assegurar la seva pròpia vida. Per
altra banda, és obvi: si tenim uns sous baixos, la cotització a la seguretat Social també
és molt més baixa. I això es retroalimenta; és un peix que es mossega la cua perquè,
precisament, tenim un Estat espanyol en el qual, com tots sabem, ja que es veu, no hi
ha borsa de Seguretat Social; se l’han polit o ens l’hem polida gairebé tota i res fa
preveure que això pugui millorar. Amb un Estat espanyol que, a sobre, com tots
sabem, té un nivell d’endeutament de les seves finances pròpies que ja està al 103%
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del seu Producte Interior Brut. Que Europa també ens diu que complim i no ho
complim, que ens hem passat amb un 4,2% el nivell d’endeutament; curiosament aquí
Espanya no protesta, diu que senzillament doncs no ho farà. Cosa que trobo bé que
no ho faci, de complir amb els mandats europeus. En altres sí que diuen que complim i
també, segurament, haurem de fer de no complir, perquè si ells no compleixen a
Europa no tenim per què nosaltres complir respecte ells.
I dit això, també jo crec, per acabar, que a Catalunya, a sobre, tots sabem que el nivell
de vida és més alt que en altres llocs i, en canvi, els salaris són els mateixos. El nivell
de vida és més alt però tinguin en compte que, des de la crisi del 2008, el poder
adquisitiu dels treballadors i treballadores del nostre país ha baixat un 4%. Nosaltres
aspirem, ho hem dit sempre, a poder anar cap a la constitució d’una nova república;
d’un nou país que dins d’aquest procés constituent, que el Parlament de Catalunya
ahir va aprovar, és clau definir i orientar el dret salarial de tots els treballadors i
treballadores del nostre país.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Primer, per anunciar el vot a favor a la moció i entenem que, a
més, és una moció que es presenta a aquest Plenari però que té voluntat d’arribar a
tots els ciutadans, ciutadanes de Catalunya; per tant, a tots els treballadors i
treballadores. Per tant, en aquest sentit, fer costat al que han fet altres administracions
però, especialment, la Diputació pel què deien vostès; del punt de referència que és
respecte d’altres ajuntaments. Aclarir algunes coses... dels ajuntaments i d’altres
administracions locals.
Aclarir algunes coses perquè no hi hagin errades. En tot cas, la Diputació no té cap
sou més baix de mil euros, el mínim és de mil dos-cents quaranta-sis i correspon a un
operari de serveis. I, per tant, respecte la qüestió que feia el senyor Mulleras, no ens
suposarà cap increment del Capítol I, en aquest sentit. I, dir també, per alguna
intervenció que s’ha fet, que a la Diputació no hi ha diferències ni discriminació dins
dels treballadors, ni per raó de gènere ni per raó de tipus de contractes, sigui laboral,
sigui funcionari interí o sigui funcionari de carrera; el tracte econòmic és el mateix, per
tant, no hi ha discriminació en cap dels sentits i, per tant, calia aclarir-ho per si havia
alguna ombra de dubte després d’alguna intervenció.
I respecte a l’altra qüestió que també ens preocupa molt; saben que aquest Govern va
fer una proposta de canviar els plecs de clàusules que tenien com a sostre la subhasta
i, per tant, era molt important perquè s’acabava adjudicant al millor postor, al més
econòmic; i això, des de que va començar aquest Govern, va haver-hi un canvi en
aquest sentit. Perquè una de les coses que més perjudicava als treballadors i
treballadores de les empreses contractades eren les millores. Ens havíem trobat que
algunes de les millores que es proposaven eren millores que, realment, no es podien
complir si no era d’una manera que faria recordar aquesta moció, és a dir, et podien
oferir hores extres a dos euros l’hora com a millora; per tant, tot això que venia de la
subhasta es canvia. I estem treballant, ara també justament, per a treballar amb
diferents PIMES que presenten pliques per a fer plecs de clàusules que no permetin
que hi hagi sous abusius. Aquesta qüestió ja està engegada i, per altra banda, tenim
clar que aquells que tenen conveni col·lectiu, que són molts dels que vénen, de les
empreses que vénen a licitar a la Diputació, han de tenir ja fixat que el sou mínim no
pot ésser inferior a mil euros. Crec que això també és una feina que aquesta moció té
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voluntat de fer-ho directament a la societat i, entenc que els convenis col·lectius que
puguin fer els diferents sectors del país, tindran en compte aquesta proposta. Però, per
altra banda, nosaltres, des de la pròpia Diputació, hi posarem cura perquè no treballin
empreses que paguin als seus treballadors per sota d’aquesta quantia; al contrari,
entenem que ha de superar o, com a mínim, hauria de ser la mateixa que la Diputació
té com a mínima.
La senyora presidenta dóna la paraula, per tancar el debat en relació amb la moció, a
la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –Candidatura de
Progrés, senyora Díaz, qui diu: Primer, per expressar agraïment al suport a aquesta
moció i, després, dos elements molt breus per a la reflexió. Un més aviat és una
resposta perquè se’ns preguntava més si nosaltres havíem avaluat l’impacte que això
podia tenir, i precisament el primer punt de l’acord el què demana és fer un estudi de
detecció i d’avaluació i, per tant, aquest estudi ja ho determinarà. I l’altre, m’ha agradat
molt sentir el diputat Fàbrega quan recordava aquests salaris mínims de països que,
per a nosaltres, han de ser referents, com és Alemanya o com és Suècia. I, en aquest
sentit, per a la reflexió, com deia abans, nosaltres el que volem és la competitivitat
d’Alemanya. No volem la competitivitat de països del sud-est asiàtic o altres països
que ho fan amb salaris baixos. A nosaltres, abans parlàvem d’Universitats, amb la
moció de la CUP, el que volem és una competitivitat basada en el coneixement, en el
valor afegit, en la innovació i, de cap de les maneres, volem competir a base de baixar
uns salaris que no ens permeten arribar a final de mes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (3) i l‘abstenció de
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
abstencions.
3.- Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona,
sobre el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals.
“El dilluns 18 de juliol, Protecció Civil de la Generalitat va activar en fase d´alerta el Pla
especial d´emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) pel risc de focs al
bosc, que s’ha incrementat de manera destacada entre el 19 i 21 del mes actual,
coincidint amb una onada de calor.
Entre les 24 comarques afectades destaquen algunes de la nostra província com són
l´Anoia, el Bages i el Moianès. L’activació en alerta es va determinar en la reunió al
departament d’Interior del Comitè Tècnic del pla Infocat per fer seguiment del risc
d´incendi forestal.
Aquesta alerta es va veure malauradament confirmada pel gran incendi patit a la
comarca del Bages i que va afectar, principalment, al municipi de Sant Feliu Sasserra i
que va ser identificat pels Agents Rurals.
Segons dades dels Bombers de la Generalitat, el foc va afectar 92 hectàrees, de les
quals el 60% eren camps mentre que el 40% restant afectaven a bosc. En les tasques
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d’extinció van arribar a participar en els moments més intensos del foc, fins a 40
dotacions terrestres i 10 mitjans aeris del cos d'extinció de focs.
Per això, sorprèn que la dotació pressupostària del Pla d'Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals s’hagi reduït de manera constant any rere any. De fet, la dotació
pressupostària d’enguany suposa una reducció del 32,73% respecte al pressupost de
2013.
De la mateixa manera, la reducció del personal ha estat, també una constant. Així, si
l’any 2013 hi participaven 335 persones, enguany, han estat només 262 les persones
contractades, el que suposa un 21,79% menys.
Si fem la comparativa a nivell comarcal, la dotació al Bages s’ha reduït un 13% des de
l’any 2014, arribant fins a una reducció del 41% al Penedès-Garraf o del 23% al Vallès
Occidental, passant per un 26% al Berguedà.
El nostre grup ja va mantenir amb l’àrea d’Espais Naturals i Medi Ambient una trobada
el passat 14 de juliol per mostrar la nostra preocupació per aquesta dràstica reducció
pressupostària. Novament a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del 19 de juliol vam
reiterar aquesta preocupació i vam demanar explicacions per part del Govern del que
encara esperem resposta.
És per aquests motius que el Diputat Portaveu del Grup del Partit Popular Ramon
Riera Macià formula la següent MOCIÓ i proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar de manera urgent una dotació pressupostària extraordinària per situar la
inversió en el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals als mateixos
nivells de l'any passat.
2. Augmentar progressivament en futurs pressupostos la dotació pressupostària del
Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins a situar-la en la inversió
de l'any 2013.
3. Instar a la Generalitat a introduir, d'urgència, les millores exigides pels sindicats de
Bombers: aprovació de noves dotacions, millores de material i manteniment de les
infraestructures que permetin resoldre els problemes amb el que es troben
actualment: la manca de renovació dels mitjans tècnics antiquats, la caducitat de
bona part del material, la falta de manteniment de vehicles i edificis, la mala
distribució d'alguns mitjans i, sobretot, la manca d'efectius humans.”
La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup Partit Popular, senyor
Reyes, qui diu: “Desde el Partido Popular presentamos aquí hoy esta moción y
elevamos esta preocupación que tenemos sobre el riesgo de incendios. Entendemos
que es una preocupación, probablemente, compartida por todas las fuerzas políticas y
que queremos poner precisamente sobre la mesa. En primer lugar, quisiera agradecer
tanto al diputado Junyent como a la Gerencia de Espais Naturals toda la información y
la rapidez con la que nos han atendido, en cuanto les hemos trasladado nuestra
preocupación. Pero queremos ponerlo sobre la mesa del Pleno precisamente porque
creemos que hay que actuar y hay que poner los medios necesarios. De hecho, hace
apenas unos días, el pasado 18 de julio, Protección Civil activaba el Plan Especial de
Emergencias (INFOCAT) y los días siguientes hemos visto como las diferentes olas de
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calor que estamos padeciendo han hecho que la alerta vaya en aumento. En Cataluña
son veinticuatro comarcas, algunas en nuestra provincia, especialmente l’Anoia, el
Bages i el Moianès. Hemos visto, precisamente, cómo en la comarca del Bages hace
apenas unos días también padecíamos, desgraciadamente, un incendio que ha
afectado a noventa y dos hectáreas, muchas de ellas son terrenos boscosos. Cuarenta
dotaciones terrestres, diez medios aéreos y, por tanto, una importante movilización de
recursos.
También cerca de la provincia de Barcelona, en la comarca del Urgell, a tan solo
veinte quilómetros de nuestra provincia, más de setecientas hectáreas también han
sido fruto de las llamas. Por eso nosotros queremos hacer hincapié en la necesidad de
aumentar los recursos que esta Diputación aporta en los diferentes Planes, en
concreto por ejemplo, en el Plan de Información y Vigilancia contra Incendios
Forestales. Hemos visto cómo, del año 2013 hasta el Presupuesto actual, cada año se
ha ido reduciendo; en concreto ya acumulamos un 32%, más de un 32%, de recorte
presupuestario en esta partida. En concreto estamos hablando de novecientos setenta
y cinco mil euros; es muchísimo el dinero que se ha reducido desde que el Partido
Popular estuviese en la Diputación de Barcelona al frente de esta Área. Hemos visto
también cómo esos menos recursos económicos también se han traducido en menos
personas. Se ha pasado, desde el año 2013, de trescientas treinta y cinco personas a,
en la actualidad, tener doscientos sesenta y dos efectivos y, por lo tanto, también
menos recursos humanos y menos presupuesto en el Plan de Información y Vigilancia
contra Incendios Forestales. Probablemente nos dirán que se racionalizan los recursos
y que se ha priorizado, pero la realidad que nosotros constatamos cuando vemos los
datos, especialmente a nivel comarcal, es que el recorte es generalizado. Por ejemplo,
la dotación del Bages se ha reducido un 13% desde el año 2014; hay un 41% en el
Penedès-Garraf; un 23% en el Vallès Occidental y casi un 20% en el Vallès Oriental.
Por ello, y como también existen otros planes vinculados, como es el Plan Municipal
de Prevención de Incendios, conocido como el PPPI, hemos visto que también hay
una reducción en ese otro programa. En concreto, según los datos que tenemos de la
última liquidación del Presupuesto, se pasó de dos millones y medio a dos millones
cien mil; con lo cual también otro recorte de unos trescientos cincuenta mil euros, que
se acumulan, también, a los novecientos setenta y cinco mil que antes les avanzaba.
Vemos también cómo, lo que sería el Presupuesto en el tratamiento de vegetación en
las parcelas públicas, también se ha reducido de doscientos noventa y tres mil euros a
ciento setenta y cuatro mil, es decir, ciento veinte mil euros en estos cuatro años. Y,
también es cierto que, ustedes sí que han aumentado el Presupuesto en lo que sería
las franjas perimetrales, aplaudimos esa medida, más de ochocientos mil euros que
ustedes ponen en ella.
El saldo, al final, acaba siendo negativo, en el sentido de que ahora hay menos
recursos que hace unos años. Si a todo esto también le añadimos las previsiones que
hace la Agencia Española de Meteorología, por las cuales en todo nuestro país, en
toda España, también se aumenta el riesgo de incendios forestales; creemos que es
adecuada esta propuesta que nosotros elevamos hoy aquí al Pleno, en la que pedimos
que se recuperen, poco a poco, esos niveles presupuestarios de años anteriores, lo
antes posible. Que se recupere el nivel del año anterior. Que la Diputación de
Barcelona siga poniendo más medios humanos y más medios materiales para esta
prevención de incendios que, creemos que, es fundamental y que esperemos que esta

