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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 29 de setembre 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), Jaume Asens i Llodrà
(ENTESA), Blanca Arbell i Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSCCP), 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 (ERCAM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello (CiU), Miquel Forns i
Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria
de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan
Carles García i Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i
Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez i Giner
(C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel
López González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU),
Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i
Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), Juan José Puigcorbé i Benaiges
(ERC-AM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere Regull i Riba (CiU), Ramon Riera
Macia (PP), Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA),
Carlos Ruiz 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 i Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el
Tresorer senyor Josep Abella i Albiñana.
Excusa la seva absència el diputat senyor Manuel Reyes López (PP).
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
presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta diu: En primer lloc, treballarem i
expressarem a través d’una Declaració Institucional el suport als Acords de Pau de
Colòmbia. En dóna lectura la vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó.
La senyora Budó (CiU) diu:
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“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT ALS ACORDS DE PAU A
COLÒMBIA
El passat 26 de setembre el Govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades
Revolucionàries de Colòmbia- Exèrcit del Poble (FARC) han signat un acord definitiu
de pau per posar fi a més de 50 anys de conflicte intern, un acord que es va anunciar
el passat 25 d’agost des de l'Havana i que ha estat àmpliament celebrat per la
comunitat internacional.
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el
convenciment que tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot
trobar vies dialogades per assolir la pau i per garantir la seguretat. En aquest sentit, cal
valorar l’avenç dels valors universals del diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment
de les vies democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet que dóna esperances
als pobles del món que pateixen violència.
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva
residència a Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o
indefinida, per motius polítics, econòmics, laborals, acadèmics o d’altres; però tots i
totes han hagut de sortir d’un país colpit pel conflicte armat i la violència en les seves
múltiples formes. Aquesta onada migratòria ha estat un element més d’una intensa
relació que va tenir un episodi important durant l’acollida de centenars d’exiliats i
exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en el temps en
forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià.
Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un
país prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des
del Govern de la Generalitat de Catalunya. El municipalisme català, a través del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament i el conjunt d’actors de la cooperació
catalana, ha mantingut una intensa implicació amb els esforços dels colombians i les
colombianes per a la construcció de pau, amb la promoció dels drets humans, amb la
sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el conflicte, i també amb el suport a
accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest compromís ha estat el
treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la Taula Catalana per la Pau
i els Drets Humans a Colòmbia.
Avui, el municipalisme català vol ratificar que continuarà donant suport a Colòmbia
davant dels reptes que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou
període de postconflicte. Per aquesta raó, creiem que incentivar la participació en el
plebiscit dels acords de pau per part de la ciutadania colombiana que viu a Catalunya
és fonamental per garantir que aquest procés té el suport també dels colombians i
colombianes que han patit el conflicte.
En aquest sentit, fem una crida a tots els colombians i colombianes residents als
diferents pobles i ciutats de Catalunya a que participin activament tot votant la
ratificació dels acords de pau el proper 2 d’octubre de 2016 i ens comprometem a
donar suport als municipis on aquests ciutadans estiguin empadronats per a la
informació i divulgació del que comporten aquests acords de pau, de manera
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coordinada amb la resta de les institucions catalanes, organitzacions de la societat civil
i amb el Consolat de la República de Colòmbia a Barcelona.
Aquesta declaració ha estat impulsada i signada per les tres associacions
municipalistes: Associació Catalana de Municipis, Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i Federació de Municipis de Catalunya i també compta amb el
reconeixement de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya.”
Tot seguit la senyora presidenta dóna pas a la part resolutiva de la sessió, entrant a
l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Odre del Dia que es transcriu a
continuació:
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 de juliol de 2016.
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2.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició de la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat, i
actualització de la composició de les Comissions de la Corporació.

3.

Donar compte del Decret de modificació parcial del Decret de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol, en el sentit de fixar les retribucions, en concepte de sou,
de la dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona i
membre de la Comissió Executiva, d’acord amb la seva petició de 22.6.2016 i amb
efectes del dia 1.9.2016.

Intervenció General
4.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Compte General de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2015.

Servei de Programació
5.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 14/2016 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, 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 i donar compte de la creació en el Pressupost de la
Corporació del programa europeu 1721A LIFE CLINOMICS, finançat amb fons
europeus.
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6.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació 07/2016 del Pressupost de
l’Institut del Teatre corresponent a l’exercici 2016.

Organisme de Gestió Tributària
7.

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

8.

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

9.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Lliçà de Vall, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de
dret públic municipals.

10. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Montseny, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
11. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
12. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament
de Sant Sadurní d'Anoia, en relació a revocar la delegació referent a la recaptació
voluntària de la taxa pel servei de l'Escola Bressol.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.

Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, per
rebutjar l’aprovació de l’Informe de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent i
en defensa de les institucions catalanes.

2.

Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, en
relació a les activitats militars que l’exercit espanyol desenvolupa en el Parc
Natural de Collserola.

3.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, en defensa de
l’autonomia de la Gent Gran.
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4.

Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, per promoure
accions contra el malbaratament alimentari als municipis.

5.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta
de Govern (14 i 28 de juliol).

6.

Precs

7.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 de juliol de
2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 28 de
juliol de 2016, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
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2.- Dictamen de data 20 de setembre de 2016, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Territori i Sostenibilitat, i actualització de la composició de les
Comissions de la Corporació.
“I. Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol de
2015 i mitjançant Acord núm. 128/15, va acordar la creació de les Comissions
Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió
especial de caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL,
societat mercantil unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple
corporatiu, per tal de facilitar la participació política en l’òrgan de govern i administració
de la societat.
II. Atès que l’esmentat Acord núm. 128/15, en el punt quart de la seva part dispositiva,
acorda que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les
Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el
següent nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple:
1. Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25,
inclosa la presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups
polítics serà el següent:






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

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








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

3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment
dels membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, sense perjudici
d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.
III. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària d’1 d’octubre de 2015 i
mitjançant Acord núm. 136/15, va restar assabentat de la composició de les
Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així
com de la integració dels/de els/les diputats/des en cadascuna d’aquestes Comissions.
IV. Atès que mitjançant Acords núm. 182/15, 26/16, 76/16 i 114/16, el Ple de la
Corporació va restar assabentat, en sessions de 26 de novembre de 2015, 25 de
febrer de 2016, 28 d’abril de 2016 i 30 de juny de 2016, respectivament, de les
modificacions i actualització de la composició de les Comissions informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.
V. Atès que en data 15 de juliol de 2016 s’ha presentat un escrit signat pel president
del Grup polític ENTESA en el Registre General d’Entrada de la Diputació de
Barcelona, en què sol·licita que la Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras deixi de ser
membre de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
i sigui substituïda per la Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla
Oliveras, diputada adscrita al Grup polític ENTESA, deixa de formar part de la
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
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Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll,
diputada adscrita al Grup polític ENTESA, passa a integrar-se en la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, que queden constituïdes de la manera
següent:
I. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS
GENERALS i RECURSOS HUMANS, que estarà integrada per 25 membres de
ple dret, inclòs el President.
President: Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i per delegació de la
Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

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

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor
2. Il·lm. Sr. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lma. Sra. Maria Gallardo Borrega

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

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

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

b) ERC-AM

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

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

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

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

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

g) CUP-PA

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

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

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

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

Vocals:
a) CiU

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

b) ERC-AM

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

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives
i de Seguiment afectades i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
3.- Donar compte del Decret de data 19 de juliol de 2016, de modificació parcial
del Decret de la Presidència núm. 7472/15, de 29 de juliol, en el sentit de fixar les
retribucions, en concepte de sou, de la dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. Sr.
Jaume Ciurana i Llevadot, diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la Ciutat de Barcelona i membre de la Comissió Executiva,
d’acord amb la seva petició de 22.6.2016 i amb efectes del dia 1.9.2016.
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments
efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor
dels diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals
de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el
procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la
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fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les
corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les
quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la
corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es refereix a les retribucions
com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament
de Barcelona és de 32 i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix
nombre màxim de membres electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a
l’àmbit territorial del municipi de major població de la província respectiva, com és el
cas de la ciutat de Barcelona respecte de la província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de
les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que
aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està
prevista per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o
diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre
d’altres, de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin
responsabilitats que exigeixin una especial permanència en la Diputació de Barcelona,
en els seus organismes dependents, superior a la resta de diputats o diputades. En tot
cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre d’electes que exerceixin el
seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva
a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves retribucions en
concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes
dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a
aquesta entitat local o organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que
desenvolupi el Ple corporatiu.
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Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres
d’aquesta que realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va
acordar fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com
en 15 els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial,
d’acord amb les característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació
aprovats pel Ple corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 30 de juny de
2016, va aprovar la modificació parcial de l’acord del Ple adoptat en sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2015, en el sentit de fixar les retribucions econòmiques
a percebre en concepte de sou i els percentatges de dedicació (75%, 51% i 25%) dels
vicepresident/es; membres de la Comissió Executiva; i presidents/es dels grups
polítics amb dedicació parcial.
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 7472/15, de 29 de juliol, va acordar
nomenar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i
parcial, així com el percentatge d’aquestes últimes, publicat en el BOPB de 7 d’agost
de 2015. Decret que, posteriorment, va ser rectificat per errada material mitjançant
Decret 7582/15, de 31 d’agost, d’acord amb el que disposa l'article 105.1 de la Llei
30/92, de 26 de novembre.
Atès que el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat
de Barcelona i membre de la Comissió Executiva, Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot,
va presentar un escrit en data 22 de juny de 2016, que va tenir entrada en el Registre
General de la Diputació de Barcelona el 27 de juny de 2016, en què comunica que a
partir de l’1 de setembre de 2016 el seu règim de dedicació com a diputat passarà
d’exclusiva a parcial al 75%, així com que dita comunicació sigui incorporada en el
Registre d’activitats i en el Registre de béns patrimonials de la Diputació de Barcelona.
Vista la providència de la presidenta, de data 19 de juliol de 2016, en què insta la
Secretaria General perquè realitzi els actes administratius necessaris per modificar el
Decret de la Presidència núm. 7472/15, de 29 de juliol, en el sentit de modificar el
règim de dedicació de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, deixant sense efecte la
seva dedicació exclusiva en la Diputació de Barcelona i passant a una dedicació
parcial al 75%, d’acord amb les retribucions aprovades pel Ple corporatiu, en sessió
ordinària de 30 de juny de 2016, que modificava parcialment l’acord del Ple, adoptat en
sessió extraordinària del 29 de juliol de 2015, pel qual es fixaven les retribucions
econòmiques a percebre en concepte de sou i els percentatges de dedicació (75%,
51% i 25%) dels vicepresident/es; membres de la Comissió Executiva; i presidents/es
dels grups polítics amb dedicació parcial; d’acord amb la seva petició de 22 de juny de
2016 i amb efectes d’1 de setembre de 2016.
Vist l’informe de la Secretaria General de gener de 2016 (DIBA 1/2016).
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En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer.- MODIFICAR parcialment els apartats primer, segon, tercer i quart del Decret
de la Presidència núm. 7472/2015, de 29 de juliol, en el sentit de modificar el règim de
dedicació de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, deixant sense efecte la seva
dedicació exclusiva en la Diputació de Barcelona i passant a una dedicació parcial al
75%, d’acord amb les retribucions aprovades pel Ple corporatiu, en sessió ordinària de
30 de juny de 2016, que modificava parcialment l’acord del Ple, adoptat en sessió
extraordinària del 29 de juliol de 2015, pel qual es fixaven les retribucions
econòmiques a percebre en concepte de sou i els percentatges de dedicació (75%,
51% i 25%) dels vicepresident/es; membres de la Comissió Executiva; i presidents/es
dels grups polítics amb dedicació parcial; d’acord amb la seva petició de 22 de juny de
2016 i amb efectes d’1 de setembre de 2016.
Segon.- ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, que l’Il·lm. Sr. Jaume
Ciurana i Llevadot exercirà el seu càrrec de diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona i membre de la Comissió Executiva
amb caràcter de dedicació parcial al 75% i amb efectes del dia 1 de setembre de 2016.
Tercer.- ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que la retribució
econòmica, en concepte de sou, que ha de percebre l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot, per exercir el seu càrrec amb dedicació parcial al 75% i d’acord amb les
quanties aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 30 de
juny de 2016, queda fixada en 4.775,60 euros mensuals, a raó de catorze
mensualitats per any i amb efectes de l’1 de setembre de 2016.
Quart.- RATIFICAR la resta dels acords adoptats per Decret de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol.
Cinquè.- DONAR COMPTE que el nombre de membres electes que exerciran el seu
càrrec amb dedicació exclusiva, a partir de l’1 de setembre de 2016, quedarà fixat en
29 i el nombre de membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial
quedarà fixat en 7.
Sisè.- ACORDAR que aquesta resolució entrarà en vigor l’1 de setembre de 2016 i
produirà plens efectes jurídics fins a la seva modificació, si escau.
Setè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa
l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i en el Portal de transparència, en compliment del que
disposa la Llei 19/2014, de 29 desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, a les
presidències i els portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la
Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General,
a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.
Novè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se
celebri.”
I el Ple en resta assabentat.
Intervenció General
4.- Dictamen de data 9 de setembre de 2016, pel qual es proposa aprovar el
Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015.
“El compte general posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici, de conformitat amb allò que preveu
l’article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El Compte general de la Diputació de Barcelona està integrat pel de la pròpia
Corporació, pels dels organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre,
Organisme de Gestió Tributària (ORGT), Fundació Pública Casa de Caritat i Patronat
d’Apostes i pels comptes anuals de la societat mercantil limitada Xarxa Audiovisual
Local (en endavant ‘XAL, SL’).
El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i els comptes dels
seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (ICL), a l’empara del que disposa l’article 210,
en relació amb l’article 203.1.d) del TRHL, i els comptes anuals de la XAL, SL s’han
elaborat d’acord amb la normativa mercantil, i el règim de comptabilitat és el previst
per a les societats mercantils quan el capital social de les quals pertany íntegrament a
les entitats locals, d’acord amb l’article 209.3 del TRHL.
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat retuts per la presidenta, i els
dels seus organismes autònoms i el de la XAL SL, han estat retuts i proposats pels
seus òrgans competents, a tenor del que estableix l’art. 212 del TRHL.
Vist l’informe favorable de la Intervenció general, de data 5 de maig de 2016, emès en
relació amb el Compte General 2015 en compliment de la funció de control intern
respecte de la gestió econòmica en l’accepció de funció interventora que preveu
l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d’acord amb la normativa que regula
l’exercici de l’expressada funció, en la seva modalitat de control limitat, conforme amb
allò que disposa l’article 219 del TRHL.
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Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la reunió que va tenir lloc el dia 31 de
maig de 2016, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà
sobre la procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada
Comissió, a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies
més els interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions,
conforme amb el que disposa l’art. 212.3 del TRHL.
Atès que el Compte General, juntament amb l’informe de la Comissió Especial de
Comptes, ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies, sense que en aquest
termini, ni tampoc durant els vuit dies hàbils següents, que van finalitzar el 30 de juny
d’enguany, s’hagi presentat cap observació, reparament ni reclamació en relació al
Compte General esmentat.
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de
la Corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per
la Comissió Especial de Comptes, sense necessitat d’emetre un nou informe per
l’esmentada Comissió, conforme amb allò que determina l’art. 212.3 del TRHL.
Vist que el Compte General s’acompanya de la documentació complementària prevista
a la Regla 48.1 b) i c) ICL, relativa als comptes anuals de les societats mercantils amb
participació majoritària de la Diputació i de les entitats incloses amb l’àmbit d’aplicació
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, que no s’integren al compte General de la Diputació de Barcelona:
CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL
CONSORCI CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA
CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL
MARESME
CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL GUILLERIES-SAVASSONA
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
CONSORCI ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADM. LOCAL (CEMICAL)
CONSORCI UNIV. INT. MENÉNDEZ PELAYO DE BARCELONA-CTRE. ERNEST
LLUCH
CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL
FUNDACIÓ PRIVADA PALAU
FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL
FUNDACIÓ INSTITUT D'HUMANITATS DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ
BERGUEDÀ INICIATIVES SOCIETAT DE DESENVOLUPAMENT, S.A.
COMPANYIA D'EMISSIONS I PUBLICITAT, S.A.(CEPSA)
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Vista la Base 87 de les d’execució del pressupost 2015, i vist l'apartat 2.4.j) de la
Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de
2015, el qual està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de
conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
acompanyat de la documentació complementària prevista a la Regla 48.1 b) i c) ICL,
relativa als comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària de
la Diputació i de les entitats incloses amb l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que no s’integren al
compte General de la Diputació de Barcelona.
Segon.- RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò
previst en l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012,
de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma
prevista en l’Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 8 de març de 2016 (DOGC
7081, de 17 de març de 2016).”
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: Sí, només per dir que nosaltres ens abstindrem.
Tot seguit la presidenta senyora Conesa (CiU), pregunta al Grup Partit Popular per
la seva intenció de vot, el qual serà d’abstenció.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Quatre
reflexions per justificar el vot del nostre Grup. La primera encaminada a reforçar una
evidència que és que aquesta casa, la Corporació, és una administració sanejada i
que té capacitat de desplegar polítiques públiques i que, per tant, entenem que la
prioritat d’aquesta casa ha de ser i esperem que així sigui, desenvolupar la Xarxa de
Governs Locals, el Pla de mandat i les actuacions que tenen a veure amb el suport al
món local. Per tant, insistim en la idea de que el suport a polítiques que la Generalitat
ha deixat de poder fer hauria de ser excepcional i extraordinari.
El segon element que ens preocupa del Compte General té a veure amb l’evidència
que les transferències corrents, al final, han sigut molt més de les que inicialment
s’havien previst. Ens sembla raonable, fins i tot, i estaríem d’acord en que els
ajuntaments necessiten majors transferències i, per tant, tot el que tingui a veure amb
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dotar de majors recursos al món local ens sembla coherent i ens sembla raonable. No
així, i insistir en una cosa que hem dit vàries vegades en aquest Ple, incrementar les
subvencions directes o les aportacions directes a entitats privades com ha anat
passant durant aquests mesos que portem de mandat.
El tercer element ja el coneixen, ja ho saben. La contínua preocupació que té el nostre
Grup amb la baixa execució pressupostària. Tornem a insistir en la idea de que
nosaltres creiem que hem de buscar la manera de que els ajuntaments puguin
executar millor, més i millor. Vam plantejar fa un Ple la possibilitat de que la pròpia
Diputació estableixi algun sistema de suport als ajuntaments per tal que puguin
executar tot allò que la Diputació està disposada a transferir; per tant, una preocupació
important que és la tercera idea.
I la quarta idea, perquè tampoc seríem justos si no la plantegéssim. La nostra
insistència en que la Llei d’Estabilitat Pressupostària i les lògiques del govern Montoro
tenen molt poc a veure amb la situació real a l’administració local i que és un insult, per
dir-ho clar, a la capacitat que té el món local de despesa i de gestió dels seus propis
projectes i programes i, per tant, entenem que, en aquests moments, el país no té un
problema d’endeutament perquè les administracions locals o els països com Catalunya
no siguem capaços de gestionar els nostres recursos, sinó perquè hi ha una política
fiscal absolutament neoliberal que el que fa és impedir que la gent pagui en funció de
la renda i el que fa és que la gent no pugui accedir a uns serveis de qualitat per uns
criteris que poc tenen a veure, insistim, amb la despesa pública i amb la capacitat dels
ajuntaments o d’una corporació com la Diputació. Per tant, entenem que el compte
general no és una altra cosa que l’execució d’un programa de govern, per tant, d’un
pressupost. No vam votar a favor del Pressupost; per tant, entenem que el que és
coherent és mantenir la posició de vot que vam fer en el seu moment i abstenir-nos
d’aquest Compte General.
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, qui diu: És que estaria a favor
de la intervenció del senyor Funes en un percentatge molt alt. És evident que el
Compte General reflecteix una evidència que, a més, n’hem parlat en l’àmbit de
Govern, de la situació que està vivint l’administració local amb motiu de la normativa
estatal espanyola que posa sostres a situacions econòmiques a les quals la pròpia
administració no hi posaria aquest sostre. Això ho veurem d’aquí dos mesos també
quan sigui el moment d’aprovar el Pressupost i en aquests moments que l’estem
confeccionant. No és el nivell d’endeutament que la Diputació pot aconseguir, que en
pot aconseguir molt més, sinó els sostres que ens posa la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, aprovada i en vigència pel Govern de l’Estat.
I en segona qüestió, jo crec que la Diputació de Barcelona ha demostrat, durant aquest
mandat però també al llarg de la seva història, la seva sensibilitat cap a les qüestions
socials que afecten a les persones. De fet, una de les Àrees que té més pressupost de
la casa justament és la d’Atenció a les Persones. Per tant, diguem-ne que, tot i que el
Compte General no és res més que les dades del Pressupost i, per tant, és una
qüestió molt tècnica en què tots hem participat i hem tingut la porta oberta a informació
–tots els Grups-; tot i que això és així, és evident que se’n poden treure algunes
deduccions com les que treia que fan, a l’hora de la veritat, però en tot cas, insistir en
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la voluntat del Govern d’actuar de cara als ajuntaments de la manera que ho estem
fent. I, segurament, haurem de buscar un sistema perquè els ajuntaments puguin
executar, amb major celeritat, tot allò que la Diputació els hi posa al seu abast que és
el que, diguem-ne, tenim com a signatura pendent per a resoldre i que fa que tinguem
aquest romanent, moltes vegades, que es pot qualificar no d’escandalós però si potser
d’exagerat; però és la realitat que ens acompanya en aquests temps i més en temps
de crisi pels ajuntaments. No tenen possibilitat de cofinançar projectes com feien els
anys que econòmicament anaven bé.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció d’Entesa (7), Partit
Popular (2) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 38 vots a favor i 12
abstencions.
Servei de Programació
5.- Dictamen de data 15 de setembre de 2016, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 14/2016 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, 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 i donar
compte de la creació en el Pressupost de la Corporació del programa europeu
1721A LIFE CLINOMICS, finançat amb fons europeus.
“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 crèdit 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.
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Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri les previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions),
s’insti la modificació dels esmentats instruments.
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/900,de 20 d’abril, pel que
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització,
després del compliment dels tràmits legalment 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 determinada 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.
Vist que la modificació de pressupost 13/2016 aprovada per Decret de la Presidència
d’1 d’agost de 2016 recull la creació del programa europeu 1721A LIFE CLINOMICS,
finançat amb fons europeus, que té per objectius promoure la resiliència del territori i
les oportunitats i reptes de l’economia local en l’adaptació al canvi climàtic.