Àrea de Presidència
Secretaria General

temporada, que ya hemos visto que hay algún conato importante como el sufrido en el
Bages o en el Urgell en las últimas semanas, pues no se reproduzca. Por ello
presentamos esta propuesta para que, si tienen a bien, se dote de más recursos y de
más persones la campaña de prevención de incendios.”
Intervé a continuació el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:
Senyor Reyes, som a 28 de juliol, i vostès el dia 28 de juliol ens presenten una moció
sobre un Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Nosaltres creiem que
aquesta moció arriba tard, considerem que és bastant pobre en l’exposició i que està
plena d’obvietats. Evidentment compartim l’esperit dels acords. Nosaltres emplaçaríem
el PP a que, sense cap mena d’urgència, en campanyes posteriors, promogués, i
nosaltres hi serem, una taula al sí de la Diputació per treballar tot el que és la
prevenció, la informació i la vigilància contra els incendis forestals.
Clar, quan un comença a llegir la moció ens vam espantar, perquè la moció comença
dient que el passat dia 18 de juliol es va activar el Pla Especial d’Emergències i llavors
tot d’una se’ns van posar..., bé, “gallina de piel”. Dit això, creiem, des de la CUP-Poble
Actiu, que cal un canvi substancial en la cultura respecte els nostres boscos. Creiem
que aquesta cultura, aquest canvi de cultura, no s’ha de centrar en l’extinció
d’incendis. No s’ha de centrar en quants diners posem més o menys en l’extinció
d’incendis que, evidentment, s’han de destinar diners; ni tan sols a la preservació,
almenys tal com està concebuda avui dia.
Al nostre entendre els nostres boscos són quelcom més que un paisatge o un interès
econòmic. Creiem que cal positivar tots els valors mediambientals perquè, és clar, el
percentatge dels nostres boscos creix; però no creix per una major protecció, sinó per
l’abandonament del sector primari. I tot plegat ens hauria de fer reflexionar. Nosaltres
posem, volem posar en primera línia els valors mediambientals i també de lluita contra
el canvi climàtic, en la gestió dels nostres boscos. Amb tot, des de la CUP-Poble Actiu,
facilitarem l’aprovació d’aquesta moció amb la nostra abstenció.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu adjunt del Grup Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía, senyor López, qui diu: Nosotros, sobre todo, estamos a
favor de que se mejore el servicio, también que se destinen recursos, si son
necesarios, pero sobre todo que se mejore el servicio.
Pensamos que también se puede instar a la Generalitat a que destine los recursos,
materiales y personales, necesarios para que el cuerpo de bomberos mejore el
servicio. Y tenemos la idea, o la sugerencia, de que se tendría que relacionar, de
alguna manera, el Plan Marco de Restauración y Mejora Forestal de nuestra
Diputación provincial para analizar los dos planes conjuntamente y ver qué se puede
hacer en aquellos lugares donde se han producido los incendios y, si se ha actuado
previamente a través del Plan de Mejora Forestal; con el objetivo de limpiar nuestros
bosques y de evitar los lugares de peligro, como pueden ser las zonas de alta tensión.
Como el fondo de la moción es mejorar el servicio pues nuestro voto será a favor.
Intervé a continuació la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: Dir,
per part de l’Entesa, que, un cop llegida la moció, la proposta d’incrementar els
recursos i les dotacions en el Pla de Vigilància contra Incendis per el 2016 i situar-ho a
nivells de 2015 i, fins i tot, anar avançant a nivells d’anys posteriors, en primera
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instància, ens sembla una proposta sensata i ens sembla una proposta encertada. És
cert que el pressupost d’aquest Pla ha anat decreixent amb relació al 2013 i que, tot i
mantenir la mateixa superfície, la superfície és la mateixa, és el mateix nombre
d’hectàrees el que tenim, al què li dediquem menys recursos.
I la segona dada que volia destacar també és que, és significatiu també que hi ha
hagut un increment d’ajuntaments que s’adhereixen a aquest Pla, que passa de doscents seixanta-cinc ajuntaments a dos-cents seixanta-vuit. Per tant, tenim la mateixa
superfície, més ajuntaments i un decreixement dels recursos. Una reducció
pressupostària que es justifica per estar motivada per una reducció de l’estructura
operativa del Pla, que passa de dos-cents vuitanta-dos el 2015, a dos-cents seixantados el 2016, efectius. Nosaltres el que hem fet és revisar el programa tècnic del Pla de
Vigilància contra Incendis i, certament, no descobrim cap explicació que justifiqui
aquesta disminució dels efectius. Perquè, certament, en relació al 2015, si ens hi fixem
es redueixen dos enginyers de suport, es redueixen també sis guaites perquè es
redueixen les torres de vigilància i es redueixen quatre informadors/informadores.
M’explico, l’Entesa pot entendre certa redistribució econòmica per millorar l’eficàcia
pressupostària, i hem vist que s’inclouen mesures que compartim, com, per exemple la
reducció del cost en els vehicles; però, ens amoïna certament aquesta reducció en el
què és l’estructura operativa del Pla, i així ho volíem manifestar. Així també, dir aquí
que ho hem manifestat i ho hem posat de manifest, hem compartit aquest neguit amb
el diputat de l’Àrea, i és cert que molts dels dubtes que teníem han estat aclarits.
Coneixem els esforços que es fan des de la Diputació amb els municipis en l’àrea de
prevenció; també el recorregut històric de la Diputació de Barcelona com un ens
dinàmic, innovador, en la prevenció d’incendis forestals que ha exercit aquest lideratge
institucional arreu del territori i del país. I, és per això, que demanem que s’estudiï
aquest augment dels recursos. Com deia el diputat Duran, ara poc podrem fer però sí
de cara a aquest 2017. I també ens agradaria dir que els demanem que en aquest
informe final, ja ho hem fet arribar al diputat, que elabora l’Oficina Tècnica de
Prevenció d’Incendis, es pugui incloure un apartat específic sobre les càrregues de
treball als efectius del 2016. És per això que nosaltres facilitarem, amb la nostra
abstenció, l’aprovació d’aquesta moció. I sí que el Grup de l’Entesa no vol acabar
sense fer un reconeixement, des del nostre Grup; un reconeixement merescut a tots
els voluntaris, voluntàries, treballadors i treballadores d’aquest Pla de Vigilància, però
també a les ADF, als efectius de Protecció Civil i a totes les persones que esmercen
tots, destinen tots els seus reforços a evitar la propagació d’aquests incendis al conjunt
del nostre territori.
La senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes
de Catalunya–Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Pel que fa a aquesta
moció agrair, d’una banda, la informació que se’ns ha fet arribar per part del Govern.
Valorar molt positivament, també, els esforços que hem vist reflectits en aquest
informe i, dir també, que pensem que aquesta és una moció sensata, ben intencionada
i, per tant, en aquest sentit pensem que, a banda dels esforços que ja es fan
actualment, vénen a incorporar un plus, vénen a incorporar una necessitat de poder
exercir aquesta competència que té la Diputació de fer prevenció dels incendis. Per
aquest motiu nosaltres votarem favorablement.
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La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana
de Catalunya –Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: El vot d’Esquerra serà un
vot en contra. Argumentem per què votarem en contra. En primer lloc, el 2013 no és
que aparegui, per art de màgia, una dotació econòmica suficient per fer front a tota la
tasca preventiva d’incendis, d’actuació contra els incendis forestals; sinó que, en aquell
moment, hi havia dues partides: una que tenia l’Oficina de Prevenció d’Incendis, i
l’altra, Parcs Naturals, també per a actuacions contra els incendis. Això s’unifica i
apareix una partida, en aquells moments, de sis milions i escaig. En aquests moments
hi ha un replantejament de les actuacions i de com fer front a una lacra que representa
pel nostre país, que són els incendis forestals. Reorientació que ens plantegen, des
del Departament d’Interior, que és qui realment hi entén, també hi entenem nosaltres,
però realment qui planifica, qui té l’estratègia d’actuació en front dels incendis forestals
són ells. De fet, el nombre de torres de guaita, el nombre de punts de vigilància, qui
ens ho dictamina cada any és, no som nosaltres, sinó que és el Departament d’Interior
mitjançant tota la programació realment enfront dels incendis forestals.
Això fa que, evidentment, hi ha un tema que hauríem de tenir tots clar. Els incendis no
s’apaguen a l’estiu. Els incendis quan s’han d’apagar és a l’hivern. I quan diem que els
incendis s’han d’apagar a l’hivern és perquè ens recordem dels nostres boscos i dels
incendis quan tenim una problemàtica meteorològica adversa a l’estiu. I quan diem que
s’han de detenir a l’hivern vol dir que, mireu, que miri’n, realment és importantíssim fer,
i ho deia el diputat Duran, fer una tasca preventiva de gestió forestal. Per tant,
nosaltres hem posat més recursos en defensa de, per exemple, de totes les franges de
protecció de les urbanitzacions.
Els boscos a Catalunya augmenten, cada any, a l’entorn d’un milió de metres cúbics la
seva massa boscosa; per tant, tenim un combustible al bosc que és perillós i, en
èpoques de sequera pot esdevenir un polvorí. Per tant, s’ha de tornar a fer gestió
forestal. Per tant, que a on destinem recursos? Per exemple, a les Associacions de
Propietaris Forestals perquè tornin a tallar els nostres boscos d’una forma sostenible.
Un exemple: hi ha una experiència pilot que es va fer a l’Associació de Propietaris
Forestals Collsacabra-Bellmunt-Guilleries que ens demostrava que on hi cabien
quatre-cents peus en una hectàrea d’alzina, hi havia mil sis-centes. I el que ens
passava és que cada alzina competia entre ella, cap creixia i a tot arreu hi havia rebrot.
I això ens produïa, evidentment, un fet afegit que és el perill de què hi hagués un
incendi. Si féssim gestió forestal allà només hi cabrien quatre-cents. Els fico aquest
exemple que, segurament, és una fotografia perquè puguin veure com tenim els
nostres boscos a Catalunya.
I, finalment, jo els hi diria, escolti’m, aquest any hem tingut a la demarcació, fins el dia
26 d’abril, noranta-vuit incendis. El nombre d’hectàrees cremades ha estat de doscentes seixanta-dues; fixin-se, noranta-vuit incendis, dues-centes seixanta-dues
hectàrees afectades. Pel que hi ha, jo diria, que pot passar de tot i potser també la
setmana que ve haig de contradir el què he estat dient fins ara; però el que demostra
que aquest país hem avançat molt en tecnologia, en eficiència i en tenir uns plans
d’actuació molt més eficaços. I amb això a Diputació de Barcelona jo agraeixo al
diputat Valentí i al diputat Calderer tots els esforços, conjuntament amb el
vicepresident, que han fet, des d’aquesta casa, de posar-nos al servei del conjunt de
les actuacions en front dels incendis forestals i que, avui per avui, tenim un bon
resultat gràcies a l’eficàcia que tenim com a país.
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Intervé a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Molt breument perquè, al final, hem treballat conjuntament els dos
Grups de Govern aquesta moció i, per tant, l’explicació del diputat Fàbrega és una
explicació que podia mimetitzar jo i crec que no val la pena.
Una de les coses que hem dit sempre és que la Diputació treballa per apagar els focs
a l’hivern i, per tant, això té un valor molt important i, per altra banda, el què hem
buscat sempre, i això es reflecteix en diferents partides pressupostàries, és que el què
cerquem és l’eficàcia. No és la partida pressupostària el més important sinó com és
d’eficaç posar a treballar aquests diners. Hem fet un repàs, fins i tot, de l’Àrea
d’Hisenda, de quines partides pressupostàries estaven destinades i la veritat és que,
en nombres generals, hi ha més diners destinats a aquesta àrea de prevenció
d’incendis i d’ajudes a franges i altres activitats, de tractament de parcel·les i vegetals;
i hem vist que, al final, no és certa l’afirmació que l’aportació econòmica és menor que
la que es feia l’any 2013; al contrari, és superior. I, per tant, el nostre vot, amb
correspondència amb el que diu el company de govern i al què es feia esment dels
diputats de l’Àrea i del vicepresident, el nostre vot serà en contra d’aquesta moció.
La senyora presidenta dóna novament la paraula al senyor Reyes (PP), qui diu: Sí,
gracias, muy brevemente también. Lamentar que desde el Gobierno no se apruebe
esta propuesta que entendíamos era una preocupación compartida por todos. Es
cierto que se ha trabajado mucho durante los últimos años y que se sigue trabajado
por parte del Gobierno de la Diputación. Nosotros entendemos que se puede dotar de
más recursos, tanto económicos como humanos, y por lo tanto nosotros lo que
pediríamos al Gobierno es que lo sigan estudiando, que se lo replanteen y que nunca
es tarde. Que cualquier euro invertido en prevención siempre será un euro bien
gastado.
I el Ple acorda rebutjar la moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels
Grups polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), el vot en contra de
Convergència i Unió (14) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10) i
l’abstenció d’Entesa (6) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 16 vots a
favor, 24 vots en contra i 9 abstencions.
4.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per al
reconeixement, ajuts i benestar social de les persones afectades per la malaltia
Celíaca.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la malaltia celíaca és un trastorn multi sistèmic (afecta a més d’un òrgan i la
seva manifestació no és únicament de caràcter digestiu) de caràcter autoimmune,
induït per la ingesta de gluten de blat, sègol, ordi i probablement avena, què es
produeix en persones amb predisposició genètica de totes les edats des de la primera
infància endavant. A Europa n’està afectat l’1% de la població, és a dir que és la
malaltia digestiva d’origen genètic més freqüent. L’Associació de Celíacs de Catalunya
informa que les estadístiques indiquen que a Catalunya hi ha unes 75.000 persones
celíaques, de les quals un 85% encara no estan diagnosticades (a una de cada 100
persones se li diagnostica celiaquia, però tant important com aquesta data és un altra
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que diu que 9 de cada 10 persones amb celiaquia ignoren que la pateixen). La xifra de
persones afectades està augmentant de manera proporcional perquè, d’una banda, hi
ha una major sensibilització de l’estament sanitari i una major accessibilitat a les
proves de detecció; i de l’altra, hi ha una major divulgació i coneixement de la malaltia
per part dels ciutadans i ciutadanes.
Atès que, quan les persones afectades per la malaltia prenen aliments amb gluten el
sistema immunològic fa una reacció creuada amb el teixit de l’intestí prim, provocant
una reacció inflamatòria (anomenada atròfia de les vellositats, què interfereix en
l’absorció de nutrients, vitamines i minerals, pel fet que les vellositats intestinals són les
responsables de l’absorció dels mateixos. L’alteració en l’absorció de nutrients provoca
malnutrició, malgrat que aquestes persones realitzen una ingesta adequada
d’aliments.
Atès que, els símptomes més freqüents de la malaltia celíaca, dependent de l’edat del
o de la pacient, són pèrdua de gana i de pes, fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, dolor i
distensió abdominal, pèrdua de massa muscular, erupcions cutànies, nafres en la
boca, trombocitosis, retard en el creixement, entre d’altres símptomes.
Atès que, la persona afectada per la malaltia i no diagnosticada pot presentar una
sèrie de problemes de salut molt importats, raó per la qual és vital facilitar les proves
de diagnòstic i vigilar les familiars de les persones afectades, per ser una malaltia amb
carga genètica. Existeix el risc de desenvolupar complicacions per la salut com:
anèmia ferropènica, inici prematur d’osteoporosis, infertilitat, avortaments involuntaris
de repetició, intolerància secundària a la lactosa, trastorns del sistema nerviós central i
perifèric, càncer gastrointestinal, etc.
Atès que la malaltia celíaca és més comú entre les persones amb altres factors
autoimmunes: dermatitis herpetiforme, diabetis mellitus tipus 1, malalties del tiroides,
malalties hepàtiques, Síndrome de Williams, Síndrome de Down, Síndrome de Turner,
fibromiàlgia, fatiga crònica,.... Les malalties associades normalment la precedeixen,
però també poden manifestar-se’n al mateix temps i inclús després.
Atès que, la malaltia celíaca es pot complicar davant la falta d’un diagnòstic precoç o
entre pacients amb escassa adherència a la dieta sense gluten. En l’actualitat l’única
prova concloent és l’endoscòpia, però des de l’any 2012 s’admet el diagnòstic en
infants menors de 12 anys sense realitzar l’endoscòpia, si els marcadors en sang i les
proves genètiques són positives.
Atès que, l’únic tractament actual de la malaltia celíaca, tant en pacients simptomàtics
com asimptomàtics consisteix en seguir una dieta estricta sense gluten, què possibilita
la recuperació de l’intestí prim. El règim sense gluten s’ha de seguir durant tota la vida.
Atès que, la ingesta de petites quantitats de gluten o d’aliments sense gluten, però
contaminats, poden derivar en molèsties i trastorns importants i problemàtics pels
pacients. Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de desdejuni, la
pasta, les pizzes, els pastissos i les galetes elaborats amb blat, orni, sègol. Però el
gluten es pot utilitzar per donar millor estructura a productes alimentaris com les
salsitxes, els productes de brou, les sopes i les salses. I, a vegades, es pot produir un
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consum no detectat perquè els productes naturals i frescs (carn, verdures, llegums,
ous, productes làctics,...) s’hagin contaminat per manipulació creuada (els aliments
d’una dieta sense gluten s’han de preparar utilitzant utensilis independents, com per
exemple una torradora d’ús exclusiu).
Atès que, la necessitat de seguir una dieta estricta lliure de gluten i el fet de requerir
d’especial atenció per evitar una possible contaminació creuada, fa que molts celíacs
passen dificultats a l’hora de sortir a dinar, sopar,...fora de casa seva, perquè malgrat
que hi ha establiments de restauració, els quals ja ofereixen una carta específica lliure
de gluten, encara són una minoria. Aquesta mancança d’establiments amb menús
aptes i fiables per a persones celíaques és causa de frustració i “exclusió social”, més
destacable en un país mediterrani, on les activitats d’índole social són element
integrador i formen part intrínseca de la nostra cultura. En aquest sentint, és molt
destacable la tasca d’associacions com “Celíacs de Catalunya” amb el seu servei
gratuït d’informació i assessoria a empresaris, emprenedors i institucions públiques i
privades.
Atès que, a la cistella de la compra, la diferència de preu entre un mateix producte
amb i sense gluten pot arribar a ser molt elevada i sovint insostenible. Una persona
celíaca la pot veure incrementada en uns 33 € setmanals, 132 € mensuals o 1.600 €
anuals. Si tenim en compte la gran carga genètica d’aquesta malaltia, ens podem
trobar en una mateixa família amb més d’un membre celíac, què significaria una
despesa molt importat i fins i tot, en moltes ocasions, inassumible (pot arribar a ser un
288% més car).
Atès que, hem de considerar la malaltia celíaca com una malaltia crònica. Els i les
pacients, sense el compliment d’una dieta estricta lliure de gluten, poden patir els
trastorns comentats anteriorment.
Atès que, Espanya és dels únics països de la Unió Europea, que no dóna ajudes
directes a les persones afectades per la celiaquia.
Atès que l'Associació Celíacs de Catalunya i la Creu Roja a Catalunya han signat un
conveni de col·laboració per a la cooperació en la millora de vida de les famílies amb
infants a càrrec que presentin la malaltia celíaca (o amb sensibilitat al gluten).
Atès que la Creu Roja dota, amb el suport de la Diputació de Barcelona, dóna suport a
famílies vulnerables amb ajudes alimentàries específica que garanteixen que els
infants puguin accedir al seu únic tractament, una dieta exempta de gluten.
Atès el conveni signat en data 15 de maig de 2015, entre la Vicepresidenta segona, i
Presidenta Delegada d’Atenció a les Persones, Sra. Mercè Conesa i Pagès i el Sr.
Josep Quitet i Torner, Delegat especial al Comitè Local de Barcelona, amb l’objecte
d’establir la col·laboració entre ambdues institucions per al desenvolupament del
projecte d’accions de voluntariat destinades a la millora de la qualitat de vida dels
usuaris i usuàries del centres de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir,
prorrogat per al 2016, tal com resulta del dictamen de 26 de novembre de 2015 de la
Diputació de Barcelona.
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Atès que diferents notícies de la Diputació de Barcelona informen d’un nou acord amb
la Creu Roja per a la derivació de casos; l'assessorament a les famílies, als tècnics i
voluntariat de Creu Roja; l'edició de materials específics i per becar la quota de soci a
les famílies ateses i col·laborar en campanyes i activitats formatives amb l'objectiu de
millorar l'atenció a les persones amb celiaquia en risc d'exclusió.
En virtut de tot l’exposat, el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: La Diputació de Barcelona, mitjançant una addenda en el Conveni subscrit
amb la Creu Roja el 2015 i prorrogat el 2016, estableixi entre els pactes referents al
suport i assistència a persones en situació de vulnerabilitat la inclusió d’un programa
d’alimentació destinat als infants celíacs.
SEGON: La Diputació de Barcelona realitzarà una guia destinada als ens locals de la
demarcació divulgant tota la informació per a facilitar l'accés a una dieta sense gluten,
dins i fora de casa, tant pels residents com pels visitants turístics, prenent mesures des
de les diferents àrees de la corporació (comerç, turisme, consum,...). L’esmentada guia
informarà sobre els establiments (restaurants, obradors, carnisseries, geladeries, etc.)
que ofereixin productes sense gluten als municipis i s’anirà actualitzant
permanentment.
TERCER: Que la Diputació de Barcelona doni suport al projecte escoles:
sensibilització del personal docent i monitors escolars de bressols municipals i altres
centres docents (servei que ofereix l’Associació Celíacs de Catalunya, i que
començarem a treballar amb les escoles bressols municipals el curs vinent).
QUART: Que la Diputació de Barcelona doni suport a les campanyes i accions
informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi l’Associació de
Celíacs de Catalunya, així com en accions de suport per a millorar la qualitat de vida
de les persones amb celiaquia als municipis de la demarcació de Barcelona.
CINQUÈ: Instar el Govern de Catalunya a augmentar per a les famílies celíaques fins a
un 10 % el llindar econòmic corresponent dels ajuts socials d’aliments per tal
d’alleugerir la major despesa que els hi suposa la compra de productes sense gluten.
SISÈ: Instar el Govern de l’Estat que emprengui una modificació legislativa per reduir
el cost sobreafegit que comporta per aquestes famílies l’adquisició de productes
alimentaris sense gluten.
SETÈ: La Diputació de Barcelona dóna suport als acords recollits en la resolució 879/X
del Parlament de Catalunya i farà el possible per donar-li compliment en el seu àmbit
d’actuació.
VUITÈ: Donar trasllat dels acords anterior a l’Associació Celíacs de Catalunya, a les
entitats municipalistes i a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al
Congrés dels Diputats.”
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Es reincorpora a la sessió el vicepresident primer, senyor Guiteras ERC-AM).
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor
Rodríguez, qui diu: En primer lloc, agrair la presència avui dels representants de
l’Associació de Celíacs de Catalunya i reconèixer la seva tasca, des de fa molts anys
ja, per tal d’ajudar a fer el nostre dia a dia més fàcil, a tots els celíacs. També per la
seva tasca d’assessorament a empreses i a emprenedors que considerem molt
important. I també agrair el seu treball constant amb les administracions per tal de
situar les nostres reivindicacions a l’agenda política.
La malaltia celíaca tal com es diu a la moció que presentem, és un trastorn
multisistèmic que afecta més d’un òrgan i la seva manifestació no és només a nivell
digestiu, que és el més conegut, probablement; sinó que és de caràcter autoimmune i
es produeix per menjar, per ingerir gluten de blat, sègol, ordi i, probablement, avena.
Les persones celíaques ho som per predisposició genètica i és una malaltia que es pot
manifestar a qualsevol edat. Segons l’Associació de Celíacs de Catalunya, les
estadístiques indiquen que a Catalunya hi ha unes setanta-cinc mil persones
celíaques, de les quals un 85% encara no estan diagnosticades. Com sabeu, l’únic
tractament que hem de fer els celíacs és seguir una dieta estricta sense gluten i la
nostra principal dificultat es dóna, sobretot, a l’hora de sortir a dinar i a sopar fora de
casa. Perquè, malgrat que, cada vegada més establiments, de restauració sobretot,
que ja ofereixen una carta específica lliure de gluten encara, a hores d’ara, són una
minoria. Llavors, davant d’aquesta mancança d’establiments, amb menús aptes i
fiables per a celíacs, és, en certa manera, causa una certa exclusió social; més
important, si cap, en un país mediterrani com el nostre, on la dieta mediterrània, com
sabeu, té el blat com a element fonamental. I també on les activitats de caire social,
d’oci, de relació personal, sortir fora a dinar, sopar, a prendre algo, són element
integrador i formen part intrínseca de la nostra cultura.
L’altre element discriminatori, i que també és prou conegut, és a l’hora de fer la cistella
de la compra, a l’hora d’anar a comprar. La diferència de preu entre un mateix
producte amb i sense gluten pot arribar a ser abismal i us poso un exemple molt fàcil.
Una barra de pa amb gluten costa setanta-cinc cèntims de mitjana, depèn d’on es
compri i del tipus de pa que sigui. Una barra de pa sense gluten costa al voltant de dos
euros i mig. També un altre exemple, un paquet de pasta amb gluten val un euro i un
paquet de pasta sense gluten dos euros seixanta, aproximadament. D’aquesta manera
doncs, una persona celíaca, paga, de mitjana, uns trenta-tres euros setmanals, cent
trenta-dos euros mensuals o mil sis-cents anuals més a l’hora d’anar a comprar, que
una persona no celíaca. I si tenim en compte, com he dit abans, la càrrega genètica
d’aquesta malaltia, ens podem trobar que a una mateixa família hi ha més d’un
membre que té aquesta malaltia, el què significa una despesa molt important i, a
vegades, fins i tot, insostenible.
Per tant, amb aquesta moció el que demanem, una vegada més, ja s’ha fet a molts
ajuntaments i s’ha demanat a totes les instàncies i a totes les administracions
possibles, el que demanem és ajuts econòmics per a les famílies celíaques i, per part
de la Diputació, col·laboració amb dos aspectes fonamentals que creiem que poden
ser de gran ajuda i que poden tenir una incidència molt positiva, sobretot per als
celíacs de municipis més petits o mitjans.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En primer lloc, demanem suport de la Diputació a les campanyes de difusió i divulgació
de l’Associació, com el Projecte Escoles. I, en segon lloc, l’elaboració d’una guia per
als ajuntaments amb tota la informació pel què fa a comerços i establiments de
restauració que ofereixen productes sense gluten.
Intervé a continuació la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Sabaté, qui diu: Bé, simplement manifestar el nostre suport a aquesta moció. De fet,
el què volia destacar ho has destacat en l’exposició, per tant, simplement manifestar el
nostre vot favorable a la moció i agrair que les administracions posem aquest tema
sobre la taula perquè, sí que és veritat que, és una malaltia el diagnòstic de la qual
cada cop s’ha afinat més, cada cop han sortit més casos i la coneixem més, per tant
sorgeixen noves necessitats que les administracions hem d’entomar i, per tant, cal
que, de tant en tant, surti sobre la taula de les administracions. Gràcies per la
presentació d’aquesta moció.
Tot seguit la senyora presidenta dóna la paraula al portaveu adjunt del Grup Partit
Popular, senyor Mulleras, qui diu: Bé, primer també, agrair la presència dels
representants de les Associacions de Celíacs de Catalunya i, no només la seva
presència avui aquí sinó, sobretot, agrair la tasca diària que fan, habitualment, a
Catalunya, a Barcelona també en concret, per ocupar-se d’aquesta malaltia que ja,
com ja s’ha dit, consisteix en aquest tipus d’intoleràncies que afecta l’1% de la població
i que també s’ha dit, dels afectats, el 85% estan encara sense diagnosticar. Per tant, a
causa que presenta manifestacions clíniques molt variades i, en molts casos, no
presenten símptomes, la seva detecció precoç, constitueix, per tant, un repte pel
sistema sanitari. Per això el diagnòstic precoç és fonamental també en la malaltia
celíaca i, per tant, hem d’aprofundir en el què seria la formació del sistema sanitari,
dels professionals en el què és tota la tasca, com diem, de prevenció.
Hem de fer èmfasi en el coneixement dels protocols sanitaris i en què els professionals
de la sanitat sàpiguen perfectament com han d’actuar en aquests casos. A Espanya es
calcula que hi ha unes cinc-centes mil persones que pateixen la malaltia celíaca i el
seu tractament és a base d’una dieta sense gluten durant tota la seva vida. Com s’ha
dit, aquests aliments sense gluten són més cars que els aliments habituals, que sí que
porten gluten. I, per tant, això és evident, que genera un sobre-cost a la cistella de la
compra de les famílies que tenen en el seu sí alguna persona amb aquesta malaltia
celíaca. S’ha comentat, el sobre-cost pot arribar a ser de mil sis-cents euros l’any i, per
tant, és imprescindible que lluitem també des de l’administració, que ajudem a minvar
aquestes desigualtats en aquest tipus d’accés; sobretot, en els productes que, s’ha
comentat, de primera necessitat com ara, el meu company del grup d’Entesa i
proposant de la moció, ha comentat.
El mateix Govern d’Espanya està compromès a dissenyar mesures necessàries per
aconseguir que la compra d’aliments aptes per a celíacs no suposi un sobre-cost que
porta a moltes famílies a un sacrifici econòmic extraordinari que, malauradament, és
un sacrifici econòmic que han de fer dia a dia. I, per tant, també volem destacar la
importància de la difusió i el coneixement d’aquesta malaltia celíaca perquè aquells
que la pateixen, i que hauran de conviure amb ella al llarg de tota la seva vida, tinguin
l’orientació també necessària que els permeti adaptar la seva malaltia als diferents
àmbits en què es desenvolupen, tant a nivell personal, com a nivell familiar, com a
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nivell social. Evidentment, des del Grup Popular no podem fer més que recolzar
aquesta moció i, evidentment, votarem a favor.
Intervé, a continuació, el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Bien, nosotros no nos abstendremos ni repetiremos
argumentos y datos que han dado los anteriores portavoces. Simplemente reconocer
que esta moción tiene la finalidad de defender y contribuir al bienestar de las persones
celíacas, que nosotros consideramos que es una cuestión de justicia social; que en
este sentido, numerosos grupos municipales de Ciudadanos, en todo el territorio de
España, han presentado numerosas mociones para, básicamente, reivindicar una cosa
que comentaba el diputado Rodríguez, que es concienciar al sector hostelero para que
dé respuesta a sus necesidades y defender la calidad de vida de este colectivo. Y, en
definitiva, que encontramos necesarias medidas específicas para el colectivo tanto de
información, de visibilización del colectivo, de dar respuesta a sus necesidades
concretas y ayudas en materia fiscal y económica por todas las repercusiones
económicas que tienen las familias.
Y, por lo tanto,
evidentemente.”