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 14/2016 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, que recull crèdits extraordinaris, suplements
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de crèdit i transferències de crèdit per un import total de quaranta-dos milions quatrecents noranta-vuit mil nou-cents seixanta-nou euros amb onze cèntims (42.498.969,11
EUR) amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant
d’aquest acord a tots els efectes.
Segon. - APROVAR l’ actualització del Pla estratègic de subvencions 2016 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2016 inclòs dins de
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del
Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva
aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre,
d’acord amb el Pla Econòmic i Financer aprovat per l’òrgan de tutela financera de la
Generalitat en data 20 d’abril de 2016.
Quart.- DONAR compte de la creació del programa europeu 1721A LIFE CLINOMICS,
finançat amb fons europeus, que té per objectius promoure la resiliència del territori i
les oportunitats i reptes de l’economia local en l’adaptació al canvi climàtic, aprovada
en la modificació de pressupost 13/2016 per Decret de la Presidència d’1 d’agost de
2016.
Cinquè.- 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.
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Setè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
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Abandona la sessió la diputada senyora Funtané (ERC-AM).
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor
Riera, qui diu: En aquest punt de l’ordre del dia permeti’m que expressem una
preocupació per la modificació de crèdit que fa efecte a cinc milions, motivada per la
necessitat de regularitzar els deutes tributaris de les emissores municipals i de la
pròpia XAL amb la Hisenda Pública. No podem estar en silenci amb el fet de que
gastem vint-i-cinc milions d’euros en recolzar els continguts audiovisuals d’uns mitjans
de comunicació local que, ni són una competència essencial dels ajuntaments, segons
la legislació vigent, i que, a més, tenen un “claro sesgo separatista y propagandista, si
observamos a los productores de algunos de los contenidos que se emiten. Con el
dinero de todos se está dando apoyo a medios de comunicación que representan el
sentir de una minoría en nuestra provincia, atendiéndonos a los resultados de casi
todas las elecciones que se han celebrado. Pese a todo, nos vamos a ver obligados a
votar a favor de esta modificación de crédito ya que, en la misma, se incluyen ayudas
para cubrir deudas de los ayuntamientos y ayudas a las guarderías, que han sido una
de las reivindicaciones más reiteradas por parte de nuestro Grupo y nos hubiera
gustado que estuviera” segregat. Ens hagués agradat que anés a banda perquè
haguéssim pogut aprovar, per una part, lo de les guarderies i lo dels deutes dels
ajuntaments i debatre, per una altra banda, aquesta subvenció o aquest finançament
de la XAL. Votarem a favor, però diem que amb les reserves pel que hem expressat.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes,
qui diu: Bàsicament insistir en alguna reflexió que ja vam fer a la Comissió Informativa.
Haig de dir que, hem rebut resposta de les preguntes que vam fer a la Comissió
Informativa amb relació a aquesta modificació de crèdit; per tant, les hem entès i les
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acceptem, amb una matisació que té a veure, evidentment, amb la XAL i amb el fet
d’aquests cinc milions d’euros de la XAL, del deute, etc.
Nosaltres el que plantegem és que, en el Consell d’Administració de la Xarxa, es parli
amb calma de quina és la situació, se’ns expliqui bé i puguem abordar les possibles
accions que s’hagin de fer. Que tothom sigui conscient de quina és la realitat, més
enllà de si ens agraden més o menys alguns continguts de la XAL; que en podríem fer
una llarga llista dels que no ens agraden i més curteta dels que ens agraden. Però, en
tot cas, no és el debat. El debat és com mantenim una activitat de la XAL, per tant,
entenem que això és un element que s’ha d’analitzar.
Per altra banda, per a nosaltres, el tema central d’aquesta modificació de crèdit, és el
programa específic que el diputat ens va anunciar que es treballaria a partir d’aquesta
modificació de crèdit. Nosaltres, d’entrada, ja vam tenir aquest debat en el plenari quan
nosaltres vam presentar una moció per plantejar un programa complementari de
cohesió social i d’inversió als territoris. Vostès ens van dir que no es podia fer un
programa complementari a cop de moció. Ho acceptem. Tampoc tenim massa clar si a
cop de modificació de crèdit es pot fer un programa complementari. En tot cas, la
nostra voluntat és poder participar de la definició d’aquest programa complementari.
Per tant, entenem que, fins i tot, podria ser bastant assumible els objectius que
nosaltres vam plantejar en aquella moció, de fer inversió als barris de les nostres
ciutats que necessiten inversió pública amb el programa que vostès plantegen. Per
tant, en la mesura que vostès es comprometin a fer una incorporació d’aquests
objectius en aquest programa complementari, nosaltres hi votaríem a favor.
Intervé a continuació el president delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Una
qüestió, crec que prèvia, perquè s’entengui la meva intervenció. Intervinc com a diputat
d’Hisenda i no com a membre de la XAL, perquè no en sóc. Una de les coses que
contínuament vaig repetint és que les Àrees proposen i l’Àrea d’Hisenda disposa els
diners que necessita cada una de les Àrees. En aquest cas, com molt bé deia el
diputat Funes, aquestes qüestions que plantegen els diputats Riera i Funes, són
qüestions que s’han de plantejar o al Consell d’Administració o al Consell General de
la XAL, que és realment allà on s’ha de discutir quin és el futur, quina és la
programació, quin tipus d’activitat es porta a través de la Xarxa. Per tant, nosaltres el
que fem a la modificació de crèdit és atendre allò que ha aprovat el Consell
d’Administració de la XAL. Per tant, ja ve amb l’aprovació i, senzillament, el que fem és
incorporar aquests cinc milions d’euros que són conseqüència d’una situació no
provocada per la XAL sinó per la necessitat d’alguns canvis normatius que s’han anat
produint els últims temps. No els puc respondre exactament i menys, molt menys,
parlar de la programació, sinó de la necessitat, que ens plantegen des de la XAL,
d’aquesta aportació donades les circumstàncies concretes justament de canvi, una
mica de paradigma, del funcionament d’aquest tipus d’administracions o d’empreses
lligades a l’administració.
Quant a la segona qüestió que deia el senyor Funes, és evident que nosaltres vam dir
que no es pot fer un programa complementari a cop de moció. I el que estem fent avui,
i ho vaig explicar així a la Comissió Informativa, és no fer un programa complementari
a cop de modificació de crèdit, sinó crear l’espai econòmic necessari per poder
programar un programa complementari, un programa que l’ha de decidir el Govern, en
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principi pactat, i així els vaig dir i ho he parlat amb els Grups que conformen aquest
plenari. Em vaig expressar en aquest sentit a la Comissió Informativa i així mateix ho
faig en el plenari i, evidentment, hi haurà una proposta que farà el Govern i una
proposta oberta a comentaris que puguem fer amb vostès. Perquè no és que és una
cosa que la digui avui en aquesta intervenció; és que ha estat així durant tot el que
portem de mandat i, si molt m’apura, durant el mandat anterior sempre se n’ha parlat
d’aquest tipus de programes, i moltes vegades hem estat tots d’acord, i s’han portat al
Plenari, el 100% de les ocasions no només votat pel Govern sinó votat per altres
Grups. Per tant, queda obert però aclarir que l’única cosa que estem fent és facilitar la
via econòmica per poder proposar un programa complementari. No és a cop de
modificació de crèdit que fem un programa complementari.
Intervé novament el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: Senyor Cañizares, més
enllà de l’anècdota de l’expressió, no vull fer arqueologia en aquest plenari. Es
comprometen, com a mínim, a entendre o a recollir part del què nosaltres vam
plantejar en aquella moció? Crec que és similar, perquè al final el programa diu... Com
li han dit? Al programa li han dit... ara no ho trobaré, però d’inversió pública o d’inversió
tal.... Crec que és similar al que nosaltres plantejàvem, molt similar. Evidentment, el
nostre programa estava molt obert. En definitiva, hi ha mancances a les instal·lacions
municipals, hi ha mancances a barris concrets, hi ha mancances a residències amb
baixa densitat, en zones residencials amb baixa...; per tant, hi ha una necessitat
evident d’inversió als nostres municipis i volem saber si amb aquest programa ho volen
cobrir o estem parlant d’altres coses. Demano que ens ho contesti així per poder votarlo a favor.
El diputat senyor Garcia Cañizares (CiU) diu: Senyor Funes, jo he començat fent
una prèvia: sóc el diputat d’Hisenda, ara mateix no sóc ni el portaveu d’un Grup, sóc el
diputat d’Hisenda; per tant, jo no puc agafar el compromís de com es portarà a terme
el programa complementari. En tot cas, això ho ha de contestar el Govern, la proposta
la fa el Govern i els vaig dir a la Comissió Informativa que no fessin cas del títol, que
això sí que havia estat una proposta del Departament d’Hisenda per posar-li algun
nom a la partida econòmica; però que no era aquell el nom definitiu que tindria aquest
programa complementari. Per tant, jo no tinc capacitat per respondre si el programa
complementari coincidirà amb la moció que vostès havien presentat. Però, en tot cas,
la sensibilitat per recollir les sensibilitats dels Grups en el plenari, evidentment, que el
Govern les tindrà sempre en compte.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Jo crec que ens comprometem a seure’ns
amb tots els Grups que vulguin fer propostes per poder acordar amb el millor o amb el
màxim consens possible els objectius d’aquest proper pla complementari. Per tant,
estem compromesos en aquesta línia.
I, després de les intervencions dels portaveus dels Grups que han demanat intervenir,
es procedeix a la votació.
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) i Entesa (7), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del
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Grup Partit Popular (2) i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat
definitiu de 41 vots a favor, 3 vots en contra i 5 abstencions.
6.- Dictamen de data 21 de setembre de 2016, pel qual es proposa aprovar la
modificació 07/2016 del Pressupost de l’Institut del Teatre corresponent a
l’exercici 2016.
“Atesa la necessitat de finançar diversos projectes i obligacions dins dels àmbits dels
capítols I de despeses de personal, del capítol 2 de despeses corrents i del capítol IV
de transferències corrents, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat
compliment i de caràcter inajornable realitzades per part de la Secció de Recursos i
Serveis Tècnics, d’IT Dansa i de la Gerència de l’Institut del Teatre.
Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 4577/15 de
data 18 de maig de 2015, pel qual s’adaptava l’aplicació del superàvit de l’exercici
2013, prevista en el decret 5906/14, al nivell d’execució assolit a 31 de desembre de
2014, es va aprovar la relació dels imports destinats a reduir l’endeutament, detallats
per a cadascuna de les entitats que integren el sector públic de la Diputació,
corresponent a l’Institut del Teatre la quantitat de 97.594,47 €.
Vist que als efectes de fer front a l’obligació abans esmentada, l’Institut del Teatre ha
de tramitar la corresponent modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari,
per import de 97.594,47 €, imputat a l’aplicació 99000.3200P.46100, que serà finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici 2015.
Vist que per decret de la Presidència Delegada de la Diputació de Barcelona de data
31 de juliol de 2012 (número registre 6972/12) es va incorporar l’Acord de la Mesa
General de Negociació de 24 de novembre de 2009 sobre retribucions del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que va acordar retribuir el
complement específic, entre ells el complement per càrrec docent, a partir de la paga
extra de desembre de 2009 per una quantia equivalent al cent per cent d’una
mensualitat. Per aquest motiu es va modificar la forma de pagament del complement
per càrrec docent prenent com a referència els imports mensuals que anualment
publica el Departament d’Ensenyament, i pel nombre de mensualitats que anualment
s’estableixin.
L’Institut del Teatre ha vingut abonant al seu personal docent aquests complements
d’acord amb les quanties i amb els criteris d’aplicació que estableix el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al seu personal docent per a cada
tipus de centre.
Fins al moment actual, l’Institut del Teatre, seguint els paràmetres retributius de la
Diputació de Barcelona, determinava el mòdul mensual del càrrec docent anualitzant a
raó de dotze mensualitats el mòdul establert pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, i aquest es redistribuïa entre les dotze mensualitats
ordinàries, abonant-se a banda les dues pagues extraordinàries, de la mateixa manera
que ho feia la Diputació de Barcelona per al seu personal docent, doncs el
complement específic de les pagues extraordinàries que percebia el personal al servei
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de l’Administració de la Generalitat no era equivalent al cent per cent d’una
mensualitat.
Al personal funcionari i estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya se li va igualar el complement específic que rebia en les pagues extres en
una quantia igual a la corresponent a les pagues ordinàries el mes de desembre de
2009, fet que repercutí directament en els imports corresponents als mòduls mensuals
per a càrrecs docents i criteris d’abonament respecte al nombre de mensualitats
aplicats i publicats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Atesos els antecedents exposats, i un cop analitzada la situació, l’Institut del Teatre
considera procedent reconèixer la mateixa adequació retributiva aplicada pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i per la Diputació de
Barcelona entre els seus empleats docents de determinats ensenyaments, i abonar, si
s’escau, la quantia corresponent a les diferències resultants , tenint en compte el Reial
Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, mitjançant el qual s’adoptaren mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, pel qual es varen reduir les
retribucions complementàries un cinc per cent.
Atès que aquesta despesa no estava prevista al pressupost inicial de l’orgànic 99600
de capítol I per a l’exercici 2016 i, per tant, no hi ha crèdit suficient a la bossa de
vinculació d’aquest capítol, cal suplementar les corresponents aplicacions
pressupostàries, per un import total de 48.245,00 €, tal com es detalla a la Memòria
justificativa annexa.
Atès l’exposat anteriorment, i un cop aprovada la modificació de crèdit, l’Institut del
Teatre procedirà a determinar les quanties i els beneficiaris d’aquesta mesura i a
autoritzar els pagaments escaients mitjançant el corresponent acte administratiu.
Vist que la Secció Tècnica, orgànic 99020, precisa portar a terme unes despeses
relacionades amb la publicació de les licitacions de diversos contractes i, atès que no
disposa de consignació pressupostària per aquest concepte, es requereix l’aprovació
d’un crèdit extraordinari per dotar l’aplicació pressupostària 99020.3200P.22602.
Vist que així mateix es precisa suplementar diversos econòmics d’aquest orgànic
99020 per tal de cobrir les despeses relacionades amb contractes de manteniment a
l’aplicació pressupostària 99020.3200P.21301 (de maquinària escènica, del grup
electrogen i manteniment d’instal·lacions tèrmiques), serveis informàtics a l’aplicació
pressupostària 99020.3200P.22707 (actualització de llicències dels programaris
Adobe, l’antivirus i la gestió de la secretaria acadèmica) i material divers de PRL a
l’aplicació pressupostària 99020.3200P.22117.
Vist que IT DANSA Jove Companyia de l'Institut del Teatre és un projecte creat el
1996 per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Consisteix en un curs de
postgrau, de dos anys de durada, destinat al perfeccionament tècnic de joves ballarins
i ballarines i amb l’objectiu de possibilitar una pràctica professional idònia. La principal
missió d’IT DANSA és proporcionar als graduats en dansa oportunitats de pràctica
professional amb coreografies de destacats artistes i amb un programa d'actuacions al
circuit teatral.
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Vist que per tal de poder assolir els objectius fixats per IT DANSA, és necessari
disposar dels drets d’explotació de les coreografies, de les músiques, del vestuari,
d’escenografies, etc. que utilitzen en el seu repertori, i vist, així mateix que en el
decurs de l’any 2016, finalitza la vigència d’alguns contractes que regulen aquests
drets de propietat intel·lectual.
Vist que l’Institut del Teatre està interessat en renovar aquests contractes i no existeix
suficient consignació a l’aplicació pressupostària 99230.3200P.22709 per fer front a
aquestes despeses, i vist que la renovació implica la compra de vestuari i el pagament
dels honoraris al coreògraf, motiu pel qual també cal suplementar l’aplicació
pressupostària, 99230.3200P.22614.
Atès que IT Dansa Jove Companyia té previst realitzar una gira per l’Estat Espanyol i,
no existeix consignació pressupostària per aquest concepte, es fa necessària la
tramitació d’un crèdit extraordinari per cobrir les despeses derivades del trasllat dels
ballarins i ballarines d’IT Dansa a l’aplicació pressupostària 99230.3200P.22699 i vist,
així mateix que segons les bases reguladores del curs de Postgrau per a ballarins i
ballarines d’IT Dansa s’ha de pagar un ajut a la manutenció en el cas de desplaçament
per actuació fora de l’Institut del Teatre, cal suplementar l’aplicació pressupostària,
99230.3200P.48101.
Vist l’article 177 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, que regula l’aprovació de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit quan hagi de realitzar-se alguna despesa
que no es pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi en el pressupost de la
corporació crèdit o aquest sigui insuficient.
Vist el que estableixen els articles 35, 36 i 37 del RD. 500/90 de 20 d’abril, en matèria
de pressupostos, pel que fa als crèdits extraordinaris i als suplements de crèdit i
l’article 38 de l’esmentada normativa respecte de la tramitació d’aquests tipus
d’expedients.
Vist el que preveu la Base d’execució pressupostària núm. 21 de l’Institut del Teatre
sobre crèdits extraordinaris i suplements de crèdits per a l’exercici 2016.
Vist el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 1569/16, de 29 de
febrer de 2016 que aprova la liquidació del Pressupost General de la Diputació de
Barcelona, integrada, entre d’altres, per la liquidació del pressupost de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre.
Atès que el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i afectades
procedent de la liquidació del pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2015
ascendeix a 1.305.238,70 €, dels quals 1.286.149,10 € per a despeses generals i
19.089,60 € per a despeses afectades.
Vist el decret de la Presidència núm. 341/16, de 14 d’abril de 2016, posteriorment
modificat pel decret núm. 608/16, de 3 de juny de 2016, pel qual es va aprovar la
modificació de crèdit de l’Institut del Teatre núm. 05/2016, relativa a la incorporació de
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romanents de crèdit, per import de 210.171,03 €, restant un romanent líquid de
tresoreria per despeses generals disponible d’1.095.067,67 €.
Atès que la present modificació pressupostària núm. 07/2016, per un import de
275.670,47 €, es finançarà totalment amb la incorporació de romanent líquid de
tresoreria quedant un romanent líquid de tresoreria de lliure disposició, després
d’aquesta modificació de 819.397,20 €.
Atès que aquesta modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i
determinat de les despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici
2017.
Vist el que disposa l’article 12.d) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la
competència de la Junta de Govern d’informar i elevar les modificacions del
pressupost a la Diputació de Barcelona.
Vist l’informe de la Intervenció Delegada de l’Institut del Teatre.
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 07/2016 del pressupost de
l’Institut del Teatre corresponent a l’exercici 2016 per Crèdits extraordinaris i
Suplements de crèdit per un import de 275.670,47 € (DOS-CENTS SETANTA-CINC
MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) a les següents
aplicacions del Pressupost de Despeses:
Crèdits extraordinaris
Orgànic Programa Econòmica
Descripció
99020
3200P
22602
Publicitat i propaganda
99230
3200P
22699
Altres despeses diverses
Transferències a Diputacions (aplicació
99000
3200P
46100
del superàvit exercici 2013)