para

no

extendernos

más,

votaremos

favorablemente,

Tot seguit la senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu:
Simplement per expressar el nostre vot favorable. Aquesta és una moció, d’una
banda, carregada de sensibilitat amb el col·lectiu de les persones celíaques i, d’una
altra, molt necessària, que posa de manifest el que crec que ja recull la moció i ha
explicat molt bé el diputat Carles Rodríguez. Aprofitar també per saludar que ens
acompanyen les persones representants de l’Associació de Celíacs de Catalunya i
reiterar aquest vot favorable.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc també, com han fet la resta
de Grups, saludar a l’Associació de Celíacs de Catalunya. Jo crec que la resta de
portaveus ho heu explicat sobradament i no hi ha més arguments a afegir. En tot cas,
sí que crec que només una petita matisació. És molt important fer molta i molta
pedagogia, com ho estan fent des de l’Associació des de fa anys, ja que,
malauradament, a la nostra societat, sovint, sobre les malalties cròniques costa què
prenguem tots una consciència clara; i encara més les institucions i les formacions
polítiques que, a vegades, estem al capdavant de les institucions. En aquest sentit, fer
un sentit d’autocrítica també. I l’autocrítica és que no només... Fixem-nos, quasi bé,
gairebé a cada Ple ens trobem una moció que parla d’alguna malaltia crònica que
vivim a la nostra societat, i parlem sempre de donar-hi resposta i aquesta resposta
moltes vegades no s’acaba de materialitzar en una realitat, sempre demanem
avantatges fiscals que no s’acaben veient; estem parlant del cas dels celíacs, a l’estat
espanyol, que és dels pocs estats que no fa res respecte aquesta malaltia crònica i,
per tant, jo crec que l’única afirmació és que no només parlem sinó que actuem.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Afegir-me a la salutació a les persones de l’Associació de
persones celíaques que ens acompanyen i, molt breument, dir que, evidentment,
votarem a favor de la moció per tot el que comporten les intoleràncies alimentàries i
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el que suposa pels que les pateixen i, recordar o insistir en el fet de que, des de la
Diputació, des de diferents àrees de la Diputació, s’està fent una feina continuada, en
aquest sentit, amb la voluntat d’afrontar-ho. De les qüestions que van acompanyant el
conveni que vam signar amb Creu Roja justament és aquest un apartat. Un apartat
que fa referència específica als nens de zero a setze anys que tenen problemes
d’intolerància alimentària i que, per tant, en aquest conveni, de cent set mil euros, hi
està inclosa la lluita o l’ajuda o, diguem-ne, l’acció per estalviar els problemes que
estan patint aquestes persones. Però, sobretot, el que s’està fent és una feina molt
important d’informació, d’informació a les escoles, d’informació a les persones que
estan estudiant per a obtenir el carnet de manipulació d’aliments i animar els
ajuntaments a que, en aquests Programes Complementaris de Serveis Socials Bàsics i
d’Emergència que vam aprovar enguany, de quinze milions d’euros, també animar els
ajuntaments a que també utilitzin aquests diners, que la Diputació posa al seu abast
amb un programa molt obert, per afrontar qüestions d’intolerància alimentària, que
creiem que és un dels problemes més greus que està patint una part important de la
societat. Per tant, reiterar el nostre vot favorable.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Em sumo també, evidentment, a la
benvinguda que hem donat a l’Associació de celíacs i celíaques de Catalunya.
Felicitar-vos per la feina i al diputat Rodríguez també felicitats per la iniciativa que és
recolzada per tots els Grups
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP Poble Actiu (3).
5.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a
l’elaboració d’una ordenança tipus sobre contaminació odorífera destinada als
ens locals.
“Exposició de motius
L'olor és una reacció sensorial de determinades cèl·lules situades a la cavitat nasal. La
relació entre olor i molèstia percebuda és complexa de definir atès que hi conflueixen
factors físics i químics de fàcil determinació, però també d'altres de caràcter subjectiu
més difícils d'avaluar, com per exemple el caràcter agradable o desagradable de l'olor
(to hedònic), la sensibilitat de cada persona, o l'entorn en què és percebuda. El fet que
la resposta sensorial a una concentració de compostos que poden generar olor pot ser
inferior al seu límit de detecció analític comporta que una regulació individual per a
cada compost no sigui eficient per abordar els episodis d'olors, i, per tant, calgui
recórrer a altres eines com és la regulació de les unitats d'olor. Les substàncies, fonts i
causes que poden afectar a la qualitat odorífera són molt diverses i inclouen des
d'activitats productives fins a infraestructures.
Atesa aquesta disparitat, no és possible definir un únic sistema d'intervenció
administrativa ni competencial. Les olors constitueixen un factor de contaminació
atmosfèrica, regulada a la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i
protecció de l'atmosfera, de caràcter bàsic, í a la Llei 22/1933, de 21 de novembre, de
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protecció de l'ambient atmosfèric. Tanmateix, fins ara no ha existit cap norma que
regulés i garantís amb precisió i especificitat la qualitat odorífera, tot i la seva
indubtable transcendència per als drets a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili, per
a la dignitat de les persones i el lliure desenvolupament de la seva personalitat, per a
la qualitat de vida i el benestar i per un medi adequar en el marc d'un
desenvolupament sostenible.
En aquest sentit, el Tribunal Europeu de Drets Humans i la jurisprudència contenciosa
administrativa han declarat en determinats supòsits que les molèsties per olors poden
arribar a afectar el dret a la intimitat domiciliària de les persones. Els ciutadans i
ciutadanes en el marc d'una societat participativa i en un àmbit de progressiva
conscienciació ambiental, demanen la intervenció de les administracions públiques en
la regulació de les olors.
El Parlament de Catalunya es va fer ressò d'aquesta demanda social i va instar al
Govern, mitjançant les Resolucions 1 737/VI i 11 9/VIII, a presentar iniciatives per a
regular aquesta matèria. En el mateix sentit s'ha pronunciat el Síndic de Greuges.
Gràcies a l’última resolució aprovada el juliol de l'any 2005 el Govern de la Generalitat
va presentar un esborrany de la llei de contaminació odorífera en el marc de les
competències que l'article 144.1.h de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat de
Catalunya, i, a més, es va proposar en un moment en el qual no existia cap altra
normativa específica, ni europea ni estatal, sobre qualitat odorífera, la qual cosa feia
encara més necessari establir el marc normatiu per tal de garantir-la, tot regulant les
mesures necessàries per a prevenir i corregir les molèsties per olors.
Atès que les olors són un factor considerat també en el sistema establert per la
legislació de prevenció i control ambiental d'activitats, la intervenció administrativa, en
el cas d'activitats incloses al seu àmbit d'aplicació, s'ha de dur a terme en el marc
d'aquesta normativa.
Atès que la Diputació de Barcelona disposa de serveis molt qualificats en l’avaluació i
gestió ambiental amb l’objectiu de donar suport als ens locals en els diferents àmbits
de la contaminació (especialment en el de la de la contaminació acústica) i per tant
pot responsabilitzar-se de la redacció d’una ordenança reguladora de la contaminació
odorífera
Atès que molts ajuntaments de la demarcació de Barcelona afronten amb inseguretat
jurídica la intervenció ambiental en matèria de contaminació odorífera atesa la manca
de regulació local.
En virtut de tot l’exposat el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat a redactar un projecte de llei de la qualitat
odorífera i prevenció de la contaminació odorífera.
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SEGON: Redactar una ordenança tipus sobre contaminació odorífera amb la
participació dels ens locals de la demarcació de Barcelona, amb la finalitat de regular
totes les activitats susceptibles de produir l’alliberament de substàncies oloroses a
l’atmosfera, especialment les instal·lacions industrials, ramaderes i de tractament de
residus.
TERCER: Incloure en el catàleg de 2017, accions de reducció de les emissions en
matèria d’olors com l’elaboració d’un mapa d’olors del municipi, mesures de prevenció
de les olors en l’atorgament de la llicència d’activitat, etc.
QUART: Comunicar els presents acords a les entitats municipalistes, i als grups
polítics del Parlament de Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.”
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor
Rodríguez, qui diu: Bé, com saben, la problemàtica de les males olors és present a
diversos municipis de la demarcació. Les substàncies, això s’explica a la moció, fonts i
causes que poden afectar la qualitat odorífera són molt diverses i inclouen des
d’activitats productives fins a infraestructures de mobilitat, etc. En tot cas, el que és
indubtable és la seva transcendència pel que fa als drets a la intimitat o a la
inviolabilitat del domicili, o per la dignitat de les persones que les pateixen i, en
definitiva, per a la qualitat de vida i el benestar de molts dels nostres veïns i veïnes.
Des d’aquí també vull saludar les representants de la plataforma “Hartos de olores y
contaminación” de Viladecavalls, que ens acompanyen avui. Els episodis de males
olors que es pateixen a Viladecavalls, en aquest cas provenen exclusivament de
l’activitat productiva que realitza el polígon industrial de Can Tries i alteren la qualitat
de vida dels veïns de la zona d’aquest barri, de forma quasi diària. I estem segurs que
aquest mateix problema és al què han de fer front molts d’altres municipis de la
demarcació, molts ajuntaments i, sovint, sense gaire garanties ni eines al seu abast.
És per això que la principal mancança davant d’episodis de males olors resideix en el
fet que no existeix normativa aplicable, normativa específica a nivell estatal, ni tan sols
a nivell de Catalunya. Davant d’aquest buit legal, normalment, les olors es controlen
mitjançant el règim d’intervenció administrativa però, al no existir una definició clara i
una regulació específica, fa que el problema, si arriba als jutjats, s’agreugi; no es
solucioni de forma satisfactòria.
Països amb un desenvolupament industrial anterior al nostre van patir els problemes
d’olors amb anterioritat, el que suposa que tinguin, que ja disposin, en aquests
moments, d’una normativa àmplia pel que fa a les olors: Holanda, Alemanya o el
Regne Unit són uns bons exemples. Per tant, el què reclamem amb aquesta moció és,
d’una banda, dotar els ajuntaments d’eines reguladores per tal de fer front a episodis
de males olors, a través d’una ordenança específica tipus que redacti la mateixa
Diputació, perquè, com sabran, molts municipis, en aquest cas, petits o mitjans no
disposen dels mitjans tècnics com per redactar una ordenança específica sobre
aquesta qüestió. I de l’altra, el què també instem, i aquí agraïm també l’aportació dels
companys del Partit socialista quant a posar en primer lloc la reivindicació, instar el
Govern de la Generalitat a redactar una Llei específica que ens situï com a
capdavanters de l’Estat en prevenció de males olors.
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Intervé a continuació el president del Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
Nosotros compartir la intención de esta moción. Nosotros creemos que la
reglamentación debe perseguir dos objetivos. En primer lugar, establecer un marco
jurídico donde se protejan los derechos de los ciudadanos y los de los operadores de
estas instalaciones y dar garantía jurídica a las empresas a la hora de realizar
inversiones. En España ya existen ordenanzas municipales que abordan la
problemática de los olores, en concreto, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha
desarrollado también un informe técnico sobre el seguimiento de cualquier
autorización ambiental integrada, la Junta de Castilla y León también ha impuesto la
necesidad de practicar estudios osfaltométricos, en algunas de sus autorizaciones
ambientales integradas; también, así, la región de Murcia intentando crear un
documento único sobre la contaminación odorífera. En Cataluña también se realizó un
borrador de anteproyecto de ley, que data de octubre del 2005, pero sin embargo
nunca ha pasado por el debate parlamentario. Por tanto, nosotros votaremos a favor
de la propuesta que presenta Entesa pero queremos, también, señalar tres aspectos
importantes o tres precisiones. En primer lugar, que la redacción de toda la normativa
se debe realizar en base a criterios científicos y no políticos; en segundo lugar, que
una excesiva dispersión normativa podría crear incerteza jurídica y, en tercer lugar,
que es fundamental establecer una metodología clara científica y siempre basada en
el principio de prevención y protección de los ciudadanos, del medio ambiente y de la
seguridad jurídica de las empresas.
La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: Nosotros, nuestro Grupo entiende esta moción
como una moción de carácter eminentemente normativo, es decir, sus objetivos,
básicamente, son elaborar una serie de normas que regulen adecuadamente esta
materia; la materia de los olores. Es verdad que existen varias normas de carácter
general que en la parte expositiva de la moción se recogen, como la Ley 34/2007 o la
Ley 20/2009, de Prevención y Control Ambiental de Actividades. Falta incluir el Codi
Civil de Catalunya, el libro V, que incluso habla de los olores de las emisiones
ilegítimas en el ámbito de las relaciones de vecindad y, precisamente, para proteger el
derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Y otra norma que se cita en la
parte expositiva, que es la Ley 22/1983, incluso en el art.11.1, habilita a las
Administraciones locales para desarrollar, mediante ordenanzas, esta materia. Por lo
tanto, encontramos adecuados los acuerdos en cuanto a que se solicita a la
Diputación la redacción, en colaboración con los municipios, de esta ordenanza tipo y,
además, también encontramos muy adecuada la enmienda que ha presentado el PSC
de añadir o solicitar o instar a la Generalitat que redacte una norma de carácter
especial en materia de olores. Por lo tanto, votaremos a favor.
Pren la paraula a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: També molt ràpidament.
D’una banda dir que, valorem molt positivament aquesta moció, la presentació de la
moció en aquest Ple. D’una altra, que aquest no és un tema fàcil perquè, tot allò que
és quantifica és més senzill de poder mesurar, com és el cas del soroll. El soroll es
mesura en decibels i, per tant, podem determinar si, en un moment donat, el soroll que
es produeix està per sobre o per sota d’un determinat límit. En aquest cas, i
segurament la qüestió és aquesta, és molt més difícil poder quantificar aquesta
sensació de males olors, de si estem per sobre o per sota d’un llindar però,
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precisament, aquesta norma necessària haurà d’indicar com es fa això i, d’una altra
banda, la necessitat d’aquesta xarxa de detecció de males olors.
Tothom recorda l’episodi que vam tenir en una zona de l’àrea metropolitana i, si no és
tothom és la majoria de persones que avui som aquí, durant uns dies en els quals va
ser difícil determinar d’on, com i el per què. En qualsevol cas, torno a dir, nosaltres ho
valorem molt positivament. Hem fet una esmena que, a més, ha estat acceptada per
part del Grup proposant i, per tant, el que pertoca és, primer, establir quin és el marc a
nivell general i, després, fer els esforços a nivell local de poder tirar endavant aquestes
ordenances. Per tant, el nostre vot favorable.
La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, nosaltres també, el
Grup d’Esquerra, hi votarem a favor. Dir que, és obvi que, al nostre país, al
Parlament en aquests moments no hi ha ni previst, ni hi ha hagut un procediment
legislatiu que vulgui d’alguna manera regular d’una forma legislativa el tema de les
pudors i el tema odorífic. I, en canvi, sí que dir que, des de Diputació de Barcelona,
mitjançant la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, sabem que s’està
treballant i s’ha treballat aquest aspecte odorífic. Per tant és una feina que la Diputació
ha fet i que està realitzant.
Important el què plantegeu des d’Entesa. És cert que, sobretot al món local, com ens
va passar també amb aspectes com la contaminació lumínica i la contaminació
acústica; sovint, al món local que, majoritàriament, a la nostra demarcació són pobles
petits i mitjans, no tenim instruments tècnics ni tan sols a l’hora d’elaborar una
ordenança que ho pugui regular. I també té raó la diputada Díaz, que és difícil, amb
l’aspecte odorífic, de com poder actuar per fer aquest element més preventiu i,
sobretot, de com poder donar una solució. Dir que l’aspecte odorífic, que moltes
vegades hem assenyalat sobre el món industrial o el món ramader, també hauríem de
parlar de l’element humà, és a dir, què vull dir amb això? Que sovint els que venim
d’Osona ens hem acostumant, segurament, al tractament més ramader que té la
comarca a nivell d’ús, però quan baixem a la ciutat quedem esparverats del que, a
vegades, passa també a nivell odorífic a les ciutats i, segurament, passa a l’inrevés; hi
ha molta gent de la ciutat que va cap al territori. Però dic això perquè també, a
vegades, hem perdut part de la cultura que el pagès del territori nomena de la
paciència, que vol dir que, per abonar un camp de conreu, inclús és bo perquè tots