Import
824,00 €
7.600,00 €
97.594,47 €

Suplements de crèdit
Orgànic Programa Econòmica
99600

3200P

12101

99600
99600
99020

3200P
3200P
3200P

13002
16000
21301

Descripció
Retribucions compl. Personal funcionari.
Específic
Retribucions compl. Personal laboral fix
Seguretat Social
Contractes manteniment de maq i inst.

Import
3.860,00 €
34.736,00 €
9.649,00 €
48.300,00 €
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Orgànic Programa Econòmica
Descripció
99020
3200P
22117
Material fungible
99020
3200P
22707
Altres serveis informàtics
99230
3200P
22614
Altres despeses diverses: Actuacions
99230
3200P
22709
Altres serv realitzats per altres empreses
Premis, beques d’estudi: ajuts
99230
3200P
48101
manutenció alumnes

Import
17.000,00 €
14.200,00 €
18.800,00 €
21.700,00 €
1.407,00 €

Segon.- ANOTAR a l‘aplicació del Pressupost d’Ingressos de l’exercici 2016 de
l’Institut del Teatre 870.01 “Romanent de Tresoreria per finançar crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit” l’import de 275.670,47 € (DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL
SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS).
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del
Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva
aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre,
d’acord amb el Pla Econòmic i Financer aprovat per l’òrgan de tutela financera de la
Generalitat en data 20 d’abril de 2016.
Quart.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest
termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
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) i Entesa (7) i l’abstenció de Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 41 vots a favor i 8
abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
7.- Dictamen de data 8 de juny de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
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“El Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès en data 27 d'abril de 2016 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, en data 27 d'abril de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Taxa per la prestació de serveis especials de la Policia Local









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

II - Concessions administratives




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

III - Preu públic per servei d'aparcament soterrani a l'Avinguda Burgos








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

IV - Taxa per l'ocupació de parades al mercat ambulant setmanal









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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Els recordo que, atès que és una
delegació que hem d’acceptar, es requereix per a la seva aprovació un quòrum majoria
absoluta del nombre legal de membres. I, tot seguit, dóna la paraula al portaveu del
Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: Nuestro Grupo, en
el Pleno de julio, en las delegaciones, en las propuestas de delegaciones que se nos
presentaron a aprobación, nuestro posicionamiento fue de abstención porque
entendíamos que en los dictámenes no se justificaba qué incrementos de cargas de
trabajo suponía aceptar esas delegaciones para las oficinas de gestión y, sobretodo, si
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esas oficinas disponían de medios técnicos y humanos necesarios para aceptar esas
cargas de trabajo. En esta ocasión, con motivo de estas delegaciones que se nos
presentan hoy, hemos consultado la propuesta de aceptación que eleva la Directora
de Servicios, y tampoco se justifica documentalmente qué supone de incremento de
cargas de trabajo para las oficinas ni que haya recursos suficientes humanos y
técnicos para adoptarlas y, por lo tanto, nos vemos obligados a mantener nuestro
voto de abstención.”
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En una
línia similar a la del portaveu que m’ha precedit, però fent una proposta amb relació al
tema. Nosaltres creiem que, en aquests moments, votarem a favor de les delegacions
perquè entenem que sent delegacions sempre hem votat a favor i entenem que ho
hem de mantenir; però creiem que, en aquests moments, on entre d’altres coses, hi ha
un conveni amb Tributs de Catalunya, hi ha un conveni amb les altres Diputacions, on,
en definitiva, hi ha una sensació de que anem construint una cosa nova, valdria la
pena que féssim una sentada específica de la Comissió Informativa o del que consideri
el diputat d’Hisenda que pot ser operatiu on ens expliqui quina és la situació de
l’organisme; quin és el mapa d’oficines; quines delegacions tenim; quines càrregues de
feina hi ha; quina és l’oferta de llocs de treball, per què en determinades oficines hi ha
una lliure designació, per què en determinades oficines no hi ha tècnics sinó només hi
ha auxiliars administratius... Hi ha un escenari, hi ha molt divers de situacions a
l’Organisme de Gestió Tributària; estem parlant de molts treballadors i moltes
treballadores. Hi ha un acord d’apropament i un acord d’equiparació laboral, però no
és només una situació laboral. Hem tingut, per exemple, alguna sèrie d’anècdotes en
relació amb el funcionament d’alguna oficina, de problemes de seguretat, de
problemes de salut pública, etc., per tant, com que la casuística és diversa i aquí
s’ajunten moltes coses, l’equiparació salarial, la creació de Tributs de Catalunya, la
situació de càrregues de delegació de molts ajuntaments que són diverses, nosaltres
suggerim que hi hagi una reunió específica, amb el marc que el Govern consideri, per
analitzar quin és el mapa real, insisteixo, d’oficines, de delegacions, de treballadors i
treballadores i com estem, perquè crec que, en aquests moments, no deixa de ser
l’Organisme de Gestió Tributària una “joia de la corona”, no deixa de ser un organisme
molt útil per al món local, sobretot ha de ser i ha de continuar sent molt útil per al món
local i tenim una certa preocupació per com, en aquests moments, s’està configurant
tot.
Pren la paraula la portaveu adjunta del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora del Frago, qui diu: Només per reforçar el que
estaven dient els companys de l’Entesa, entenent també que les dues darreres
reunions no s’han fet perquè no hi havia temes i no es van convocar, dic de
l’organisme i, per tant, sí que creiem que, en aquest moment, és important poder
trobar aquest espai per poder posar damunt la taula totes aquestes raons i tenir la
informació i compartir les decisions que es puguin prendre.
La senyora presidenta dóna la paraula, seguidament, al diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia
Cañizares (CiU), qui diu: Cap problema, al contrari, encantats de poder explicar com
s’està treballant des de l’Organisme de Gestió Tributària i en quina situació estan totes
aquestes qüestions que plantejaven. Era important per a nosaltres també ubicar-nos
en els mateixos perquè hi ha dues vessants obertes. Una, la poca possibilitat que
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tenim de contractar personal i de com hem de fer, des de les borses de treball, la
incorporació d’interins perquè, com saben, no podem fer oferta pública d’ocupació,
això és un gran problema. Crec que ho hem expressat moltes vegades, però, en tot
cas, ho podem explicar en una reunió específica amb més detall. I l’altra qüestió, crec
que important, és com estava l’Organisme de Gestió Tributària vers la formació dels
seus treballadors. Es donen anècdotes com la que deia el diputat Funes, que hi havia
molts, deixeu-me expressar-me en paraules diguem-ne molt de personal, hi ha molts
grups C i pocs grups A i B, vol dir que hi havia poca gent amb molta formació i molta
gent que feia feina administrativa. Això ha provocat, i això ens ho hem trobat d’aquesta
manera, això ha provocat que personal que estava ocupant la direcció d’una oficina
per exemple siguin administratius de formació i ocupin plaça d’administratiu, la qual
cosa és estranya. Ja vaig explicar l’última vegada que em van preguntar que havíem
fet aquesta convocatòria de borsa de treball específicament de persones del grup A,
de persones amb molta formació per poder resoldre aquesta situació atípica que es va
produir a les oficines.
En tot cas, prenc en consideració la seva proposta tant del Grup del PSC com de
l’Entesa i convocarem aquesta reunió, no sé si en l’àmbit jo crec que seria millor en un
àmbit diferent de la Comissió Informativa per parlar específicament d’aquesta qüestió.
Però també dir-los-hi que quan plantegem noves delegacions al plenari o a les Juntes
de Govern tenim clar, o a la Comissió Informativa, tenim clar que la Gerència de
l’organisme sí que ha acceptat i ha revisat la possibilitat d’incorporar noves
delegacions, si no, no es plantejarien. Fins i tot la Gerència, en algun cas concret, ha
fet la seva aportació dient en aquest sentit no podríem acceptar aquesta delegació i
quan ha estat així ho hem fet i no ho hem portat al plenari.
Intervé, novament, el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: Una petita cosa de
matís presidenta. Nosaltres quan hem plantejat el tema, volem dir que una cosa és
l’estructura laboral que tenim i el reconeixement dels nivells de la gent, si són C o A;
això no té a veure amb la formació dels treballadors i les treballadores, que molts d’ells
sí que tenen titulació suficient per ocupar la plaça. El que passa és que la seva plaça
és C i estan com a C. No vull fer debat d’això però entenguem que la pròpia casa té
capacitat per promoció interna, per cobrir places de tècnics si així volgués. Però, a part
d’això, la meva intervenció també anava en el nivell de que hi ha un conveni signat
amb la Generalitat i amb les quatre Diputacions el 2012, i entenem que en el marc, si
es decidís fer en el marc de la Comissió Informativa, val la pena que, com a Diputació,
en fem un retorn a tota la gent que estem en aquesta casa i que, per tant, formem part
d’aquest conveni. Per tant, també creiem que val la pena que s’analitzi el conveni
signat el 2012 amb la Generalitat i amb les altres Diputacions de com està funcionant
Tributs de Catalunya, perquè, al final, també hi ha una certa, no dic por perquè no és
por, però hi ha una certa preocupació en el món local de com s’està articulant tot això,
i crec que val la pena que en el marc d’aquesta reunió això també s’analitzi.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 49 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.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. La
distribució de vots és la següent: vots favorables dels diputats assistents dels Grups
polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup Ciutadans -
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Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
abstencions.
8.- Dictamen de data 16 de juny de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Berga, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Berga en data 5 de maig de 2016 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Berga, en data 5 de maig de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament per l'obtenció del grau
professional de música






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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 49 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.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. La
distribució de vots és la següent: vots favorables dels diputats assistents dels Grups
polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
abstencions.
9.- Dictamen de data 6 de setembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall en data 28 de juliol de 2016 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall,
en data 28 de juliol de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I - Impost sobre béns immobles












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

II - Impost sobre vehicles de tracció mecànica












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

III - Taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres
residus urbans domiciliaris
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Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV - Preu públic per la prestació del servei complementari de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials












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

V - Taxa pels serveis de clavegueram












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

2 - Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en data 28
de juliol de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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I - Impost sobre activitats econòmiques
















Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general




Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
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Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

3.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en data 28
de juliol de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I - Taxa pel servei de cementiri municipal









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

II - Taxa pel servei d'escola bressol









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

III - Preu públic per serveis pavelló i instal·lacions anàlogues




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

IV - Contribucions especials









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

V - Quotes d'urbanització









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

VI - Execucions subsidiàries









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

VII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

VIII - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris









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

4.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en data 28
de juliol de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació
executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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

II - Taxa per utilització privativa de la via pública i terrenys d'ús públic








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

III - Taxa per la tinença animals companyia i potencialment perillosos








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

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

V - Taxa per serveis intervenció en activitats i instal·lacions








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

VI - Taxa pel servei de casaments civils








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

VII - Preu públic per servei d'inspecció sanitària i anàlisis químic








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

VIII - Sancions administratives








Notificar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 49 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.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. La
distribució de vots és la següent: vots favorables dels diputats assistents dels Grups
polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
abstencions.
10.- Dictamen de data 1 de juny de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montseny, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
“La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Montseny, l’Ajuntament ha delegat en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
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26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montseny en data
28 d'abril de 2016, a favor de la Diputació de Barcelona, de les competències de gestió
i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat
amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de
les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de
Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
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m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 49 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.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. La
distribució de vots és la següent: vots favorables dels diputats assistents dels Grups
polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
abstencions.
11.- Dictamen de data 6 de setembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de
la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en data 27 de juliol de 2016 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès, en data 27 de juliol de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I - Quotes urbanístiques









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

II - Taxa ocupació via pública









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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 49 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.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. La
distribució de vots és la següent: vots favorables dels diputats assistents dels Grups
polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3
abstencions.
12.- Dictamen de data 8 de juny de 2016, pel qual es proposa restar assabentat
de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, en relació a revocar
la delegació referent a la recaptació voluntària de la taxa pel servei de l'Escola
Bressol.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia en sessió de 29 de març de 2016 va
aprovar la revocació de la delegació efectuada en la Diputació de Barcelona referent a
les funcions de recaptació en voluntària de la taxa pel servei de l'Escola Bressol.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
adoptat en sessió de 29 de març de 2016 pel qual va aprovar la revocació de la
delegació efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funcions de recaptació
voluntària de la taxa pel servei de l'Escola Bressol quedant únicament les funcions
següents:









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

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i procedir a la
publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
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I el Ple en resta assabentat.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), informa que ha entrat una moció d’urgència
presentada pel Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés.
Prèvia declaració d’urgència, que 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), d’acord amb el disposat en l’article 103.3 del TRLMRLC i l’article 83 del RD
25/1968/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROF, es proposa incloure en
l’Ordre del Dia del present Ple ordinari, el punt següent:
Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés de la Diputació de Barcelona de rebuig i supressió de les activitats
militars al Parc Natural de Collserola.
Es procedeix a la votació de la urgència amb el resultat següent: Vots a favor dels
Grups de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), vots
en contra dels Grups Partit Popular (2) i Ciutadans – Partido de la Ciudadania (3) i
CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup d’Entesa (7).
Votada la urgència, la senyora Conesa diu: La moció queda incorporada a l’Ordre del
Dia. I, atès que la temàtica és en relació amb el mateix tema que tracta el punt dos o la
moció segona, la podríem considerar com a segona bis i les podem tractar
conjuntament, si volen.
Tot seguit, indica que es doni lectura a la moció que ha presentat el Partit Popular per
rebutjar l’aprovació de l’Informe de la Comissió d’estudi del procés constituent.
1.- Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, per
rebutjar l’aprovació de l’Informe de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent i
en defensa de les institucions catalanes.
“Atesa l’aprovació pel Parlament de Catalunya de l’Informe de la Comissió d’Estudi del
Procés Constituent, després de la prohibició explícita declarada pel Tribunal
Constitucional.
Els diputats que subscriuen, President i Portaveu del Grup del Partit Popular a la
Diputació de Barcelona, per tal de ser debatuda en la propera sessió ordinària del Ple,
presenten la següent
MOCIÓ
El Ple de la Diputació de Barcelona acorda:
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Primer.- Rebutjar la iniciativa il·legal que suposa l'aprovació de l’Informe de la
Comissió d’Estudi del Procés Constituent i el conflicte que provoca entre el Parlament
de Catalunya i el Tribunal Constitucional.
Segon.- Defensar la legitimitat de les institucions Catalanes i rebutjar que aquestes
aprovin qualsevol iniciativa contra les mateixes lleis que les legitimen, com són
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.
Tercer.- Refermar el nostre compromís amb la defensa de l'estat de dret. En una
democràcia ningú està ni pot estar per sobre de la llei. Tots som iguals davant la llei i
els tribunals.
Quart.- Instar els partits que donen suport a les resolucions il·legals del Parlament de
Catalunya a abandonar les seves postures rupturistes i a acceptar la legalitat
estatutària i constitucional com a fonament de la democràcia.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la
Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a tots els grups
parlamentaris.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor
Riera, qui diu: Es compleixen sis anys des de que es va iniciar un propòsit de trencar
l’Estatut de Catalunya, les institucions, l’autogovern i la nostra condició d’espanyols.
En el mes de juny, el Parlament va donar un salt molt greu en la destrucció del nostre
sistema democràtic quan es va dir a sí mateix la condició de poder constituent
mitjançant l’aprovació d’un procés constituent propi, per a la desconnexió amb la resta
d’Espanya, la posterior conformació d’una assemblea constituent; l’aprovació d’una
Carta magna catalana i la convocatòria d’un referèndum secessionista. Amb aquest
pas de la destrucció de la democràcia i la convivència, el separatisme està posant les
institucions al servei d’una ideologia i no al servei de la democràcia. S’està posant els
ajuntaments, les Diputacions i el mateix Parlament al servei d’una ideologia d’una part
de Catalunya respectable, però que al fi i al cap és una part de Catalunya, de catalans.
S’ha oblidat el principi bàsic de la democràcia, s’ha oblidat el principi bàsic de l’estat de
dret, s’ha oblidat el principi bàsic de l’imperi de la Llei. S’està trencant el principi bàsic
de la democràcia, en definitiva. La democràcia moderna que és un pacte entre
ciutadans, no és un pacte entre pobles; és un principi bàsic de la maternitat política. En
el concepte de “poble” de l’antic règim se’ls contraposa el de “ciutadania” dels règims
moderns i democràtics i s’ha de dir que la voluntat del poble és un concepte que a
Europa sona arcaic; sona, fins i tot, perillós. La voluntat d’un poble va ser invocada per
provocar les dues grans guerres mundials que va viure fonamentalment Europa.
El concepte d’una llengua, un poble... aquest concepte identitari que redueix la
pluralitat dintre d’unes fronteres a una sola identitat, a una sola llengua, és cosa del
passat. Els estats moderns són plurals, multilingües, descentralitzats. La majoria
d’Estats d’Europa són així. Justament, el mateix que és Espanya, una nació de
ciutadans lliures i iguals, independents, independentment d’on hagin nascut, amb un
concepte modern de solidaritat interna perquè el negar la solidaritat és molt reaccionari
i antic. I unit amb un pacte democràtic i constitucional. Els que volen trencar
unilateralment, des d’una part de Catalunya, aquest pacte democràtic i constitucional, i
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li hem escoltat al senyor Puigdemont, ahir mateix, amb la seva proposta del
referèndum unilateral, amb això estan situant les nostres institucions al marge de la
legalitat. Quina legalitat? Doncs tota la legalitat. No se salva ni una, independentment
de que existeixen diverses legalitats i que en un entorn europeu que forma part de la
mateixa legalitat, s’està trencant contra la legislació internacional.
Es pretén posar a Catalunya fora de qualsevol legalitat i és el que es va produir el 22
de juliol en el Parlament, que va ser la ruptura de l’ordre democràtic legalment
establert i substituir-lo per un altre que és, al nostre entendre, i a l’entendre de tothom,
il·legal. S’ha violentat, fins i tot, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el propi estadi de
dret i s’ha situat per sobre de tota la legalitat fent cas omís a l’expressa prohibició del
Tribunal Constitucional perquè no és el mateix la proposta clarament il·legal. Actuant
saltant-se les lleis, afavorint a una part només de Catalunya, el que fa és enfrontar els
catalans com no havia passat des de feia segles, perquè ni tan sols a meitat del segle
passat va haver-hi un enfrontament per una qüestió identitària. Va haver-hi un
enfrontament per altres qüestions.
Els catalans... Els plans unilaterals de ruptura d’Espanya, no solament deuen ser
combat... es deuen combatre jurídicament, sinó que qui no volem aquesta ruptura,
hem d’expressar públicament que, per sobre dels nostres legítimes diferències
polítiques, ens uneix un compromís comú amb la defensa de la democràcia. Vostès
han donat l’esquena a la societat, a la democràcia i a la legalitat, segueixen amb la
seva ficció, amb el seu viatge a Ítaca. Segueixen amb la fugida endavant per tal de no
parlar dels autèntics problemes que tenim a Catalunya i de la responsabilitat d’un
govern autonòmic que té una de les competències més elevades d’Europa i dels
pressupostos més elevats d’Europa. I l’únic que fan amb aquest tipus d’actituds és
contentar únicament a la seva parròquia amb el risc de desconnectar de la realitat de
Catalunya. Per això, amb aquesta moció volem expressar el sentit de repulsa dels
diputats que la recolzem i el nostre compromís en defensa de les institucions sobre les
que es fonamenta la nostra democràcia: l’Estatut d’Autonomia i la Constitució
Espanyola.
Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: Tal i com ja han defensat les nostres companyes del Parlament, des de la CUPPoble Actiu d’aquí de la Diputació també partim dels fets i de la convicció que no hi ha
cap marge d’acció pel reconeixement del dret a decidir del poble català a l’interior del
marc jurídic constitucional i legal espanyol. Partim, per tant, de la decisió d’endegar un
camí de desobediència i també, conseqüentment, partim de l’opció d’unilateralitat. Per
què? Perquè tota desobediència és unilateral. Perquè vol dir que una part desobeeix a
una altra que creu tenir o té el poder, la veritat i la justícia, com demostren diàriament
els senyors del Partit Popular. Aquí ens diu que la desobediència, és a dir, la
unilateralitat, atempta contra els principis democràtics jurídicament establerts. Li hem
de recordar que parlem de desobeir el règim del 78, un règim nascut damunt les
cendres produïdes per l’alçament militar feixista, il·legítim i il·legal, contra una
República que era democràtica i que havia estat triada per una majoria popular a
l’Estat espanyol. Qui ha donat l’esquena a qui, senyors del PP? Insistim. Desobeïm
com a única alternativa possible per recuperar les llibertats i construir sobiranies,
sobiranies de tot tipus, que posin al centre els interessos de les classes populars, dels
sectors socials més malmesos i també del conjunt de la gent exclosa pel capitalisme i
pel patriarcat. Volem, a més, posar al centre, també, la nostra nació, els països
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catalans, trossejada territorialment i políticament i que és víctima d’una Constitució
monàrquica i nacional espanyolista.
La resposta a aquesta realitat d’exclusió, d’empobriment i de limitació de les llibertats
individuals i col·lectives no ha deixat mai d’existir, ans el contrari. La societat civil
organitzada, els moviments socials, sindicals, marees i tantes diverses plataformes de
lluita han omplert els carrers aquests darrers anys per exigir solucions a la crisi, a les
retallades, a les privatitzacions, contra la corrupció... i s’han enfrontat a totes les
conseqüències d’un sistema neoliberal explotador i, per tant, excloent que, senyors del
PP, vostès sustenten. I aquesta mateixa societat organitzada també, també, ha
omplert els carrers per lluitar a favor del dret a decidir, del dret a l’autodeterminació i
per recuperar els nostres drets nacionals. I així s’han anat configurant un extens
moviment popular independentista que el 27 de setembre a les urnes va convertir el
Pla per la Independència en un mandat polític per construir la república catalana. Els hi
agradi o no els hi agradi. Un mandat polític que va recollir el dret a la desobediència, la
unilateralitat i la recuperació dels drets socials en la resolució del 9 de novembre
aprovada pel Parlament de Catalunya. Parlament de Catalunya, una institució
democràtica, els hi agradi o no els hi agradi. Una resolució que manifestava
explícitament la no supeditació a les decisions de l’Estat espanyol i, en concret i molt
especialment, al Tribunal Constitucional, mancat de tota legitimitat després de les
seves continuades suspensions i prohibicions de lleis aprovades per aquest
Parlament. No ens parlin de democràcia!. No és que nosaltres vulguem saltar el
Tribunal Constitucional, és que el Tribunal Constitucional és el que es salta les
decisions del Parlament de Catalunya. I no ens amenacin, no ens tornin a amenaçar,
no perdin el temps perquè hores d’ara ja haurien de saber que nosaltres no entenem
de por i no serem venuts amb aprovacions de decisions sinó amb la contundència de
les accions és on es veurà que nosaltres parlem per la independència i per la
República catalana. Sense por ho aconseguirem, malgrat vosaltres i malgrat que
vosaltres sigueu tan antidemocràtics.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup de Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Cuando los diputados que formamos parte
de este Grupo tomamos la decisión de ejercer la función pública, jamás hubiéramos
imaginado que tendríamos que llegar a discutir en el Pleno de la Diputación para
rechazar actuaciones de una institución democrática que está vulnerando la legalidad
de una forma plenamente consciente, como está pasando en el Parlament de
Catalunya. La fuerza política a la cual representamos en este Pleno nació con el
objetivo de impulsar reformas que modernizaran España y defiendo un Estado plural y
diverso, por ello no podemos dejar de ver sino con tristeza que, precisamente,
personas y grupos políticos que representan esta pluralidad, han decidido romper y
abandonar el proyecto de convivencia común.
Se nos dirá, por su parte, nos contestarán que han intentado durante años reformar
España, que todo intento ha sido imposible y que no hay solución. Sin embargo, y
aunque me llamen iluso, cuando escuchamos cosas como se han escuchado en este
Pleno de boca del señor Fàbrega diciendo que Federico García Lorca era de los
nuestros, hacen que alberguemos una pequeña esperanza de que todavía
recapacitarán y contribuirán con nosotros a construir un Estado más justo, más
avanzado y más plural.
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En nosotros sepan que siempre encontrarán una mano tendida si deciden volver a la
centralidad política y trabajar desde la lealtad institucional para solucionar los
problemas reales de los catalanes y recuperar el papel fundamental que Catalunya
debe tener dentro de España. En caso de que decidan continuar con su aspiración de
crear un nuevo Estado, solo nos queda instar las dos cosas: primero, que lo hagan
dentro del marco constitucional, donde toda opción política tiene cabida y, segundo,
que no se apropien ni de las instituciones ni del pueblo catalán; ni se escuden en una
supuesta voluntad de un pueblo; porque ni ustedes ni nosotros somos ni las
instituciones ni el pueblo de Catalunya. Creo que no estarán de acuerdo con las
palabras de la presidenta del Parlament cuando dijo que Ciutadans y el Partido
Popular era el adversario y el resto era el pueblo de Cataluña. Si por contra, dentro de
sus aspiraciones y opciones políticas deciden vulnerar el ordenamiento jurídico,
mostraran ser demócratas de baja intensidad. Y sepan que la democracia española,
cómo deber ser, tiene mecanismos de defensa, porque ha costado mucho sufrimiento
conseguirla. Y, por tanto, deberán aceptar las consecuencias de sus acciones y, en
este caso, por favor les pedimos coherencia y valentía. Y si deciden no respetar las
decisiones judiciales que no corran a declarar ante los Tribunales, como el Tribunal
Supremo, o no presenten recursos ante Tribunales que no reconocen legitimidad.
Por su parte, al Grupo proponente de la moción, al Partido Popular, también
quisiéramos recordarles que hay muchas formes de deslegitimar las instituciones, no
solo ésta. Supongo que a nadie le extrañará nuestro total apoyo a la moción y, si nos
permiten, nos gustaría finalizar la intervención con una cita del filósofo Immanuel Kant
que dice que “el hombre es libre si solo tiene que obedecer a las leyes y no a las
personas”. Nosotros hemos elegido ser libres y esperamos que ustedes hagan la
misma elección y, por tanto, obedezcan y respeten las leyes.”
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Jo quasi
bé els hi volia transferir una reflexió personal inicial. Jo tinc... m’està passant en
aquests minuts que estem aquí, tinc molts dubtes de que els meus ciutadans, veïns i
veïnes de Cornellà, em votessin per fer avui aquest debat aquí. Són dubtes personals
que estic disposat a compartir amb vostès, però tinc molts dubtes que realment
haguem de fer el que estem fent aquí avui. Ho dic especialment amb una moció que
porta el Partit Popular, que habitualment ens ha qüestionat quan nosaltres hem portat
mocions que tenien algun acord, que tenien algo a veure amb fora de la Diputació de
Barcelona. Ens sembla, des del nostre punt de vista, bastant hipòcrita que hi hagi una
centrifugació d’un debat que no es va voler fer al Parlament de Catalunya i que ens el
centrifuguin a nivell local. És la Diputació de Barcelona, però estem parlant del nivell
local. Per tant, entenem que la pròpia formulació d’aquesta moció aquí quan, al
Parlament de Catalunya, no es va voler debatre, d’entrada, doncs, la deixa
absolutament deslegitimada i, per tant, no entenem com el Grup Popular pretén que
votem aquí el que no van voler discutir i votar al Parlament de Catalunya.
Nosaltres creiem que el Partit Popular s’equivoca, que continua intentant buscant un
frontisme destructiu i innecessari. Creiem que no és l’estratègia, creiem que, ho diem
perquè ho denunciem no només aquí, creiem que tot el que ha fet el Partit Popular en
alguns ajuntaments, de la mà de Ciutadans, de portar aquest debat als ajuntaments
aquest mes, perquè no ho fa només aquí sinó a tot arreu, és una estratègia errònia,
innecessària i frontista. I ho denunciem i creiem que haurien de fer un esforç de
replantejament de quin és el paper dels seus regidors i regidores, dels seus alcaldes i
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alcaldesses en el nostre país i si realment el que han de fer és alimentar aquest
frontisme.
En relació amb la moció en sí, nosaltres el que no volem fer és un debat sobre les
conclusions del Parlament. No ens correspon fer-lo i, en tot cas, el que creiem és que,
en aquell debat, hi va haver conclusions alternatives. En el Parlament de Catalunya,
en la seva comissió es va discutir, els Grups parlamentaris van plantejar els seus
posicionaments, alguns Grups van votar a favor de les conclusions; altres, no; hi va
haver Grups que es van inhibir del debat, que no van participar en el debat;
curiosament, els mateixos Grups que ara ens porten aquesta declaració; però el que
nosaltres tenim clar, com a Grup d’Entesa, amb independència de quines fossin les
conclusions, és que creiem que aquelles conclusions no van ser il·legals. No podem
estar d’acord amb això. El que es va debatre al Parlament de Catalunya no és il·legal.
Ni les conclusions finals ni les conclusions alternatives són il·legals i, per tant, no
entenem com el Partit Popular continua amb aquesta idea hipòcrita d’entrar en una via
de recursos sobre recursos, quan el que correspon és, evidentment, entrar per la via
de la democràcia i del debat. El Partit Popular ha decidit que el que vol és judicialitzar
la política, ergo, el que està fent és polititzar la justícia, no?, quan el que ha de buscar