volem menjar i si es fa d’una forma correcta amb els fems que provenen d’una
determinada activitat ramadera, és absolutament important i necessari per a la nostra
qualitat de vida com a societat. Faig aquesta reflexió, ja sé que a algú pot riure i li pot
fer gràcia, però realment ho dic perquè, sovint, el què ens trobem a part del territori del
món local és la queixa també continuada de ciutadans respecte aquest món, encara
d’activitat agrària, que representa el 2,3% de la població activa del territori però que
també els hem d’intentar, no només protegir, sinó estar al seu costat.
La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: Gràcies, senyor Fàbrega, l’hem entès
perfectament, jo crec. Tot seguit dóna la paraula al portaveu del Grup de
Convergència i Unió, senyor García Cañizares, qui diu: Jo el què deia... agafant el
què deia el senyor Fàbrega, és que és evident que potser els pagesos, i sóc d’un
poble de pagès, tenen molt clar que la mesquita s’ha de tirar al vespre i que, per tant, a
partir d’aquella hora la gent no s’ha de queixar, però, difícilment, el ciutadà que passa
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per la zona del fòrum prop de la depuradora té horari. És més fàcil controlar els
pagesos que no pas controlar on hi ha segons quines activitats que estan a la ciutat.
En tot cas, com deien els companys portaveus, és una qüestió que no té normativa
clara; per tant, els ajuntaments, a l’hora de regular aquesta qüestió i d’intentar fer
ordenances, tenim moltes llacunes i tenim moltes impossibilitats a l’hora de prendre
decisions. I és veritat que la Diputació, com deia el diputat Fàbrega, està treballant,
des de l’Àrea de Medi Ambient, dins del grup de treball de la Xarxa de ciutats i pobles
cap a la sostenibilitat i jo crec que és l’àmbit on es podia treballar justament. Agafem la
proposta de votar a favor la moció i seguir treballant en les ordenances, justament,
perquè en aquesta Xarxa també està inclosa l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya. Per tant, si es treballa conjuntament és molt possible que
tinguem una bona ordenança o que tinguem una bona normativa a mig termini.
Per tant, el vot del nostre Grup serà a favor de la moció i, jo crec i entenem, que
caldria reforçar el treball que es fa des d’aquesta Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat perquè, segurament, d’allà traurem un rendiment important quant a
normativa o quant el que es demana a la moció; que és fer una ordenança tipus que
podria sortir molt més àmplia que no pas que la que podia fer la Diputació. Tot això no
vol dir que la Diputació se’n tregui la responsabilitat de seguir treballant en aquest
sentit.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP Poble Actiu (3).
La presidenta senyora Conesa (CiU) indica que els Grups Entesa, PSC-CP, CiU,
ERC-AM i CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, presenten, per la via
d’urgència una moció de suport a la declaració de les entitats memorialistes
sobre el 80è aniversari del cop d’estat del 18 de juliol de 1936 “18 juliol mai
més”. Diu que per incloure la moció en l’Ordre del Dia cal primer apreciar la urgència i
que aquesta ha de ser aprovada amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació (26 vots a favor, com a mínim).
Sotmesa a votació la urgència, aquesta s’aprova per majoria absoluta, amb els vots
favorables dels diputats i diputades dels Grups de Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (6) i CUP - Poble Actiu (3) i els vots en contra de
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
I, tot seguit es dóna lectura al text de la Moció.
Moció que presenten els Grups Entesa, PSC-CP, CiU, ERC-AM i CUP-Poble Actiu
de la Diputació de Barcelona, de suport a la declaració de les entitats
memorialistes sobre el 80è aniversari del cop d’estat del 18 de juliol de 1936 “18
juliol mai més”.
“El passat 18 de juliol es van complir 80 anys del cop d'Estat amb el qual un sector de
l'exèrcit espanyol es va revoltar contra el govern democràtic de la República per
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prendre violentament el poder, provocant una sagnant guerra (1936-1939) amb fortes
connotacions internacionals, utilitzant durant aquests tres anys una violència sense
límits, amb l'ajut decisiu de l'Alemanya nazi i de la Itàlia feixista.
La repressió posterior a la guerra va significar l'execució de desenes de milers de
ciutadans i ciutadanes i la conversió del país en una immensa presó. Mig milió de
persones van haver d'exiliar-se en mig de grans patiments, milers d'elles acabant als
camps d'extermini nazis i el país va quedar destrossat, en la misèria sota una
dictadura que va durar quasi quaranta anys.
Catalunya va patir una doble repressió, doncs a més de la que va patir tot Espanya va
haver de patir la repressió de la seva identitat nacional, no només per la liquidació de
l'Estatut i les seves institucions polítiques sinó també per l'intent d'anul·lar-la
culturalment.
Els desastres que va causar la violència feixista, tant en la guerra com en la
postguerra, segueixen presents moltes dècades després. Les vulneracions dels drets
humans causades per la violència franquista no s'han resolt encara, com ho demostren
les més de cent mil persones que encara romanen en fosses comunes. També cal
ressaltar que la majoria dels llibres de text escolars contribueixen encara a produir i
reproduir ignorància sobre aquest dur passat: si no hi ha públicament les víctimes, no
hi ha públicament els botxins.
Sobre la memòria de tots els horrors que va causar el franquisme, la societat
democràtica ha de construir una cultura dels drets humans que ens vacuni contra
qualsevol intent d'utilitzar la violència per a la conquesta del poder o per imposar una
ideologia o una manera de vida
Els valors democràtics són incompatibles amb qualsevol sentiment de tolerància cap a
una dictadura. No es pot ser demòcrata a l'Estat espanyol si no s'és antifranquista.
Part de la debilitat de la nostra democràcia està directament relacionada amb la manca
de reparació de les víctimes del franquisme, la manca de formació sobre aquest
passat de la ciutadania educada després de la mort del dictador, i l'absència en les
institucions públiques d'actes simbòlics que rebutgin sense fissures aquells anys de
persecució del diferent i de manca de llibertats.
Els ajuntaments democràtics han estat des del principi de la Transició un dels
elements fonamentals per projectar els valors democràtics en la cultura política del
nostre país. La seva proximitat a la ciutadania és una eina de treball que ha de seguir
produint i reproduint cultura democràtica.
En virtut de tot l’exposat, proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Expressar el rebuig al cop d'Estat de 1936, a la dictadura franquista i a qualsevol
forma de l'exercici de la política que tracti d'imposar per la força idees i creences, de
vèncer i no de convèncer.
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2. Traslladar els presents acords a les entitats memorialistes impulsores de la
declaració, entitats municipalistes i grups polítics del Parlament de Catalunya,
Congrés i Senat i al Departament i al Memorial Democràtic de Catalunya.”
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup d’Entesa, senyor
Funes, qui diu: Sí, bé, només explicar que, en tot cas, la nostra voluntat havia estat la
de fer una declaració institucional o un acord de la Junta de portaveus. No va ser
possible, per tant, per això ve com a moció d’urgència.
És una moció que parteix, en bona part del seu redactat, de les pròpies entitats
memorialistes què, en el marc de la campanya “18 de juliol mai més” i en el debat que
es va produir en el marc del Memorial Democràtic de Catalunya, van acordar convidar
el conjunt de les institucions catalanes a fer declaracions públiques de condemna al
règim franquista i, per tant, el que hem fet és traslladar aquell document a aquesta
declaració que, bàsicament, el que deia és reforçar dos idees que per a nosaltres són
importants. Una, la defensa dels valors democràtics i la necessària defensa dels valors
democràtics des del punt de vista polític, amb l’actual incompatibilitat amb la tolerància
cap a la dictadura i, per tant, la condemna absoluta a la dictadura franquista. I l’altre
element clau, que és el principal element en aquests moments, de defensa dels valors
democràtics, també una eina clau en la defensa i en el treball de la memòria
democràtica que està sent el món local. El món local està fent un treball important en
aquest sentit i, per tant, la Diputació de Barcelona és clau que col·labori amb els
ajuntaments, amb les entitats memorialistes per donar suport a tot el que té a veure
amb la recuperació de la memòria històrica; la dignificació de les víctimes; la
condemna del franquisme i les relacions feixistes i intentar reconèixer la feina feta en
la lluita antifranquista i dignificació de les víctimes. Bàsicament, és el què estem fent.
Vull també dir que els Grups Popular i Ciutadans ens han fet arribar reflexions; i
entengui’m perquè no vam fer debat dels seus comentaris. Enteníem que, bàsicament,
el cos d’aquesta declaració ve de les entitats memorialistes i que no corresponia entrar
a fer un debat sobre explicacions, més o menys, relatives al règim. Crec que el text ja
era de consens i per això l’hem mantingut.
Intervé a continuació la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Sabaté, qui diu: Nosaltres afegir-nos al lament perquè aquesta no sigui una declaració
institucional. Creiem que una institució com aquesta, i tots els Grups que en formem
part, som perfectament capaços d’assumir una moció com aquesta com a declaració
institucional; per tant, molt lamentable que els dos Grups que ho han evitat tinguin
aquesta recança a fer memòria històrica i suposo que ara explicaran els seus motius.
Nosaltres també creiem que és imprescindible fer aquesta memòria històrica, fer
aquesta restitució de la dignitat de les víctimes del feixisme, perquè això no torni a
passar mai més, o sigui que gràcies i, evidentment, votar a favor.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor
Riera, qui diu: Nosaltres hem votat en contra de la urgència perquè enteníem o
entenem, continuem entenent, que ens estimàvem més res. És a dir, nosaltres creiem
que és una qüestió que no tenim res que commemorar ni que recordar perquè; i si es
fa, s’ha de fer amb totes les conseqüències, amb totes les conseqüències. És a dir, allí
el 18 de juliol van passar més coses, aquí va ser el 19, per cert.
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Nosaltres hem votat en contra la urgència perquè ens estimàvem més, dintre de la
situació, que hi hagués una declaració institucional, ja que era una demanda del
col·lectiu de la memòria històrica i nosaltres vam fer una petita esmena de vint-i-vuit
paraules. Sí, una cosa molt senzilla i molt simple, perquè el 18 de juliol, el 19 aquí, van
passar moltes més coses que únicament una revolta militar. Si nosaltres volem
commemorar això ho hem de fer-ho amb totes les conseqüències, com deia abans. I
les conseqüències és que la República va patir dos, de fet tres, però dos cops d’estat.
Un el 6 d’octubre de 1934, va haver-hi un cop d’estat que no commemorem ni
celebrem, ni fem cap manifestació ni fem absolutament res. Per què a aquell Govern
legítim de la República se li va efectuar un cop d’estat? I no era el Govern legítim
llavors? I ho era després en el 1936 quan el Front Popular? És a dir, si fem una
manifestació sobre uns fets lamentables i condemnables, ho hem de fer amb totes les
conseqüències, com deia abans, perquè hem de recordar que van morir persones per
la seva condició de creences religioses; de ser de dretes. Els carlins no eren feixistes i
aquí se’ls va assassinar. Els capellans i la gent que anava..., que eren religiosos, que
eren cristians, que eren catòlics, no eren feixistes i se’ls va assassinar; és a dir,
acceptem la situació amb totes les conseqüències perquè, si no, el que estem fent és
el contrari del que diu aquesta moció, que havia de ser una declaració institucional,
que és pervertir la història. La història l’hem d’acceptar tal com és, jo l’accepto tal com
és i, per tant, com que l’accepto tal com és, condemnem la revolta del 18 de juliol però
la condemnem amb totes les seves conseqüències i en tot el seu àmbit. Revolta que,
per cert, no va ser franquista, perquè no era en Franco el que manava la revolta.
Franco va ser el dictador. La revolta la manava el general Mola i Cabanellas, però el
que havia de ser el cap era el Sanjurjo, que es va estrellar amb l’avió i no va poder ser.
Ho dic perquè les coses són com són i no com volem que siguin. Nosaltres a aquesta
moció la votarem a favor perquè nosaltres no estem a favor ni tolerem ni acceptem
cap cop d’estat contra cap govern legítimament constituït, ni ara ni en aquestes
èpoques que estem, ni en èpoques passades. I per tant, com que va ser una
sublevació en contra de la República, que al meu entendre tothom ho sap, era un
govern legítim, nosaltres condemnem aquesta revolta i aquesta sublevació i votem a
favor de la moció.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros también hemos votado en contra de la urgencia de la
moción porque, evidentemente, nosotros presentamos enmiendas al texto que
pretendía ser una declaración institucional; algunas eran de supresión de algún
concepto, otra era de modificación del tipo de lenguaje y no se nos aceptó ninguna y,
entendemos que no nos sentimos identificados con el relato que se hace en la parte
expositiva de la moción; aunque votaremos favorablemente la moción, ya lo
adelanto.
Sin embargo, bueno, quiero explicar las partes de la moción por las que no estamos
de acuerdo y no la admitimos como declaración institucional. La primera es, que se
habla, en la moción, de que Cataluña sufrió una doble represión durante el franquismo.
Nosotros consideramos, primero, que los territorios no son sujeto de represión política;
segundo, que esa afirmación obvia que miles de catalanes apoyaron al régimen
franquista e incluso que lucharon en las filas del ejército franquista durante la guerra; y
tercero, porque, explíquenles ustedes a los familiares de miles de ejecutados de
Andalucía, de Extremadura y de otros territorios de nuestro país, que ellos no fueron
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doblemente víctimas de la represión, o díganselo a Federico García Lorca, o díganselo
a Rafael Alberti, o díganselo a las miles de persones que tuvieron que abandonar sus
hogares y desplazarse miles de quilómetros para llevar una vida digna. Díganles que
ellos son menos víctimas de Franco.
Por otra parte, tampoco estábamos de acuerdo cuando se dice que, en los libros de
historia, no se recoge lo sucedido durante la guerra. Si básicamente la historiografía
en España gira en torno a la Guerra Civil, más que de la Guerra Civil no se ha escrito
de ningún tipo de tema histórico. Sí que es verdad que se necesita un reconocimiento
público de las instituciones a las víctimas, pero de los dos bandos, y honrar la memoria
de esas víctimas.
Tampoco podíamos estar de acuerdo, y firmar como una declaración institucional,
cuando se afirma que nuestra democracia es débil. Bueno, nuestra democracia tiene
sus virtudes y sus defectos y es homologable, es comparable a cualquier democracia
en nuestro entorno y si tiene alguna variable que la debilita, podríamos hablar de la
corrupción política; podríamos hablar de una educación que adoctrina en vez de crear
un espíritu crítico en los ciudadanos; podríamos hablar de instituciones que no
respetan las resoluciones judiciales… Es decir, hay muchas más variables que pueden
debilitar nuestra democracia, a parte del franquismo o la herencia del franquismo.
Sí que estamos de acuerdo cuando se asevera, cuando se dice en la moción, que no
se puede ser demócrata español y no ser antifranquista; estamos de acuerdo. Pero
tampoco se puede ser demócrata español y no estar en contra de todas las dictaduras;
ni ser demócrata español y no respetar el estado de derecho. En definitiva,
apoyaremos la moción esperando que nuestra sociedad conozca su pasado, para no
volver a repetirlo, pero que de ahora en adelante miremos al futuro y construyamos un
país de progreso social y que estemos todos unidos.”
La senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres sí hem votat
la urgència perquè, precisament, tenia sentit poder fer o la declaració, en aquest cas,
aprovar aquesta moció, en aquest moment, al juliol. No tenia sentit fer-ho en un altre
moment de l’any i, per tant, ara que recordàvem aquest vuitantè aniversari, pensàvem
què era necessari fer-ho.
D’una altra, nosaltres, després de vuitanta anys, ni celebrem ni commemorem;
aquesta no és una qüestió de celebracions o commemoracions, però sí que volem
recordar. Perquè la història i el passat, quan el recordem, ens ajuda, sobretot, a
projectar el present i el futur. I, en aquest sentit, nosaltres sí que ens expressem
contraris a qualsevol tipus de dictadura o cop d’estat, en qualsevol forma de privació
de llibertat, física o, fins i tot, mental de les persones. I, per tant, el cop d’estat què es
va produir l’any 1936 ha suposat, d’una banda, una guerra civil amb més d’un milió de
morts; per a nosaltres, tots són importants. No diu el contrari la moció, no privilegia o
no dóna preferència a qualsevol de les víctimes o de les persones represaliades, però
és cert que estem en aquest àmbit territorial i, per tant, el lògic és recordar les que
tenim més a prop. Algunes fins i tot, que tenim una certa edat però encara ens
considerem molt joves, podrem recordar que al nostre entorn, als nostres coneguts, a
les nostres famílies es van produir aquestes víctimes i aquests represaliats. El meu avi
va ser afusellat en el Penal de Santa Maria, no va ser aquí a Catalunya, va ser allà

Àrea de Presidència
Secretaria General

però, evidentment, encara ens agradaria saber on van dipositar el seu cos perquè ho
desconeixem.
Bé, jo crec que poca cosa més i crec que, amb tota la tranquil·litat, amb aquesta
voluntat, efectivament, d’anar sumant però, sobretot, amb aquesta necessitat de
recordar, de tenir present el que va passar; de desitjar que no torni a passar mai més i,
sobretot, de construir un futur que passi per la llibertat, per la democràcia, amb
independència del pensament o de la posició de qualsevol de les persones que
conformem aquesta societat. Voldria acabar dient que, evidentment, hem donat suport,
l’hem signada, votarem favorablement però sobretot, Presidenta, mai més!
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, jo crec que la moció és
oportuna i potser serà oportuna cada mes de juliol mentre estiguem aquí. Perquè miri,
senyora Pilar Díaz, jo crec que no és només el fet de recordar, és el fet, sobretot, de
condemnar. Condemnar un règim feixista que fixin-se, devem ser dels pocs Estats,
que anomenen democràtics, que no hem condemnat mai el feixisme que ha estat
governant el propi Estat. Altres països que han tingut règims feixistes, quan ha entrat
la democràcia, el primer que han fet és condemnar el feixisme que ha estat governant
els seus ciutadans i esclavitzant-los respecte les seves llibertats. Jo diria més, diria el
franquisme, en el fons, no ha estat mai derrotat a l’Estat espanyol. El franquisme, a
l’Estat espanyol i a Catalunya, ha estat assimilat; ha estat assimilat. De fet, Franco va
morir tranquil·lament al llit i la transició va ser una transició absolutament pactada i,
part dels problemes que estem vivint, entre altres coses, els problemes essencials a
Catalunya és perquè no hi ha un trencament, sinó que hi ha un pacte absolutament
subscrit.
I si us plau senyor Tovar, nosaltres els demòcrates, i Esquerra Republicana en aquest
cas, som absolutament solidaris, i crec que la resta de Grups igual, amb totes les
situacions que el franquisme va fer a nivell repressiu contra tot de ciutadans a tot
l’Estat espanyol. García Lorca també és un poeta nostre i ens el sentim nostre. Però,
escolti’m, a aquest país, quan van entrar les tropes franquistes a la meva comarca
d’Osona més de vuit-centes persones pel fet de parlar la llengua catalana, van estar
reprimides i tancades. Per tant, aquest és el fet diferencial respecte a altres ciutadans
que no han tingut una doble repressió. Que la repressió que tenien i que condemnem
igualment, de fet, no és un fet de quantificar el nombre de repressions; és el fet que hi
ha una realitat, que vostès mai admeten, plurinacional a l’Estat espanyol. Que els
agradi o no els hi agradi hi ha ciutadans que, a l’any 1936, parlaven la llengua catalana
i vivien com a catalans. Ho entenen això? I per tant, van tenir aquesta doble repressió
que és, no només anar contra les seves llibertats com a persones i com a individus,
sinó pel fet de formar part d’una nació que és Catalunya, i això nosaltres ho hem patit.
Per tant, aquest és un aspecte que crec que era fonamental avui recordar-ho. Avui
recordar-ho fins al punt de que hagués estat tan fàcil com que volíem fer una
declaració institucional i veig que ara tots els Grups votarem a favor. Quin contrasentit,
no? Si tots els Grups votem a favor, per què no fer-hi una declaració institucional?
Saben què passa en el fons, que vostès continuen assimilats al franquisme, que no ho
condemnen; que no pot ser. Ens deia abans, el representant del Partit Popular, ens
deia: i la gent assassinada de forma violenta que era religiosa, que eren.. en aquells
moments gent benestant, el carlisme etc.? Escolti’m, durant quaranta anys ens van
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recordar, a cada poble, a tots els màrtirs del “alzamiento nacional” que van patir
aquestes conseqüències, que també nosaltres mai hem estat d’acord de la violència
que es va produir, durant quaranta anys. Però, ningú ha reconegut els cent mil
ciutadans de l’Estat espanyol que mai han tingut un reconeixement públic i que van ser
assassinats pel feixisme i el franquisme; i això és el que avui estem reclamant. Perquè
tenen raó, molts ciutadans, molts familiars encara esperen saber on estan els seus
familiars, a quina fosa comuna se’ls va ficar i, per tant, jo crec que és oportú i acabaria
dient, però no em parpalleja encara el micro, però acabaria dient que, escolti’m, en el
fons, jo crec que ens queda molt de camí per fer. Ens queda tant camí per fer, que
l’assimilació del franquisme passa perquè un Ministre de l’Interior, fixin-se, vagi contra
les idees democràtiques de gent que som independentistes, i ho hem pogut comprovar
fa un mes enrere, utilitzant els mitjans de l’Estat espanyol, policíacs i a nivell judicial.
Fins aquí l’assimilació del franquisme continua sent vigent a la nostra societat.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Convergència i Unió,
senyor Garcia Cañizares, qui diu: En tot cas, començar per lamentar el fet de que no
podem estar.. que estiguem discutint una moció; o sigui, si tots hem votat a favor,
com és que no hem estat capaços de consensuar un text que pogués fer una
declaració institucional, que era la millor eina i el millor camí per parlar d’aquest
aniversari, que ni commemorem ni celebrem, com deia la portaveu del Partit dels
Socialistes, sinó que el recordem?. El recordem perquè encara hi ha ferides obertes,
perquè encara hi ha part de la societat que no ha entès que s’havia de valorar la
memòria de moltes persones que van perdre la vida, o que van perdre tot el que tenien
sense perdre la vida o, sobretot, que van perdre quelcom que és imprescindible per a
nosaltres, que és la democràcia. I això calia fer-ho i calia recordar-ho, i caldrà
recordar-ho sempre que sigui necessari. I la veritat és que és necessari encara, que
encara estem en dies que veiem que, el no tancament de ferides històriques, està
provocant obertura de ferides noves i això, creiem que no és ni just ni necessari. A
més a més, que serveixi la moció també perquè estem parlant d’una guerra, estem
parlant d’un enfrontament entre persones d’un mateix territori; estem parlant de
persones que van morir. I, ho vaig dir l’altre dia en aquest Plenari, a les guerres la gent
no mor; la maten. Per tant, el que passa a les guerres i el què va passar a la Guerra
Civil és que molts parents, dels que avui estem aquí asseguts, els van matar; no van
morir, els van matar.
Però aprofitem també per recordar que, malgrat que estem parlant d’una guerra que va
succeir fa molts anys al nostre país, avui que el món està globalitzat; avui que, a diari,
veiem com segueixen havent-hi guerres al món, que serveixi també per reivindicar el
fet de la pau arreu. I de dir una frase que em fa mal dir-la perquè, en tot cas, els països
arreu del món hem progressat molt en defensa dels valors democràtics, en defensa
dels drets humans; però la realitat és molt tossuda, i la realitat és tan tossuda com que
ens recorda dia a dia, a través dels mitjans, que l’odi es conserva perfectament. I això
potser, avui que parlem de quelcom que ens va afectar a nosaltres, ho hem de posar
damunt la taula i recordar que aquest odi que va portar a una guerra; aquest odi que
va portar un enfrontament, avui, malauradament, es manté viu i es manté, com deia,
malauradament, perfectament bé. I per tant, segueix sent part de la condició humana i
ho estem veient dia a dia i, per tant, aprofitar també aquesta moció, ja que no ha pogut
ser una declaració institucional, per conscienciar-nos, de nou, que potser ho estem
pocs, que les guerres segueixen i que les persones són d’aquí, són d’allà però són
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persones. I per tant, val la pena defensar-les des d’arreu i amb un món que està tan a
prop com el nostre.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Hi ha sol·licituds de paraula, entenc per a
replicar i per al·lusions. I dóna novament la paraula al diputat senyor Riera (PP), qui
diu: Bé, semblava que el debat entre el senyor Fàbrega i jo no era possible, que no hi
hauria cap al·lusió i estava com amoïnat, també.
El tema és suficientment seriós com per dir... No es pot acusar de que no volem
condemnar el franquisme, perquè el franquisme va ser una etapa i aquí estem perquè
la condemnem i aquí estem parlant d’una revolta i estem parlant d’una sublevació. Jo li
pregunto a ell, per què no condemna el colpista del Companys, que també es va
sublevar contra la República? El Companys es va sublevar contra la República i
l’honorem. La mateixa República que..., el mateix Govern legítim que, el 18 de juliol de
1936, governava una República il·lusionant per a Espanya en el seu primer moment,
perquè no el condemna? Jo condemno els dos cops d’estat. Ell no. Doncs no acusi els
demés d’allò que vostè no practica. Perquè dintre de la mateixa revolta que va haver-hi
aquí, vostè sap que, a Catalunya, van passar coses que no van passar a la resta
d’Espanya. Va haver-hi una Guerra Civil a Catalunya, els fets de maig, fins que no va
venir el president Negrín i els va treure les competències d’ordre públic, perquè això
era un desastre. I, per tant, aquí van succeir coses i situacions. No fa gaires anys,
quatre o cinc o sis, vam honorar, vam recordar a un mossèn de Mataró i se li va fer un
homenatge, i hi havia fins i tot el Jordi Pujol. Jo vaig estar atent aquell dia i aquell
mossèn semblava que havia mort d’un atac de cor. És a dir, quan senties parlar,
tothom parlava de la seva mort com si hagués caigut per les escales. Va ser
assassinat, és a dir, assumim-ho tots plegats, si no passa res. I assumim-ho un costat i
l’altre. Assumim que hem de rebuscar i que hem de tornar amb el possible, cosa
bastant complicada i difícil, els familiars morts que no se saben on són; és clar que sí.
Però reconeixem-ho tot, i passem pàgina d’una vegada; passem pàgina d’una vegada.
Perquè si no passem pàgina d’una vegada, la gent que no va viure allò, jo no ho vaig
viure però sí ho tinc més a prop que altres, no tancarem mai aquest episodi i, a més a
més, es va, cada vegada, inflant més i es va magnificant i es va posant-li fets afegits
que no són veritat. Acceptem-ho com va ser i no passa res. La transició va servir per a
reconciliar-nos. Ara què volem? Tornar-nos a enfrontar uns amb els altres? Fem la
reconciliació i, senyor Fàbrega, reconegui vostè els seus cops d’estat com nosaltres
condemnem, dic els seus perquè era el seu partit i no el meu, com nosaltres
condemnem el cop d’estat del 18 de juliol del 1936.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: Señor Fàbrega, si yo se lo reconozco, que hubo represaliados
por utilizar su lengua materna en este país y yo eso lo condeno. Pero usted no olvide
que en las filas del ejército franquista se oía el catalán también, se hablaba, porque
había soldados catalanes. Y lo segundo, usted habla de asimilación del franquismo; yo
no sé a qué se refiere. Yo nací en el año 1971, en el seno de una familia
antifranquista, y se lo diré en catalán “condemnem sense matisos el franquisme”, què
vol més?.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes,
qui diu: Bé, en tot cas, agrair el suport de tots els Grups a la moció; evidentment,
inicialment als companys proponents, els Grups que ens han donat suport inicial.
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Nosaltres, bàsicament, el què volíem, evidentment, era passar pàgina però passar
pàgina amb la lliçó apresa. Allò de passar pàgina i no saber què has après doncs no té
sentit en el nostre visió del què és l’ensenyament i el què es la història d’aquest país. I,
per tant, per això vam reforçar la proposta del conjunt de les entitats memorialistes de
portar aquesta moció que, en definitiva, evidentment, condemna el 18 de juliol. Però,
darrere del 18 de juliol, són quaranta anys de dictadura; és una guerra civil; són cent
trenta mil persones assassinades que, hipotèticament, estan “pel conjunt de l’Estat...”
Víctimes de tots colors i per diferents raons sí, però majoritàriament, víctimes del
sector republicà i cadascú aquí té la seva història, com molt bé han explicat els
portaveus que m’han precedit.
I si em deixen una última reflexió: Jo sóc besnét d’un afusellat de la CNT a Córdoba i
sóc conscient del que va patir la gent a Andalusia, però no negaré, en cap moment,
que a Catalunya hi va haver una doble repressió. Crec que és així, i que els drets
nacionals a aquest país també es van castigar i, per tant, per això, aquesta moció va
amb aquesta lògica: represaliats, dignificació de les víctimes, drets nacionals i
democràcia. Gràcies pel suport de tothom i bon estiu si no torno a tenir la paraula, bon
estiu a tothom.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP Poble Actiu (3).
Tot seguit la presidenta, senyora Conesa, indica que es proposa, per urgència
ratificar el Decret de la Presidència, de data 25 de juliol de 2016, registrat amb el
número 7518/2016.
Cal, en primer lloc, apreciar la urgència, sent necessari la majoria absoluta dels
membres del Ple.
Sotmesa a votació, s’aprecia la urgència per unanimitat dels diputats i diputades
presents a la sessió, amb els vots favorables següents: Convergència i Unió
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular
(3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3).
I, tot seguit es dóna lectura del punt que s’incorpora a l’Ordre del Dia de la sessió:
Ratificar íntegrament el Decret de la Presidència, de data 25 de juliol de 2016
(núm. registre 7518/2016), pel qual s'acorda procedir a la suspensió temporal del
pagament a diversos ajuntaments, dins del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament del
Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local.
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 de juny de
2016, va aprovar per majoria absoluta el conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament del Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local 2016, per subvenir a les necessitats financeres els Ens
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Locals, derivades dels deutes justificats prèviament pels Ens Locals que han
esdevingut reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de
pagament en les condicions que es determinen al Conveni, i d’acord amb el detall que
es conté al seu annex.
Atès que, practicades ja les notificacions de l’acord esmentat i signat el conveni i el
seu annex, en data 25 de juliol de 2016 la Diputació de Barcelona ha rebut una
comunicació de la Secretaria d’Administracions Locals del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en
la qual detalla la relació d’ajuntaments que han incomplert a la data de la comunicació
l’obligació de remetre la documentació econòmic financera a l’esmentat Departament
i/o a la Sindicatura de Comptes.
Atès que en l’esmentada comunicació de la Secretaria d’Administracions Locals es
sol·licita la suspensió temporal dels pagaments als ajuntaments relacionats.
Atès que es considera convenient preveure l’aixecament de la suspensió dels
pagaments de la manera més ràpida possible, a partir del moment en que
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya comuniqui a la Diputació de Barcelona que els ajuntaments han complert
amb les seves obligacions de remissió d’informació o bé que l’esmentat Departament
consideri que es pot procedir al pagament.
Vist l’apartat 2.4.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), per virtut del qual correspon a la
Presidència la competència per a l’exercici, per raons d’urgència, de les competències
del Ple, donant-li compte en la següent sessió que celebri.
Per tot això, aquesta Tresoreria, atesa la concurrència de raons d’urgència, proposa
l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la suspensió temporal del pagaments corresponent al Pla
Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016, als ajuntaments i per les quantitats
que es relacionen tot seguit:
CODI
804250006
804840003
810430008
812650006
817510007
817700000
821660009
822330008