és, a un problema polític solucions polítiques. Per a nosaltres, les solucions polítiques
passen pel diàleg, passen pel debat polític i passen per la democràcia. Per tant,
evidentment, no podem donar suport a aquesta moció.
Tot seguint la senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Abans
d’expressar la posició del nostre vot, m’agradaria fer un petit preàmbul, començant
dient que ningú no està ni ha d’estar per sobre de la llei en un Estat de Dret. Crec que
això, en general, ho podem compartir i, a més a més, aquí repetiré algunes de les
paraules que va utilitzar el president del nostre Grup parlamentari allà on es va discutir
d’això, que va ser en seu parlamentària, i és que “res no habilita una majoria
parlamentària per situar-se fora de la legalitat i que també és evident que les
institucions catalanes ho són del conjunt de la ciutadania i cap majoria política té dret a
posar en risc unes institucions, que ho són de tots els catalans i de totes les
catalanes”. Per a nosaltres, és important primer fer aquesta explicació i recordar
aquestes paraules, dites en una sessió de control al Govern, per poder, també,
explicar quina és, com deia, la nostra posició i el nostre sentit de vot.
La veritat és que hem arribat a un moment què el que volem fugir és del frontisme, ho
deia molt bé també el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula. Hem arribat a
un moment en el qual nosaltres no podem alimentar més la divisió de catalans i
catalanes i, per a nosaltres, torno a dir, ha de quedar molt clar que ningú no pot situarse fora de la llei. I afegiré alguna cosa més: si per modificar l’Estatut, vam acordar que
necessitàvem com a mínim dos terços, per derogar-lo, que és, de facto, el que ha
passat, el que no podem necessitar és una majoria inferior a aquests dos terços del
Parlament. D’una altra, per a nosaltres sí que va suposar un fet molt greu que
l’aprovació i la ratificació de les conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés
Constituent es fes saltant-se la interlocutòria del Tribunal Constitucional, que es va
produir el passat 19 de juliol. Però, com deia abans, nosaltres fugim del frontisme.
Pensem que el que ara necessitem són solucions polítiques i, d’una altra banda, unes
propostes que siguin constructives. Necessitem, efectivament, retornar a la legalitat,
però fer-ho d’una altra manera. Saben perfectament quina és la nostra proposta: és el
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diàleg, el diàleg i el diàleg. I aquest diàleg, amb pacte i amb consens, però, en
qualsevol cas, una actitud positiva, que és el que nosaltres no llegim o no trobem en
aquesta proposta, en aquesta moció del Grup Popular aquí, a la Diputació.
És per aquests motius, per aquesta necessitat d’afegir alguna cosa més, de fugir
d’aquest frontisme, d’una actitud de manera decidida molt constructiva, que nosaltres
no donarem suport a aquesta moció del Grup Popular.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, quan parlem d’aquesta moció,
que presenta el Grup Popular jo, primer de tot, faria una pregunta que és: qui està
contra la llei? Qui està contra la llei? Aquells que fan seguidisme d’un Tribunal
Constitucional absolutament polititzat o aquells que fem seguidisme del vot popular
democràticament expressat a les urnes el 27 de setembre? Per tant, jo crec que, quan
el senyor Riera parlava de l’imperi de la llei, li he de recordar el imperio donde nunca
se ponía el sol, que no un altre imperi. És aquest mateix imperi que ens ha portat a
haver d’anar cap a un procés constituent i a un informe d’una Comissió d’estudi
d’aquest procés constituent. Per què hem anat cap a aquest procés? Perquè no se’ns
ha deixat altra alternativa. No se’ns ha deixat l’alternativa, primer de tot, d’entendre
que Catalunya és una nació. Com que una part de vostès ja no comparteixen que, per
cert, és minoria en aquesta cambra, en aquest plenari... són minoria aquells que
opinen que Catalunya no és una nació i, aquí, tot el problema recau en el mateix:
d’entendre que, si mirem el Diccionari de la Llengua Castellana, ens diu: “nación es
cualquier territorio que tiene un idioma, una forma de ser...”. Per tant, aquest és el
concepte de nació. Quan vostès parlen d’una Espanya plural, a quina Espanya plural
es refereixen? L’Espanya dels que han manat sempre i els que van guanyar la Guerra
Civil respecte de la resta? O l’Espanya que alguns, durant molts anys, hem intentat
lluitat d’entendre que hi ha una realitat plurinacional i, per tant, vol dir igualtat per a
tothom, i vol dir drets i vol dir reconeixement. I aquesta no és l’Espanya que ens
trobem, sinó que ens trobem una Espanya que ens nega un dret tan bàsic com és
poder votar. Escolti’m, no faríem un procés constituent en aquest país, no en tindríem
cap necessitat, si se’ns deixés votar, si se’ns deixés fer una cosa que es permet a
altres països del món, que és el dret a l’autodeterminació dels pobles; en què
lliurement puguem votar si volem o no ser un Estat independent; i això, vostès no ens
ho permeten. La majoria del Congrés espanyol no ens ho permet.
Per cert, quan diuen que nosaltres no respectem les lleis, escoltin, nosaltres
representem al Parlament de Catalunya. Potser aquí no és on toca fer el debat sinó al
Parlament de Catalunya, però, ja que vostès insisteixen a presentar aquestes mocions
en aquest plenari, doncs parlem-ne, discutim-ne. No tenim pressa, podem discutir el
que creguin oportú. A nivell de legitimitat, té més legitimitat el Partit Popular, a l’any
2011-2015, amb un 44% dels vots, per decidir lleis antipopulars i agressives que
considerem cap als ciutadans, com pot ser la Llei de reforma laboral? És més legítim
allò que un Govern del Parlament de Catalunya, que representem gairebé el 48% dels
votants, que estem a favor de la independència dins el Parlament de Catalunya, amb
JuntsxSí i la CUP? Qui té més representativitat? Qui té més legitimitat?
Finalment, jo els hi voldria dir que, escoltin, nosaltres, està molt clar que votarem en
contra d’aquest text, però també els hi diria que, en cap cas, un procés constituent
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forma part d’una estratègia, que una part important del poble de Catalunya ha decidit i
que no tirarem enrere i que no hi renunciarem i que tirarem endavant. I que tirarem
endavant. Per tant, l’Estat espanyol té un problema amb Catalunya i Catalunya ha
decidit, una part important de la seva ciutadania, que volem anar a la independència,
que volem poder tenir un referèndum, que continuarem lluitant perquè se’ns deixi fer
un referèndum. Ho hem demanat divuit vegades i si l’hem de demanar divuit vegades
més durant aquest any que queda, ho demanarem però, finalment, qui ha de tenir la
decisió no són les lleis, a vegades injustes, i que alguns ciutadans considerem
injustes, sinó les lleis justes que representen la voluntat popular.
Pren la paraula tot seguit el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: En tot cas, afegir algunes coses a algunes de les intervencions,
perquè crec que alguns dels que seiem en aquest espai sabem perfectament, o saben
vostès perfectament, el que pensem i el que defensem com a partits polítics.
De la moció, se’n dedueix el que ja sabíem: que el Partit Popular està absolutament en
contra del que nosaltres considerem poble i legitimació de la ciutadania. És evident
que, durant els últims anys, el poble de Catalunya ha demanat d’una manera molt
important que hi hagi canvis i que hi hagi canvis en la visió política del país. I que
siguin canvis definitius perquè, en els darrers anys, hem anat veient com tot allò que
proposàvem, l’Estat, amb tota la seva força, ho tirava enrere. Aquesta és la qüestió i
això és el motiu que ha provocat que avui estiguem debatent al Parlament de
Catalunya i, avui, a la Diputació, que no seria el lloc més idoni. Com els deia abans,
estem debatent un procés que arribarà, en breu, a un lloc que és el que els partits que
estem defensant el dret que tenim a l’autodeterminació i a ser un país separat de
l’Estat espanyol, doncs, defensar aquest dret i que sigui possible. No és veritat el que
deia el senyor Riera, que durant centenars d’anys i durant segles no hi ha hagut
conflictes. Espanya era molt més gran del que és ara. Els últims dos-cents anys ha
anat perdent territoris arreu del món. Abans, el diputat Fàbrega ens parlava de l’
“imperio donde nunca se pone el sol”. Doncs els últims en aquest imperi s’ha acabat
ponent el sol, perquè tot Amèrica Llatina, que era Espanya, i tot el que eren les
colònies africanes han desaparegut. Per tant, no seria veritat, en tot cas, que no hi ha
hagut conflictes d’aquest estil. I, evidentment, quan això va passar en aquests països,
la legalitat no ho permetia, però va succeir. Però va succeir per la mateixa raó que està
succeint a Catalunya: perquè el poble, o una part molt important del poble, hi està en
contra de l’activitat que posa, imposa, interposa i obliga un Estat que no té en compte,
des de la nostra visió, els ciutadans i ciutadanes que fan i formen part d’aquesta terra,
que és la catalana.
Clar, una de les claus, i ahir ho deia el president Puigdemont en el Parlament i ho
podem repetir, és referèndum o referèndum. Ho hem discutit del dret i del revés. Ho
hem demanat de totes les maneres possibles. Hem anat a Madrid, els Grups
parlamentaris catalans, a demanar que hi hagués una reforma perquè es pogués
preguntar als ciutadans de Catalunya quin és el seu futur. I això no és una qüestió
només dels partits marcadament independentistes. Hi ha altres partits que, conformen
tots plegats, la majoria del poble de Catalunya, que estan demanant que preguntin als
ciutadans què volem o què no volem. I, a més, un referèndum vinculant vol dir que,
surti el que surti, els ciutadans hauran d’assumir-ho i els partits polítics, també.
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Per tant, i acabo, no és una qüestió de legalitat, és una qüestió d’urbanitat política. De
fet, altres països que, quan a Europa encara els governs no estaven sotmesos a
l’imperi de la llei i quan Napoleó va crear el Consell d’Estat per fer un seguiment del
que era la política dels governs, hi havia un país que ja tenia els seus polítics i les
seves activitats administratives sota l’imperi de la llei, que es deia Regne Unit i encara
es diu Regne Unit. Doncs en aquest país, que coneix aquest sistema legal des d’abans
que la resta dels països d’Europa, fa poc temps, una mica més d’un any, hi va haver
un referèndum per preguntar a una part d’aquest país què volia fer i, evidentment, ho
van fer d’una manera legal. És el que demanem nosaltres.
Demana novament la paraula el senyor Riera (PP), qui diu: Bé, nosaltres presentem
aquesta moció perquè entenem que, al Parlament de Catalunya, hi ha hagut un acord.
No es va debatre aquesta moció en el Parlament de Catalunya perquè consideràvem
que no era un tema per debatre, perquè era un tema que, per a nosaltres, era una
il·legalitat. Però una vegada s’ha pres l’acord, nosaltres sortim a defensar la legalitat
vigent i a manifestar la nostra disconformitat amb aquest acord, senyor Funes. Perquè
es tracta de portar mocions a la Diputació de temes que afectin els ciutadans i aquest,
jo crec, afecta els ciutadans.
Jo li puc recordar alguna moció que han presentat vostès; la dels pollastres, per
exemple, del mandat passat, que ens ho vam passar molt bé però que no tenia cap
vinculació amb els ciutadans de Barcelona. La recordarà vostè que també hi era. Per
tant, no em retregui mocions que hem portat aquí estrambòtiques perquè, home,
vostès, en això, en fi, vull dir, jo crec que són els líders. Però en qualsevol cas, jo
respecto que es presenti qualsevol moció i es pot debatre o no, però es tracta de la
llei. Hi ha una situació aquí, per part d’alguns partits, com el PSC, doncs que es veu
que el “lio” no solament està a Ferraz sinó que està aquí també a Catalunya, perquè,
en alguns ajuntaments, han votat una cosa; en uns altres han votat el contrari, i en uns
altres no han votat res del que havien votat en els altres dos. Per tant, jo crec que
haurien d’unificar una mica el criteri i saber cap a on es va. Ja saben allò que diu: “No
hay viento favorable para quien no sabe adónde va”. I vostès jo crec que necessiten
saber una mica cap a on van per saber com s’han de posicionar i saber el que han de
fer.
Jo he parlat que, a Catalunya, a Catalunya, ni a Filipines, ni a Cuba ni en lloc més, no
hi ha hagut conflicte des de fa molts anys, alguns segles, alguns segles, per tema
d’aquest tipus. A Catalunya, no parlo de Cuba, ni de Filipines, ni d’Argentina ni de llocs
d’aquests, perquè no vull passar a la història. Jo l’únic que dic és de que, ja que
parlem de república, és que no hi ha res més republicà que les lleis i, si avui podem
estar debatent aquí i podem expressar-nos i hem pogut presentar aquesta moció i
vostès han pogut presentat el que han presentat al Parlament de Catalunya i han
pogut fer un referèndum que, per cert, es va perdre, com va reconèixer el senyor
Baños, la nit del 27 de setembre, és perquè hi ha una Constitució que ens empara, hi
ha una Constitució que ens dóna aquestes llibertats. Crec que denostar la Constitució
que ens permet arribar a tenir aquest debat, això era una cosa impensable fa
cinquanta anys. Jo crec que és una cosa que hem de valorar i hem de salvaguardar.
Per tant, nosaltres, amb aquesta moció, el que hem pretès és manifestar-nos en contra
d’un acord del Parlament de Catalunya que crec que sí que afecta els ciutadans.
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Com que la seva intervenció, senyor
Riera, ha obert debat, evidentment, tinc molts Grups que em demanen de parlar per
al·lusions. I dóna la paraula a la senyora Rovira (CUP-Poble Actiu), qui diu:
Nosaltres, només fer dos incisos per al Partit Popular, pel PSC i també per a
Ciutadans pel que fa a les lleis, la legitimitat de les lleis i el que són les lleis. Aquí, ens
citaven a Kant, jo citaré a Karl Marx que deia que “el dret és la voluntat de les classes
dominants erigida en llei” i, precisament, nosaltres entenem que les lleis han d’estar
fetes des de baix, per la gent, en funció de les voluntats, de les necessitats i, així sí
que tenen legitimitat. Per a nosaltres, ara mateix, no hi ha legitimitat per tal de tirar
endavant aquelles coses que volen la majoria popular perquè, sí, hi ha una majoria
popular a Catalunya que vol aquesta independència o, com a mínim, vol poder votar.
Hi ha gent que potser votarà que no, però nosaltres el que estem demanant és que es
pugui fer un referèndum on tothom pugui dir la seva i on tothom pugui votar. Això és
democràcia, això és radicalitat democràtica, que a vostès els fa tanta por perquè
prefereixen aprovar les coses d’esquenes al conjunt de la ciutadania.
Intervé a continuació el senyor Funes (Entesa), qui diu: Ha fet dues al·lusions,
presidenta. Respondré la primera per coneixement dels diputats i diputades que no hi
eren el mandat passat. El “debat dels pollastres” era el debat del Tractat Internacional
de Lliure Comerç, no era el “debat dels pollastres”. En tot cas, el que vam plantejar era
que, en aquell moment, per a la salut pública i per les competències municipals, el que
s’aprovés en el Tractat de Lliure Comerç afectava el món local i les competències
municipals, alguna de les competències que encara ha mantingut la reforma de la
LRSAL del Govern popular. O sigui que, per tant, no estàvem tan desencaminats. En
tot cas, com que parlàvem d’una moció, el que nosaltres fèiem era plantejar al Grup
Popular que amb aquesta estratègia el que fa és frontisme, que ens sembla poc
coherent no fer el debat al Parlament i traslladar el debat als ajuntaments. Crec que és
clar. No, no, la discussió no era si els interessava o no interessava als ciutadans. La
qüestió és que, a cadascú, l’han votat per fer una cosa i a aquests Grups d’aquesta
Corporació no ens han votat per fer això. Ni tan sols són els mateixos Grups els que hi
ha en aquesta Corporació que els que estan al Parlament de Catalunya. Per tant,
enteníem que el debat s’havia de produir al Parlament.
La senyora presidenta dóna la paraula a la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: Aspirar a
la independència és una aspiració legítima. Demanar un referèndum, també. Pensem
que no és una aspiració, és una petició legítima. Això no t’habilita a situar-te fora de la
llei. És el que nosaltres, abans, hem insistit però, en qualsevol cas, abans he intentat
fugir d’aquest frontisme, que nosaltres també predicàvem, però, ja que ens busquen,
de vegades també ens troben. I, en aquest sentit, nosaltres el que no podem donar
suport és a una moció d’una formació política que està en l’origen de l’inici d’aquest
problema en el que estem. Segurament, moltes coses les podríem revisar de
l’hemeroteca per adonar-nos que determinades actituds, declaracions, postures,
decisions i acords ens han portat, en part, on estem avui. Per tant, a qui ha provocat,
en part, la situació on estem, no és a qui ara votarem la seva moció. Ja que ens han
buscat, torno a dir, ens han trobat. I és cert. És públic i notori que tenim diferents punts
d’enfocament dintre de la nostra formació política, en aquest moment, però és veritat
que nosaltres, com a mínim, no destruïm els ordinadors de la nostra seu.
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Intervé a continuació el senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Jo només fer una
qüestió que m’ha agradat del senyor Riera, de veritat. Quan he parlat d’Espanya, he
parlat d’Espanya. Per tant, si vostè considera que estem fora d’Espanya, jo també hi
estic d’acord.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels
Grups polítics de Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el vot en
contra dels Grups Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 5 vots a favor i 44
vots en contra.
2.- Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, en
relació a les activitats militars que l’exèrcit espanyol desenvolupa en el Parc
Natural de Collserola.
Presentades esmenes a la Moció per part del Grup Entesa i sent acceptades pel Grup
proposant, el text definitiu que es sotmet a debat i votació és del tenor literal següent:
“El passat 1 de setembre l’exèrcit espanyol va realitzar maniobres militars al Parc
Natural de Collserola tal i com va publicar a Twitter el mateix Ministeri de Defensa
mitjançant aquesta piulada que incorporem, on es poden veure homes armats dins del
perímetre del parc natural.