CIF
P0804100F
P0804700C
P0810300D
P0812500G
P0817400E
P0817600J
P0821500F
P0822100D

AJUNTAMENT
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Carme
Ajuntament de La Llacuna
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de La Quar
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

IMPORT
153.776,23 €
8.043,60 €
52.086,15 €
220.666,43 €
156.504,72 €
72.923,00 €
40.424,77 €
141.798,15 €
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825410007
828830008

P0825400E
P0828800C

Ajuntament de l’Esquirol
Ajuntament de Torrelles de Foix

140.706,39 €
151.955,93 €

Segon.- APROVAR l’aixecament automàtic de la suspensió temporal dels pagaments
tan bon punt el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya comuniqui formalment a la Diputació de Barcelona que es
pot realitzar el pagament a cada ajuntament, en raó d’haver complert l’obligació de
remetre la documentació econòmic financera a l’esmentat Departament i/o a la
Sindicatura de Comptes.
Tercer.- ELEVAR la present resolució al Ple de la Diputació de Barcelona, en la
propera sessió que es celebri, per a la seva ratificació, si procedeix.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Secretaria d’Administracions Locals del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, a la Presidència de la Diputació de Barcelona, als ajuntaments indicats,
a la Secretaria, a la Intervenció i a la Tresoreria als efectes legals oportuns.”
Abandona la sessió la diputada senyora Pérez (Entesa).
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor
Riera, qui diu: :Nosaltres, en aquest punt, votarem favorablement i la urgència l’hem
votat favorablement perquè les circumstàncies... És obvi que necessitem procedir amb
aquesta urgència, però com no disposem d’informació no podem votar favorablement i
demanem explícitament, a la presidenta i al diputat competent en matèria, per
sol·licitar la informació a la Generalitat de Catalunya del per què es donen aquestes
circumstàncies.
Per respondre el senyor Riera la senyora presidenta dóna la paraula al diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Sí, senyor Riera, hi ha una resolució del
Departament de Governació que ens diu que hi ha uns ajuntaments, un seguit
d’ajuntaments, que no han presentat els comptes a la Generalitat; amb la qual cosa
ens demanen que, aquells que no han presentat els comptes, no se’ls hi faci
l’aportació, senzillament perquè queda aquest tràmit. En el moment que això
succeeixi... De fet, des de que hi va haver la primera proposta de resolució fins ara, hi
ha hagut dos ajuntaments, tres ajuntaments, em diu la interventora, que han presentat
els comptes i, per tant, ja se’ls ha fet l’abonament d’aquesta ajuda que cobreix el dèficit
que la Generalitat té amb ells.
Pren la paraula novament el senyor Riera (PP), qui diu: Bé, senyor Cañizares, la
meva informació, la meva eh?, que potser no sigui... és que, la Generalitat adopta
aquest acord en relació amb uns municipis i amb d’altres no, que estan en la mateixa
circumstància. Dic la meva informació, en qualsevol cas, reclamem que ens aclareixin
aquest concepte perquè entenem que és així. La informació que jo tinc és que la
Generalitat a uns els aplica un criteri i a altres els aplica un altre. Si la meva informació
és errònia, no passa res, ens ho parlem, ho aclarim i ho esbrinem. En qualsevol cas,
nosaltres ens abstenim en aquesta, no la votem en contra perquè donem el benefici
del dubte.
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La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: Entenem que s’abstenen. A veure,
precisament per aquest motiu, que no hi hagués cap tipus de confusió, des de la
Diputació es va demanar, expressament, un document de la Generalitat, aprovat per la
Generalitat, on se’ns indiqués exactament quins eren els ajuntaments que no havien
presentat aquesta liquidació i, per tant, aquests comptes. I anem sobre segur en la
línia que tenim un document i una instància feta per escrit, amb registre d’entrada, del
Govern de Catalunya. Per tant, en tot cas, el procediment serà aquest. En funció que
aquests municipis vagin entrant els comptes i, per tant, complint amb la seva obligació;
evidentment, aniran rebent aquest pagament.
I el Ple n’acorda, la ratificació, par majoria absoluta amb els vots favorables de
Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció de Partit Popular (3) i CUP Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 6 abstencions.
Abandonen la sala de sessions el diputat senyor Ruiz (PSC-CP), la diputada
senyora Arbell (ERC-AM) i la vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP).
Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la corporació i
pels Presidents delegats de les Àrees.
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 5.873 al 7.023, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, compresos entre els números 5.702 al 6.956, ambdós inclosos, Àrea de Cultura,
Educació i Esports, compresos entre els números 5.865 al 7.125, ambdós inclosos,
Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 5.669 al 6.872, ambdós
inclosos i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 5.860 al 6.903,
ambdós inclosos tots ells de l’any 2016, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 9 i 30 de juny de 2016.
La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu,
senyor Duran, qui diu: Ja vam fer algunes preguntes sobre decrets, específicament a
la Comissió d’Hisenda, alguns dels quals han tingut resposta i volem demanar,
específicament, pel 6926 que fa referència a una aportació de sobre-cost, l’any 2015,
del personal de l’Escola Industrial, per valor de més de quatre-cents cinquanta-sis mil
euros.
La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: Li contestarem adequadament.
Abandonen la sala de sessions la diputada senyora Gallardo i el diputat senyor
Funes (ambdós d’Entesa).
Precs.La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu,
senyor Duran, qui diu: Tal dia farà un any i demà farà un any que vostè, senyora
presidenta, va presentar el seu cartipàs de mandat. Sempre, cada mes, li demanem,
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avui veiem que no hi és, deu ser que, probablement, deu tenir alguna altra
responsabilitat fora d’aquí, cosa que no és gaire difícil, a la vicepresidenta cinquena.
Tornem a demanar-li, una vegada més, la dimissió de la vicepresidenta cinquena en
tant que aquesta no té cap mena d’atribució.
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Marín (PSC-CP).
També agrair al Govern de la Diputació i, en aquest cas, ja ens permetran que posem
el mode ironia en el punt de “ON”, actiu, per l’aprovació dels dos milions d’euros de
l’aportació al Circuit de Catalunya. Repetidament nosaltres hem demanat que el
Govern de la Diputació no faci aquesta aportació perquè creiem que contradiu
específicament el que diu el Pla de Mandat que vostès van aprovar; en tant lluita
contra el canvi climàtic. Ja ho vam manifestar, crec recordar, en Junta de Govern i
també en la Comissió de Territori que, amb tot el respecte cap als serveis tècnics
d’aquesta casa, que fan una feina encomiable, al nostre entendre, totes les seves
polítiques de lluita contra el canvi climàtic no seran res més que hipocresia en tant
continuï aquesta aportació a una entitat privada esportiva, que té pèrdues i que vostès,
en cap moment, han justificat adequadament. Dit això, que diríem que seria l’apartat
habitual dels nostres precs, dues qüestions.
La primera, que també hem manifestat, creiem recordar, tant en Junta de Govern com
en alguna Comissió Informativa, creiem que el Govern de la Diputació de Barcelona,
més enllà de donar compte de determinats decrets, que per la qüestió que sigui no
hagin d’anar a un punt de l’ordre del dia d’una comissió informativa de seguiment
determinat, creiem que hi ha decrets prou substantius per determinades qüestions,
sigui per un import econòmic elevat o per l’aportació o les consideracions que es
puguin fer al voltant d’ells, que el Govern de la Diputació, més enllà de donar compte,
el que ha de fer és explicar-los. Vostès presenten en una comissió sis-cents deu
decrets. D’acord que no han d’explicar els sis-cents deu decrets però, segurament,
d’aquests sis-cents deu decrets n’hi ha un, n’hi ha dos, n’hi ha tres que, per la seva
condició, vostès han d’explicar. Poso, per exemple, avui vostès aprovaven una
modificació de crèdit que passava pel Ple i també va passar pel punt de l’ordre del dia
de la comissió informativa corresponent; una modificació de crèdit per valor de dos
milions d’euros. Però és que dintre de la comissió informativa última, la Comissió
Informativa d’Hisenda, es va donar compte d’una modificació de crèdit de divuit milions
d’euros. Són d’aquestes coses que, més enllà del què digui la Llei o el procediment
administratiu, vostès han d’explicar. Igual que hi havia un concurs, per obligació de la
LRSAL, que havien d’acomplir per a les persones de l’alta direcció d’aquesta casa.
Doncs precisament, perquè això és així, vostès han d’explicar-ho i, d’aquesta manera,
una vegada tu expliques amb claredat i transparència allò que es dóna compte, els
Grups de l’oposició estem més... estem millor i creiem que la seva gestió millora
considerablement.
Abandona la sala de sessions el diputat senyor González (PSC-CP).
L’última consideració, que potser entenem que serà o pot ser considerada conflictiva,
en tot cas nosaltres sí que donarem compte, en aquesta sessió plenària, del malestar
de determinats alcaldes i determinades alcaldesses respecte el procediment de les
Meses de Concertació. Les Meses de Concertació és un nom molt bonic; és un nom
molt bonic en el sentit que, ostres, hi ha dues persones que tracten d’igual a igual.
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Però, en aquest cas, sabem que hi ha un dels agents que té els recursos i un altre dels
agents que necessita d’aquests recursos. Vostès han fet molta feina, moltes visites
arreu del territori. Què volem dir? Que hi ha alcaldes i alcaldesses que entenen que el
procediment que vostès han fet servir o que es fan servir a les Meses de Concertació
entenen que és un mercadeig. Entenen que és un mercadeig i llavors pensen que l’ús
dels recursos públics no es poden o no es pot basar en criteris subjectius. Però és clar,
no estem parlant d’un 1%, d’un 2%; estem parlant de quantitats significatives. És clar,
el què se’ns planteja és que si nosaltres distribuïm, des de la institució pública, uns
recursos com si fóssim una empresa privada que decideix invertir en un municipi, en
funció, no d’allò què necessita el municipi o no sempre, sinó de l’habilitat comercial del
seu alcalde o de l’habilitat comercial de la seva alcaldessa. Si això és així; nosaltres
creiem que això és una vergonya i que no es pot repetir, perquè, clar, estem parlant
d’una gestió econòmica que pot arribar a variar de fins a un 25%. La fórmula màgica
no existeix segurament. I és evident que hi ha d’haver, i estem fent una reflexió en veu
alta, no estem... Hem de fer un reconeixement de singularitats municipals; aquest
reconeixement s’ha de fer. Però també s’han d’objectivar, en la mesura del possible,
tant com sigui possible, els criteris per a l’assignació de recursos públics a les Meses
de Concertació.
Intervé a continuació el president del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Ibáñez, qui diu: En aquest Ple, en referència al punt sis, el diputat delegat ha
dit molt encertadament que aquest no era el lloc; aquest Plenari no era el lloc més
adient pels aclariments que ell deia. Nosaltres, en referència al Dictamen de març de
2016, del programa complementari, sí que demanaríem que se’ns fes aquest
aclariment per escrit, donat que, possiblement, hi hagi alguna confusió en alguna
banda, perquè al punt vuit es diu literalment “el sosteniment de les llars d’infants de
titularitat pública” i al punt nou “atorgar als ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades, un ajut, etc., a les llars d’infants de titularitat municipal”. Llavors, per
tant, agrairíem que aquest aclariment se’ns fes arribar.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Doncs així ho farem. I tot seguit dóna la
paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: : Bé, un petit prec
al senyor Garcia Cañizares, en el sentit de què, nosaltres ens hem abstingut en un
punt d’una modificació pressupostària perquè no teníem una informació sobre les llars
d’infants. El prec és de disculpa, perquè no l’havíem demanat i, per tant, no el podíem
tenir; cosa estranya perquè sempre ens envia la informació complidament. Per tant, el
motiu de l’abstenció que ja està fet, però que sàpiga que no havíem fet aquesta
petició. Confusió meva perquè em pensava que a la informativa sí que havíem
comentat que ens l’enviés. En qualsevol cas, que en quedi constància.
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Lladó (ERC-AM).
La senyora Conesa agraeix el comentari fet pel senyor Riera i diu: En tot cas, per fer
un aclariment en relació amb les Meses de Concertació. No hi puc estar d’acord amb
aquesta apreciació. És més, el què hem intentat és situar, amb un increment per igual,
a tots els ajuntaments; i aquest increment per igual es produeix, precisament, en base
a l’import inicial d’inversió. L’import inicial d’inversió què hem pres en consideració és
l’import inicial dels anys del Pla 2012-2015. Quin és el problema? Que hi ha
ajuntaments que, en l’acord inicial 2011-2015, tenien una partida o un inicial més baix
o més alt; cap és igual. I, per tant, aquest alineament que intentem fer per a tots igual

Àrea de Presidència
Secretaria General

després mirem de comparar-lo, posar-lo en comparativa amb aquella inversió que està
rebent aquell ajuntament i comparar-lo amb els municipis de la mateixa població; per
intentar que els municipis de la mateixa població estiguin rebent el mateix nivell
d’inversió. Ajustar això és d’altíssima complexitat perquè, a més a més, ho hem
d’ajustar en base a les aportacions que cada ajuntament ens presenta. En aquí ens
hem trobat en situacions, per exemple, de que hi havia ajuntaments que estaven molt
per sota i on, amb independència, això per descomptat, de qualsevol color polític, amb
independència de l’alcalde, de que el coneguem... ens és igual, hem incrementat, a
vegades, en més del percentatge que s’havia previst perquè aquell municipi estava
molt per sota, per la població que té, de la inversió i de la mitjana que d’inversió que
estava fent la Diputació.
Tot i així, nosaltres i el nostre objectiu és poder, en aquesta primera, aquest primer
tancament, fer el càlcul i fer un alineament de, en relació a com si fos una
reparcel·lació econòmica, per dir-ho d’alguna manera, i, per tant, veure inicialment
quina és l’aportació, fer tots els càlculs i, en el tancament, poder tenir dades objectives
i, per tant, que l’aportació per habitant sigui objectiva; que l’aportació per nombre de
població; que l’aportació, en funció també, de quilòmetres de carrers o de camins, que
aquest és un tema que tenim a sobre la taula... Ens trobem, per exemple, amb
municipis amb molt poca població, amb molt pocs ingressos però que tenen
quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de manteniment de camins. Clar, però per poca
població que tenen, potser si ho comparem amb un que té molta població i té
ingressos, perquè té ingressos de capacitat econòmica perquè té activitat econòmica
el municipi...; clar, compensar tot això és d’una altíssima complexitat. Per tant, jo el
que els vull dir és que nosaltres mirarem i estem treballant per aplicar criteris el més
objectius possibles amb la màxima transparència. Voldrem donar aquesta informació i
compartir-la i l’objectiu que tenim, i parlin amb la gran majoria d’alcaldes, és, en cap
cas, perquè a més a més hem estat contundents quan s’ha intentat en alguna ocasió,
de jugar amb qualsevol tipus de mercadeig. No hi estem d’acord. Pensem que això és
una tasca rigorosa que ha de fer aquesta casa; que els tècnics que ho treballen ho fan
amb la màxima rigorositat i per això treballarem, precisament, per a posar sobre la
taula que després, tota la feina que s’ha estat fent, respongui a criteris objectius.
Per tant, en aquest cas volem ser molt contundents, senyor Duran, perquè, a veure, la
nostra feina també, com alcaldes que som, és tractar tots els ciutadans amb igualtat de
condicions arreu del territori. Tots els alcaldes defensen els seus projectes amb
entusiasme i, a vegades, hem de dir: Bé, és que... tots els projectes ja sabem que són
necessaris però tenim uns límits d’inversió, uns criteris i amb aquests criteris ens hem
d’adaptar. D’acord? Pel demés, jo crec que atendrem les peticions que fan.
En relació amb els precs jo crec que estan absolutament contestats Ple darrere Ple, i
seguirem reiterant que el primer Grup de l’oposició té estatus de vicepresidència i, per
tant, aquesta és la resposta i res més.
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Monras (PSC-CP).
Preguntes
La presidenta, senyora Conesa (CiU), indica que en no formular-se preguntes orals
en aquesta sessió, de conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, es donarà
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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 4 de juliol pel portaveu del Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diu:
Interesa tener conocimiento de si JORDI PUJOL I SOLEY y/otros cargos políticos de la
etapa democràtica tienen cargos o títulos honoríficos de la Diputación de Barcelona.

La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, va ser lliurada en data 20 de juliol i diu:
En resposta a la seva pregunta sobre si el Sr. Jordi Pujol i Soley i/o altres càrrecs de l’etapa
democràtica tenen càrrecs o distincions honorífics de la Diputació de Barcelona volem
manifestar el següent:
En base a la recerca efectuada per la secció d’arxiu i gestió documental adscrita a la
Secretaria General i el Gabinet de relacions públiques i protocol adscrit a Presidència, el Sr.
Jordi Pujol i Soley no té cap honor o distinció de la Diputació de Barcelona.
Les dues úniques persones que han rebut una distinció de la Corporació, van tenir un paper
actiu en l’etapa democràtica segons consta en la recerca efectuada. Són l’Excm. Sr. Adolfo
Suárez González, medalla de la província d’or atorgada per ple el 27 de març de 1977 i el
Molt Honorable Sr. Josep Tarradellas i Joan, medalla commemorativa atorgada pel Ple de
27 de novembre de 1987, segons moció aprovada per la Comissió de Govern de 23
d’octubre de 1987.

2. Pregunta, formulada en data 4 de juliol de 2016, pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Ibáñez, que diu:
1. L’informe de gestió del 2015 fa notar que, en data 25 de febrer de 2015, en el Ple de la
Diputació de Barcelona es va aprovar un conveni de col·laboració, amb les altres
diputacions catalanes, per a la promoció de la comunicació de proximitat. Ens agradaria
disposar d’una còpia de l’esmentat conveni, si pogués ser, en format digital, i saber si,
fruit d’aquest acord, està pactat o previst que, en el present exercici, o en futurs, les
altres diputacions catalanes facin aportacions a la XAL. En cas afirmatiu, ens agradaria
conèixer els imports.
2. En la relació d’activitats efectuades per la XAL durant l’exercici 2015, hi ha un punt que
fa referència a programes especials amb motiu de l’Expo 2015 de Milà. Ens agradaria
tenir el detall de les activitats efectuades per la XAL relacionades amb aquest
esdeveniment, el cost de les mateixes i saber a quantes persones es va pagar el
desplaçament a Milà.

La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, ha estat lliurada avui, dia 28 de juliol de 2016, i diu:
En referencia a la seva pregunta entrada pel registre de la corporació el passat 4 de juliol, li
comunico que:
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A l’apartat 1), sobre el conveni de col·laboració de la XAL amb les quatre diputacions
catalanes per a la promoció de la comunicació de proximitat:
- El Ple de la Diputació de Barcelona del 26 de febrer de 2015 va aprovar el Conveni entre
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la col·laboració per a
impulsar la gestió conjunta per les quatre diputacions catalanes del Servei públic de
caràcter econòmic de foment i promoció de la comunicació local en tot el territori català. La
resta de les diputacions catalanes, van signar aquest conveni durant el mes de març de
2015.
- Actualment les Diputacions estan en el procés de creació dels respectius Serveis públics,
requisit previ a la formalització del conveni. A data d’avui no en tenim coneixement que la
creació d’aquest Servei hagi estat aprovat definitivament i per tant es pugui passar a la
fase participació en el capital social de la XAL, S.L. i la seva transformació en Xarxa de
Comunicació Local, S.A.
- En resposta a l’apartat 1), s’adjunta també el document “Text íntegre de l’acord del Ple de
la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de febrer de 2015, amb número de registre
18/15 (Doc.1)
A l’apartat 2) sobre les activitats efectuades per la XAL durant l’exercici 2015,
concretament en motiu de l’Expo 2015 de Milà, s’adjunten els següents documents:
- Informe anomenat “Resposta Cs DIBA Milà” (Doc.2)
- Carta del Director General de l’Atenció Ciutadana i Difusió, Sr. Ignasi Genovès i
Avellana, sol·licitant producció d’un programa especial des de Milà el dia 13 de juny de
2015. (Doc.3)
- Escaleta detallada de les 3 accions a Milà per al dia 13 de juny 2015 (Docs. 4,5 i 6)
- Resum dels costos de la participació de La Xarxa de Comunicació Local a l’Expo de Milà
2015 (Doc.7)
- Escaleta de blocs de publicitat i patrocinis dins les tres accions del programa a Milà el dia
13 de juny de 2015. (Doc.8)
Resto a la seva disposició per qualsevol dubte o comentari sobre l’assumpte de referència.
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3. Pregunta, formulada en data 11 de juliol de 2016, pel president del Grup Partit
Popular, senyor Reyes, que diu:
El diputat que subscriu, de conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la
Diputació de Barcelona, presenta, per ser contestada per escrit, amb l’entrega de la
documentació que correspongui, la següent pregunta:
Relació de totes les peticions, amb detall de les quantitats demanades si es tracta d’un ajut
econòmic, que han fet els següents ajuntaments en relació amb el Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019, tant pel que fa a les meses de concertació com al catàleg de serveis del
2016):
Abrera
Arenys de Mar
Argentona
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Berga
Caldes de Montbui
Calella
Canet de Mar
Canovelles
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Cunit
El Masnou
El Prat de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Gavà
Granollers
Igualada
La Garriga
La Llagosta
La Roca del Vallès
Les Franqueses del Vallès
L’Hospitalet de Llobregat
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Lliçà d’Amunt
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Mataró
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montgat
Montornès del Vallès
Olesa de Montserrat
Palau Solità i Plegamans
Pallejà
Parets del Vallès
Piera
Pineda de Mar
Premià de Dalt
Premià de Mar
Ripollet
Rubí
Sabadell
Salou
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Boi de Llobregat
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes
Sant Quirze del Vallès
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Perpètua de Mogoda
Sitges
Terrassa
Tordera
Torelló
Tortosa
Vallirana
Vic
Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar

La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i relacions
amb la ciutat de Barcelona, ha estat lliurada avui, dia 28 de juliol de 2016, i diu:
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D’acord amb la seva petició d’11 de juliol a la Presidenta de la Diputació de Barcelona en
relació a les peticions de subvenció d’alguns ajuntaments, li faig arribar dos documents:
1.- Nombre de sol·licituds i import sol·licitat per municipi, convocatòria (Meses 16-19 i
Catàleg 16) i tipus de recurs. Són 4 fulls on es mostren les dades totals pels 79 municipis.
2.- Llista amb totes les sol·licituds registrades en aquestes dues convocatòries al PMT.
Així mateix, l’informo que no li podem facilitar les dades de Cunit, Salou i Tortosa, ja que són
municipis que pertanyen a la demarcació de Tarragona.
Cal destacar també que les dades exposades es corresponen a peticions que no tenen
necessària traducció en concessió efectiva d’ajut per part d’aquesta Corporació.
Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment.
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4. Pregunta, formulada en data 14 de juliol de 2016, pel president del Grup CUPPoble Actiu, que diu:
Per la present, des del Grup CUP-Poble Actiu, voldríem conèixer quins han estat els imports
que la Diputació de Barcelona ha aportat per a la Festa del Cel en els exercicis 2014 i 2015.

La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, ha estat lliurada avui, dia 28 de juliol de 2016, i diu:
D’acord amb la seva petició a la Presidenta de la Diputació de Barcelona del dia 14 de juliol
de 2016, en referència a si la Diputació ha col·laborat en el finançament de la Festa del Cel
en els exercicis 2014 i 2015, l’informo que en el 2014 des de l’Àrea de Presidència es va
atorgar una subvenció de 20.000 euros a l’Ajuntament de Mataró per la celebració de la
primera edició que se celebrava en aquest municipi, en concepte d’assistència tècnica,
coordinació, promoció i difusió.

5. Petició de documentació, formulada en data 29 de juny de 2016 pel president del
Grup CUP-Poble Actiu, que diu:
Per la present, des del Grup CUP-Poble Actiu, voldríem sol·licitar una còpia en paper i/o
digital del Pla zonal de carreteres del Vallès Oriental, elaborat per la Diputació de Barcelona.

La documentació serà lliurada demà, dia 29 de juliol de 2016.
6. Petició de documentació, formulada en data 4 de juliol de 2016, pel portaveu del
Grupo Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diu
En referencia a una petición de documentación que realizamos el pasado 6 de junio de
2016, la cual se nos respondió el pasado 27 de junio, primeramente les agradecemos que
nos hayan facilitado una respuesta en tan poco espacio de tiempo y lo que solicitaríamos
ahora es tener acceso a los siguientes espedientes de contratación (todos ellos
relacionados en su respuesta del 27.06.2016).
SOCIEDAD: Iniciatives i Programes, SL
NIF: B59545913
EJERCICIO
IMPORTE)
NÚMERO EXPEDIENTE
2011
2011/8707
4.000,00
SOCIEDAD: Itinere Serveis Educatius, SL
NIF: B62396012
EJERCICIO
NÚMERO EXPEDIENTE
IMPORTE
2010
2010/8812
13.608,00
2011
2011/7865
19.170,00
SOCIEDAD: Gallet Consultors Associats, SL
NIF: B61483293
EJERCICIO
NÚMERO EXPEDIENTE
IMPORTE
2007
2007/1856
11.935,00
2008
2008/2854
9.920,00
2009
2009/0233
9.920,00

La documentació ja ha estat consultada.
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7. Petició de documentació, formulada en data 14 de juliol de 2016, pel president del
Grup Partit Popular, senyor Reyes, que diu:
Després de finalitzar l’examen de l’expedient de la subvenció atorgada, en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, a l’Ajuntament de Malgrat de Mar per al reforçament
estructural i el canvi de coberta del Pavelló Municipal, així com la posterior modificació
d’aquesta subvenció per al reforç estructural, el paviment de la pista i la tanca perimetral,
d’acord amb el que preveuen la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia,
Acceso a la información pública y buen gobierno, i la Llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
SOL·LICITA:
Per poder fer un estudi més detallat de la justificació d’aquesta subvenció, demana còpia de
tots els justificants de les despeses que ha aportat l’Ajuntament de Malgrat de Mar per
justificar aquestes subvencions.

La documentació va ser lliurada el dia 20 de juliol de 2016.
8. Petició de documentació, formulada en data 14 de juliol de 2016, pel president del
Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, que diu:
Per la present, des del Grup CUP-Poble Actiu, voldríem obtenir una còpia en paper i/o digital
del Conveni, entre la Diputació de Barcelona i el Ministerio de Defensa, per a la gestió de la
finca en la qual es troba el Servei Meteorològic de Catalunya, al Turó de l’Home.

La documentació va ser lliurada el dia 21 de juliol d’enguany.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 15 hores i 10 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