Atès que el Parc Natural de Collserola és un espai de lleure i oci per moltes persones
que volen gaudir de la natura i realitzar activitat física.
Atès que en el propi espai del Parc s’hi troben 13 centres educatius i les famílies i els
infants fan trajectes pel Parc i es troben amb les maniobres de l’exèrcit, que poden
suposar un impacte emocional pels infants, i atès que defensem una cultura de la pau i
dels valors de convivència i respecte mutu, que es treballa en els centres educatius,
com per exemple mitjançant el DENIP (Dia Escolar de la No-Violència i la Pau).
Atès que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la darrera
Assemblea del dia 20 de juny de 2016 va adoptar els acords per emprendre les
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actuacions que corresponguessin per tal de no autoritzar més pràctiques militars dins
el terme territorial del Parc Natural.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió de 14 de juliol de 2016 la
moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya en la qual s’instava el Govern de la
Generalitat entre altres a “Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament
militars, com ara les que es fan al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc
Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant
Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres, i promoure també que els ens locals en
exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera”
Atès que els ajuntaments d’Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Molins de
Rei, Sant Feliu de Llobregat i Cerdanyola del Vallès i Barcelona han aprovat mocions,
en el sentit de les dues anteriors, del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola i del Parlament de Catalunya.
Atès que l’article 19.2 del text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola
estableix la preceptiva autorització per la realització d’activitats col·lectives.
Atès que en el marc normatiu actual, l’ús merament esportiu o d’entrenament de les
forces armades, s’ha d’autoritzar, com qualsevol altre ús col·lectiu, amb les limitacions
que es considerin oportunes, quan l’exhibició d’armes o d’itineraris, per raons de
seguretat d’altres visitants, usuaris del parc o proximitat dels centres educatius.
Atès que en data 20 de juliol de 2016, els membres de la Comissió Executiva del
Consorci de Collserola van encarregar que el Consorci formulés una proposta de
Reglament d’ús del Parc, pel que fa als exercicis militars amb exhibició d’armament.
Atès que l’exèrcit espanyol no ha obtingut la preceptiva autorització, tot i la
comunicació al Consorci, per a la realització de les maniobres militars.
Atesa la manifesta falta de respecte del Ministeri de Defensa i de l’exèrcit espanyol per
les resolucions abans esmentades i comprovada l’actuació del passat 1 de setembre
sense la preceptiva autorització del Consorci del Parc Natural.
Instem el Ple de la Diputació a adoptar els següents acords:
1. Expressar el suport a la prohibició de l’exercici de pràctiques militars al Parc
Natural de la Serra de Collserola, ratificant així els acords del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola i del Parlament de Catalunya.
2. Instar el Consorci del Parc Natural de Collserola que adopti les mesures que el
marc vigent li permet quant a les autoritzacions d’activitats col·lectives i a la
modificació de les Ordenances del Parc de Collserola per tal de complir i fer
efectiva la prohibició expressa de les exercici de pràctiques militars.
3. Traslladar al Govern de la Generalitat que emprengui les mesures competencials
per fer efectiva la prohibició del es activitats militars en els espais naturals.
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4. Traslladar i instar els ajuntaments amb terme municipals i els limítrofs amb el
Parc de Collserola que emprenguin de forma proactiva les mesures que
possibilitin fer efectiva la prohibició de les activitats militars en els espais naturals
del Parc de Collserola.
Entenent que l’incompliment d’aquestes futures normatives donaria suficients
motius per demanar a les autoritats competents la presència de la Policia Local i
els Mossos d’Esquadra per tal de garantir el compliment de la mateixa i els
acords presos, així com instar a la incoació del corresponent expedient
sancionador.
Notificar aquests acords al Consorci del Parc de Collserola, a la Generalitat de
Catalunya, als ajuntaments afectats, al Parlament de Catalunya, a l’Exèrcit de
Terra Espanyol i al Ministeri de Defensa Espanyol.
Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés de la Diputació de Barcelona de rebuig i supressió de les activitats
militars al Parc Natural de Collserola.
Es procedeix a debatre i votar el text següent:
“Atès que el Regiment de Muntanya de la Caserna del Bruc de Barcelona ja fa força
temps que realitza pràctiques i exercicis militars al Parc Natural de la Serra de
Collserola amb el permís del Consorci del Parc Natural de Collserola.
Atès que el Parc Natural de Collserola és un espai de lleure i oci per moltes persones
que volen gaudir de la natura i realitzar activitat física.
Atès que en el propi espai del Parc s’hi troben 13 centres educatius i les famílies i els
infants fan trajectes pel Parc i es troben amb les maniobres de l’exèrcit, que poden
suposar un impacte emocional per als infants, i atès que defensem una cultura de la
pau i dels valors de convivència i un respecte mutu, que es treballa en els centres
educatius, com per exemple a través del DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la
Pau).
Atès que aquestes pràctiques militars no han de ser una escena habitual al Parc,
perquè creiem que el Parc Natural de Collserola té unes finalitats diferents, com són la
preservació de la biodiversitat de l’entorn, l’educació en els valors de respecte a la
natura, l’ús social i afavorir la preservació del gran pulmó verd de Barcelona i la seva
àrea metropolitana. Atès que no volem que el Parc de Collserola es converteixi en un
camp de maniobres militars.
Atès que la Diputació de Barcelona està compromesa amb els valors del diàleg, la
promoció de la cultura de la pau i l’educació en els valors de la convivència pacífica i la
no violència.
Atès que han estat diversos els ajuntaments que conformen el Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola que han aprovat mocions als seus plens on insten el
Consorci del Parc de Collserola a no autoritzar més pràctiques militars dins de l’àmbit
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territorial del Parc Natural de la Serra de Collserola i declarar el Parc Natural lliure de
pràctiques i exercicis militars.
Per tot això, la Diputació de Barcelona proposa l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar el rebuig a que dins del Parc Natural de la Serra de Collserola es
realitzin pràctiques i exercicis militars.
Segon.- Donar suport al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per
emprendre les actuacions que correspongui per tal de no autoritzar més pràctiques
militars dins el terme territorial del Parc Natural de Collserola.
Tercer.- Instar especialment el Ministerio de Defensa, i com a mesura transitòria, que
doni les indicacions pertinents perquè no es realitzin aquestes maniobres en zones
properes a centres educatius per les sensibilitats suscitades entre la comunitat
educativa de la zona
Quart.- Impulsar les accions per tal que el Parc Natural de Collserola sigui declarat
com una zona desmilitaritzada, i prioritzar la necessitat de garantir el seu ús ciutadà,
per la seva condició d’espai amb una clara vocació educativa i de protecció de la
biodiversitat de l’entorn.
Cinquè.- Instar a la modificació de les Ordenances del Parc de Collserola per tal de
complir amb els acords adoptats en aquesta resolució.
Sisè.- Reiterar el compromís amb la promoció de la cultura de la pau i els seus valors.
Setè.- Notificar aquest acord al Ministerio de Defensa del Govern de l’Estat espanyol, a
la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al
Consorci del Parc Natural de Collserola, als ajuntaments integrants del Consorci del
Parc Natural de Collserola, als 13 centres educatius que es troben dins del Parc
Natural de Collserola i al Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat del Vallés.”
Llegides les dues mocions, la senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del
Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Aquesta és una moció que
presentem la CUP-Poble Actiu, però hem acceptat les esmenes per part del Grup
d’Entesa. És un moció també així, a tall de preàmbul, que ahir es va presentar a l’Àrea
Metropolitana i que, també, Esquerra republicana i Convergència van votar
favorablement i conjuntament amb Entesa i el PSC; malgrat havíem arribat a un acord,
després, en el plenari, hi va haver una divisió de vot dins del seu propi Grup, ho dic
també per situar el context d’aquesta moció.
La moció va encarada al que fa les activitats militars de l’exèrcit espanyol que
desenvolupa en el Parc Natural de Collserola. Hi ha una demanda veïnal perquè això
s’aturi que, de fet, ja s’ha vehiculat als diferents òrgans que correspon pel que fa al
Parc Natural de Collserola. La sorpresa va ser quan, el passat 1 de setembre, l’exèrcit
espanyol va realitzar maniobres militars, una vegada més, en el Parc Natural de
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Collserola i, de fet, es va publicar, al Twitter del mateix Ministeri de Defensa, una foto,
doncs, que hem pogut posar a la moció, i on es veu com van vestits, també, els
diferents militars.
Cal tenir en compte, com totes ja sabeu, que el Parc Natural de Collserola és un espai
de lleure, és un espai d’oci per a moltes persones que volen gaudir de la natura i
realitzar activitat física. També, cal tenir present que, en el propi Parc, s’hi troben tretze
centres educatius i les famílies i els infants fan trajectes pel Parc, de manera sovint i,
alhora, entenem que també hi ha una defensa, en el si d’aquests centres escolars i en
el conjunt de les viles a les que afecta o que són properes al Parc de Collserola, una
cultura de la pau i dels valors de convivència que, fins i tot, s’introdueix en els diferents
centres educatius, com per exemple, el Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Alhora,
el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la darrera Assemblea del dia
20 de juny, va adoptar els acords per emprendre les actuacions que corresponguessin
per no autoritzar més pràctiques militars en el si del terme territorial d’aquest Parc; el
Parlament de Catalunya també va aprovar, el 14 de juliol, una moció sobre la
desmilitarització de Catalunya, en què s’instava el Govern de la Generalitat per prohibir
les maniobres militars en espais no estrictament militars, com eren el Parc Natural de
Collserola i d’altres parcs que tenim en el nostre territori. També, en diferents
ajuntaments pròxims al Parc, l’ajuntament d'Esplugues de Llobregat, de Sant Cugat,
de Molins, de Sant Feliu, de Cerdanyola i Barcelona, es van aprovar mocions en el
sentit de les anteriors, que s’havien aprovat tant en el Consorci del Parc Natural com
en el Parlament de Catalunya. També a nivell informatiu, el 20 de juliol, els diferents
membres de la Comissió Executiva del Consorci van encarregar que el Consorci
formulés una proposta de reglament d’ús del Parc pel que fa als exercicis militars amb
exhibició d’armament i, així doncs, l’exèrcit espanyol no ha obtingut la preceptiva
autorització per continuar desenvolupant això, tot i la comunicació que se li ha realitzat
des d’aquest Consorci. Entenem que això és una falta de respecte del Ministeri de
Defensa i l’exèrcit espanyol per les resolucions abans esmentades i, també, hem
comprovat l’actuació del passat 1 de setembre, sense que hi hagués una autorització,
que es van continuar realitzant maniobres.
És per això que nosaltres demanem accelerar aquest procés, tenint en compte la
voluntat dels diferents municipis i, per això també, ho volíem debatre aquí i, per tant,
creiem que aquest plenari s’ha de posicionar per expressar el suport a la prohibició de
l’exercici de pràctiques militars en el sí del Parc, instar el Consorci del Parc Natural
que adopti les mesures que el marc vigent li permet quant a les autoritzacions
d’activitats col·lectives, traslladar també al Govern de la Generalitat que emprengui les
mesures competencials per fer efectiva, d’una manera real, la prohibició de les
activitats i traslladar i instar els ajuntaments amb el terme municipal i els limítrofs amb
el Parc de Collserola que emprenguin de forma proactiva les mesures que possibilitin
fer efectives les diferents decisions que s’han pres.
Aleshores, nosaltres entenem que una de les eines de què disposem per tal de fer
efectiva aquesta voluntat, que s’ha expressat en el si dels diferents òrgans, és que
l’incompliment d’aquestes futures normatives donaria suficients motius per demanar a
les autoritats competents, que en aquest cas serien la Policia local dels municipis i,
també, els Mossos d’Esquadra, perquè aquests garantissin el compliment de les
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normatives i de les decisions que s’han pres en els diferents òrgans i, per tant, és això
el que avui volem debatre.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes,
per tal d’aclarir les esmenes presentades a la moció. El senyor Funes diu: Creiem que
ja ha estat prou explicada. La voluntat era portar aquí els acords de l’Àrea
Metropolitana.
Seguidament pren la paraula el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor
Mulleras, qui diu: Efectivament, darrerament Collserola ha estat notícia. Ha estat
notícia però no pas per la presència de les Forces armades a Collserola sinó perquè
s’han produït dos incendis, el 19 de setembre i el 26 de setembre, i durant el 2016
s’han produït setanta-quatre incendis. Perquè si hi ha un problema a Collserola, si
Collserola té enemics, no són precisament les Forces armades sinó que són els
incendis, l’ús intensiu del Parc, la massificació o l’incivisme, precisament, que es dóna
al Parc. Això sí que són perills per al Parc Natural de Collserola i no el que vostès
plantegen avui aquí. Entre d’altres coses perquè la seva moció parla de pràctiques
militars i, mirin, de pràctiques militars, cap ni una; cap ni una. El que s’està fent a
Collserola són activitats físiques, exercici i caminades. Les pràctiques militars es fan a
Sant Climent, no es fan a Collserola i, si vol, li puc donar contactes perquè s’informin
bé i puguin parlar amb el Ministeri de Defensa o amb les Forces armades i li explicaran
on fan les pràctiques militars. No les fan a Collserola, malgrat que vostès, no sé, a lo
millor és perquè, a vostès, els agraden les pràctiques militars, sobretot als règims que
vostès recolzen i que també, citant Karl Marx, fan pràctiques militars; les fan contra les
manifestacions de l’oposició política. Ells sí que fan pràctiques militars, aquests règims
que vostès defensen.
D’altra banda, és curiós que vostès demanin que actuïn també els Mossos i la Policia
local quan, habitualment, a la CUP, li fa al·lèrgia tot el que, a Catalunya, porta un
uniforme. Tot el cos de seguretat uniformat: els Mossos, la Policia local, la Guàrdia
Urbana de Barcelona i la Policia local d’altres ciutats...; a la CUP els fa al·lèrgia, per
això també sorprèn que vostès ara demanin que actuïn, justament, aquests cossos de
seguretat.
Els hi diré, també, que vostès, que presenten també aquesta proposició, haurien de
conèixer, haurien de saber que no s’ha desenvolupat el Pla especial de Collserola. No
està desenvolupat aquest Pla especial i que l’ha de desenvolupar la Generalitat de
Catalunya i el Consorci de Collserola, i que, precisament, és el que ha de definir els
usos i les competències. És qui té les competències per definir els usos de Collserola.
Però, ara per ara, com no existeix aquest Pla, qui defineix aquests usos? Qui té les
competències per definir els usos? El Ministeri de Defensa. I, simplement, haurien de
consultar, per exemple, informes del Parc de Collserola, informes avalats,
evidentment, per la Diputació de Barcelona i per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i
que diuen clarament que es proposa declarar que el Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola no és competent, per raó de la matèria, per resoldre no autoritzar
més pràctiques militars dins aquest àmbit territorial del Parc Natural. Per tant, jo els hi
recomanaria que llegissin els informes de la pròpia casa, del Parc de Collserola i de la
Diputació, on es diu que no tenen competències per resoldre els usos de Collserola.
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Per tant, mirin vostès, des de que estan a les institucions, vulguin o no, han de ser una
força política que hauria de treballar seriosament per als interessos dels ciutadans a
les institucions on vostès estan treballant i, per tant, proposar qüestions com aquestes,
on clarament no es coneix quina és la competència del Parc de Collserola, o clarament
no es coneix, tampoc, el que es fa en el Parc, o com enderrocar monuments com el de
Colón, sincerament crec que són qüestions que ni són serioses ni són respectuoses
amb la institució en la qual nosaltres hi som.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: "Nosotros vamos a aprovechar la ocasión que nos
brinda la CUP para rendir homenaje y expresar nuestro reconocimiento, desde este
Pleno, a los hombres y mujeres que, formando parte de nuestras Fuerzas Armadas,
ponen en riesgo sus vidas en misiones humanitarias o de labores de asistencia a la
población en catástrofes naturales.
Miren, con todo el respeto se lo digo, viniendo de quien viene esta moción y la
enmienda que se ha presentado, permítannos que pongamos en duda que lo que se
quiera preservar o se quiera defender es la salud emocional de la infancia, ni el medio
ambiente, ni la defensa de la cultura de la paz. Mucho nos tememos que esto es otro
ataque directo al ejército para evitar su presencia y su visualización en Barcelona,
como desgraciadamente ya se demostró en el pasado Saló de l’Ensenyament. No
olvidemos que los ejercicios militares en Collserola no hacen uso de armas de fuego,
lo que sí ocurre cuando se autorizan batidas de caza en el propio Parque y, para un
ciudadano medio, entre los que yo me encuentro, entendemos que el uso de armas de
fuego en las cacerías pueden vulnerar los derechos de la infancia más que llevar
armas en una marcha o, incluso, puedes ser más contraproducentes para el medio
ambiente.
Más allá de estas valoraciones políticas, entendemos que la forma de abordar este
tema sería que los representantes del Consorci se entrevistaran con las autoridades
militares, les expusieran la problemática, pidieran que no se hicieran estas marchas
militares con armamento de guerra y suponemos que la autoridad militar sería
receptiva a estas peticiones. Además, tenemos claro, como ya se ha dicho, que no
existe cobertura competencial ni en la Diputación ni el Consorci para prohibirlas y, por
tanto, entendemos que los acuerdos de la moción son un brindis al sol, son una
maniobra propagandística y postureo político, como lo de Colón, como lo que han
dicho de Colón. Por tanto, no me voy a extender más y votaremos en contra de la
moción.”
Seguidament intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres
hem presentat esmenes en la línia de recuperar els acords presos a l’Àrea
Metropolitana. Però, de fet, ens agradaria rebobinar una miqueta, tornar a abans de
l’estiu, quan va haver l’acord en el Consorci, nosaltres vam plantejar, en el qual hi sóc
jo i alguns més dels que estem aquí representant, que potser caldria que aquest acord
que vam fer al Consorci el traslladéssim a la Diputació. En aquell moment, vam
considerar que potser era reiteratiu i que, per tant, ens dotàvem d’aquell acord i
enteníem que la Diputació i els seus representants en aquell Consorci ja aprovàvem
aquell acord i que, per tant, hi estàvem d’acord. En la mesura que, des d’aquella data
fins avui, han passat coses al Parc de Collserola, perquè han passat coses, perquè hi
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ha gent que ha fet maniobres carregats de motxilles i fusells, doncs hem cregut oportú,
com a mínim, tornar-ne a parlar i, per tant, hem fet aquestes aportacions.
Nosaltres hem fet un intent d’arribar al consens amb el conjunt de grups, intentant fer
un híbrid entre el que es va aprovar en aquell moment, el juliol o el juny, i el que
creiem que avui es podria portar a debat. No ens n’hem sortit del tot però, almenys,
creiem que hem fet aquest esforç i agraïm al Grup de la CUP que hagi acceptat les
nostres esmenes.
Li haig de dir, al Grup de Ciutadans, que, almenys, per la part del nostre Grup, té raó.
No ens agrada l’exèrcit. Cap exèrcit. No ens agrada l’exèrcit i, com que no ens agrada
l’exèrcit, volem que, a les nostres escoles, s’eduqui en els valors de la pau, de
l’antimiltarisme, del pacifisme, de la no-violència i entenem que és raonable que, com
que volem que això passi, creiem que no és raonable permetre que l’exèrcit, ni
l’espanyol ni cap exèrcit, es passegi pel Parc de Collserola ni tampoc per altres parcs.
Aquí hi ha regidors d’altres ajuntaments, ens coneixen i hem fet tot l’esforç que hem
pogut sempre perquè no hi hagués casernes, perquè no hi hagués quarters, perquè no
hi hagués maniobres, etc. Per tant, no és nou i no ens sentim ofesos si ens reconeix
que no ens agrada l’exèrcit; insisteixo, cap exèrcit.
En aquest sentit, hi ha un altre element, que també creiem que és important que es
tingui en compte, en aquest sentit de que nos ens agrada l’exèrcit, i també creiem que
hi ha d’haver capacitat reguladora, capacitat legislativa i capacitat d’acció de les
Administracions per evitar una cosa com aquesta, que és que l’exèrcit pugui fer
maniobres o activitats armats fins a les dents i passejar amb motxilles per Collserola i,
en aquest sentit, nosaltres confiem enormement en la capacitat, i ens agradaria que
tingués, encara, més capacitat, del Consorci per establir una normativa que li pogués
sancionar a qui fes activitats que creiem que no són les pròpies que s’han de fer al
Parc, sigui aquesta o siguin d’altres. En el debat del Ple del Consorci, ja vam plantejar
altres activitats que es fan al Parc que potser hauríem d’intentar que no es fessin. Per
tant, confiança plena en què les persones que administren avui el Consorci tindran
capacitat de mediar amb l’exèrcit, de buscar la manera que deixin de fer activitat.
També, tenim confiança en què tindran capacitat per establir algun tipus de normativa
que ens permeti sancionar les activitats impròpies en un parc natural com aquest i tant
de bo algun dia puguem dir que el Parc de Collserola està preservat; té activitat
pública però, alhora, és un espai natural molt necessari i molt vital per a la nostra
demarcació i, especialment, per als municipis propers a Barcelona.
Pren la paraula a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres, en bona part,
coincidim amb l’esperit d’aquesta moció, perquè és cert que el Parc Natural de la Serra
de Collserola és un parc de caràcter metropolità, al bell mig de l’Àrea Metropolitana.
Som nou els municipis que compartim aquest Parc. A més a més, això ho sap molt bé
vostè, presidenta, doncs aquell municipi que té el territori més important és,
precisament, Sant Cugat i el més petit, precisament, és Esplugues; però, tot i així, és
molt important que el puguem preservar, preservar i intentar que els usos en general,
especialment, l’ús massiu que, de vegades, es produeix els caps de setmana, que els
usos no malmetin l’ecosistema, i la flora i la fauna que té el Parc. I jo crec que en això
coincidim. I l’important, en aquest tema, sobretot, és buscar les coincidències i no allò
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que, en un moment donat, ens pugui diferenciar per un tema de matís. Però també és
cert que, malauradament, ni el Consorci, ni els ajuntaments, ni la Diputació, ni la
Generalitat de Catalunya tenim determinades competències en aquest àmbit, perquè
així també queda molt ben recollit en informes que ha fet la Generalitat a petició del
Consorci i en un informe que aquesta casa, que la Diputació, va fer per al Consorci, a
petició també del Consorci, fa tres-quatre mesos. Per tant, és molt important que, quan
prenem acords a la Diputació, els prenem també en base a la normativa. És per això
que nosaltres agraïm que es porti aquest debat a la Diputació i, per tant, la iniciativa,
en aquest cas, del Grup de la CUP. Agraïm moltíssim les esmenes presentades pel
Grup de l’Entesa, que crec que, a més, milloren i clarifiquen també la moció; però, és
cert que hi ha un punt de l’acord que nosaltres no el podem votar. Per què? Pel que
explicava. Perquè tenim informes d’aquesta casa i hi ha informes de la Generalitat que
ens diuen que nosaltres no som competents per a determinades coses; entre d’altres,
per instar els ajuntaments a enviar la Policia local i els Mossos d’Esquadra a fer
determinades coses. Si aquest matís s’hagués retirat, nosaltres haguéssim pogut
subscriure al 100% aquesta moció esmenada per part del Grup d’Entesa. Això no ha
estat així i, per tant, saben, perquè hem votat abans la urgència, que hem presentat
una moció que és calcada a la que es va presentar el 20 de juny a l’Assemblea del
Consorci, que es va aprovar per unanimitat, que és el que penso que nosaltres aquí
hauríem, també, de cercar aquesta unanimitat imprescindible. Perquè és important que
la Diputació, per una àmplia majoria o per unanimitat, digui: “No volem aquest tipus
d’activitat en el Parc. No és compatible” i després perquè, a partir d’aquella moció, el
Consorci va establir un full de ruta, que estem desplegant, quant a la redacció d’un
reglament d’usos, quant els contactes també amb el Ministeri de Defensa en tant que
no tinguem competències per acordar que, exclusivament, activitats físiques o
topogràfiques són les que hauria de suportar el Parc i no unes altres. I, per tant,
pensem que és imprescindible que ara mateix la Diputació, que forma part del
Consorci, que hi és representada, doni suport, d’una manera clara i contundent, a
aquella moció, aquella resolució que es va adoptar per unanimitat a l’Assemblea del 20
de juny del Consorci i, en qualsevol cas, donar temps també a què aquells acords de
tothom es puguin desenvolupar i, en el cas de que no poguéssim assolir l’èxit esperat,
en podríem tornar a parlar en el futur, però pensem que, en aquest moment, el que no
podem és contradir o dir coses diferents, ignorant les competències reals que tots
tenim. I és per això que nosaltres no podem donar suport, per aquest petit matís, a
aquesta moció i hem presentat la moció que podrem veure i substanciar a
continuació.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, començar per agrair a la CUP
haver presentat aquesta moció i, també, al Partit Socialista, al Grup Socialista, per
presentar una moció alternativa, perquè en el fons hi ha un punt de no-coincidència.
Dir que, en primer lloc, em remuntaria a què, el 20 d’abril d’enguany, el Parlament de
Catalunya va aprovar una moció, amb majoria parlamentària, declarant Catalunya com
un país desmilitaritzat. Per tant, en definitiva, no creiem en aquest país en els exèrcits.
No creiem en què la gent hagi d’anar amb armes. Hi ha altres països del món que, al
contrari, fomenten l’argument armamentístic). Dir que, per a nosaltres, que aspirem a
un nou país i una república catalana, la veiem des del punt de vista de que no ens
agradaria que hi hagués un exèrcit. Poden haver sistemes de defensa alternatius,
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inclòs sistemes de defensa unitaris que no plantegin que cada Estat hagi de tenir un
exèrcit, amb tot el que suposa. Primer, perquè jo crec que, a la nostra societat, hem de
fomentar la cultura de la pau i de la no-violència; de fet, n’hem parlat molt i, a nivell
educatiu, a les escoles s’intenta impregnar els alumnes dins d’una societat en què la
violència no té cabuda i, per tant, també de la cultura de la pau, en què no és
necessari que hi hagi exèrcits i, molt menys, armes que voltin. I quan dic armes que
voltin és perquè, centrem-nos en el que va passar a Collserola. El que ha passat a
Collserola és que l’exèrcit va fer unes pràctiques, que van voltar per Collserola amb
armes a sobre, allà al voltant de tretze escoles, i en un entorn natural que la gent va a
buscar el lleure, va a buscar la tranquil·litat, i que molts, sentint-ho molt, senyor Tovar,
no estem orgullosos de l’exèrcit espanyol; al contrari.
Per a nosaltres, una de les coses que hauria de replantejar el propi Estat, i no és
Esquerra que us volem donar consells, eh?, però és que, potser, enlloc de fer
retallades com ha fet en l’àmbit sanitari i en l’àmbit social, en què tenim una llei de
dependència on encara hi ha molts ciutadans a l’Estat espanyol que estan pendents, i
que estan a la cua i que han d’esperar mesos i anys per poder-hi accedir és que, miri,
els sis mil milions d’euros del pressupost de defensa per a l’any 2016, més mil siscents milions per compra d’armament per a l’any 2016 doncs, segurament, es podrien
dedicar a millorar les situacions socials d’aquella part de la població de l’Estat
espanyol que no arriba als mínims de qualitat digna de vida, com és estar per sota del
llindar de la pobresa. Amb aquests set mil sis-cents milions d’euros, li asseguro,
segurament, ens permetria augmentar el que és les pensions d’aquest país; ens
permetria poder fer front a moltes de les llistes d’espera a nivell sanitari; per tant,
segurament, caldria que aquest Estat es replantegés el model de defensa i d’exèrcit
que té.
Segona cosa, nosaltres estem d’acord amb tots els punts de la CUP però coincidim
amb el Grup Socialista en un punt. La Llei de defensa nacional no permet, de fet, està
per sobre, com les lleis de carreteres, que a vegades estan per sobre, sempre, com a
llei d’interès públic, a que no tenim competències per dir-los: “No entreu al Parc de
Collserola”. El Consorci ha declarat que vol Collserola com a zona desmilitaritzada.
D’acord. Però no tenim competència per poder, per exemple, enviar la Policia local, tot
i que s’està elaborant una ordenança, que encara no està feta i, quan hi hagi
ordenances, segurament hi haurà elements que permetin dificultar-ho però, en aquests
moments, no podem; és a dir, no podem enviar la Policia local i crec que els
ajuntaments han de tenir, cadascú, la seva posició sobirana i autònoma per decidir-ho
o no però que, en tot cas, la llei no ho permet però, també, respectem el principi
d’autonomia municipal, que és, en el fons, escoltar els nou municipis que formen part
del Consorci i no només una posició que volem tenir els partits polítics. Per tant,
nosaltres ens abstindrem a la moció de la CUP, jo crec que hauríem d’haver fet el
debat de les dues mocions en el seu conjunt per veure aquesta posició que deia el
Grup Socialista, i recolzarem, ja anuncio, la moció que presenta el Grup Socialista.
Finalment, crec que cal que continuem fomentant, com hem fet moltes vegades a la
Diputació des del que és l’àmbit d’igualtat i ciutadania, el fer un exercici i un esforç
pedagògic de cultura de la pau i de la no-violència com també, des de l’Àrea
d’Educació, s’intenta realitzar.
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A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Nosaltres, ens abstindrem en aquesta moció i, com anunciava
també el Grup d’Esquerra votarem a favor de la proposta alternativa que es fa.
Però, més enllà d’explicar que no hi estem d’acord, com a Grup, amb què hi hagi
exhibició d’armament al Parc de Collserola, sobretot perquè la seva proximitat a
diversos centres educatius fa que els infants, que estem educant en un món sense
armes, a partir d’aquesta visió tenen una contradicció evident del que està passant al
carrer, al costat de casa seva, del fet del que estem intentant fer des de la comunitat
educativa, per tal que aquest país sigui un país poc bèl·lic i sense armament.
Però, més enllà d’aquesta creença política i d’aquesta feina que estem fent d’intentar
un món sense armament, ens centrem, en aquesta moció, sobretot al fet que entenem
que el Consorci o l’Assemblea del Consorci de Collserola, que són els afectats en
primera instància, ja van prendre un acord i un acord que tenia diferents... és un
procés que té diferents passos, un d’ells, la redacció d’una ordenança reguladora de
l’ús del Parc. Clar, la moció que presenta la CUP, tot i que estiguem d’acord en un
percentatge molt alt del que diu o, fins i tot, el cent per cent del que diu, fa referència a
la necessitat o l’obligació de que els ajuntaments enviïn les seves policies o els
Mossos d’Esquadra a parar aquesta exhibició d’armament. En aquest cas, primer, no
es pot fer i, segon, no es podria de cap manera aplicar una ordenança reguladora que
encara no està aprovada, amb la qual cosa estaríem aprovant una moció que no seria
possible portar-la a terme. I una de les coses que ens sembla, com a Grup, és que, si
aprovem una moció, és per intentar donar-li compliment. Per tant, en aquest punt és
on nosaltres, com a Grup, decidim prendre una decisió estranya al Grup de
Convergència i Unió, que és l’abstenció, però aquesta abstenció va acompanyada del
vot favorable a la moció alternativa, que té molt en compte o calca el que
l’Assemblea del Consorci de Collserola, per tant, els ajuntaments i les institucions
afectades, van aprovar. Per tant, anunciem ja què farem i quina serà la nostra posició.
La senyora presidenta torna a donar la paraula al senyor Tovar (C’s), qui diu:
Presidenta, por alusiones. Señor Fàbrega, no voy a entrar en su debate demagógico
sobre los recortes, porque mi Grupo no es responsable de los recortes que se hacen
en el Estado, lo primero. Ahora, si queremos hablar de recortes, puedo hablar de
recortes en la Generalitat, de los que su Grupo sí que es corresponsable, mientras
gastamos en embajadas, en TV3, DNIs, etc. Y también decirle, que me alegra saber
que en su país imaginario no habrá ejército y que los Mossos supongo que serán
como los bobbies ingleses.”
Intervé de nou el senyor Funes (Entesa), qui diu: Per intentar fer un últim exercici de
mediació. Estem parlant d’una part d’acords, on hi ha quatre acords. Hi ha un acord
tercer, que diu que la Generalitat emprengui les mesures competencials per fer
efectiva la prohibició de les activitats militars; i el punt quatre, que diu: “Traslladar i
instar els ajuntaments dels termes municipals que emprenguin de forma efectiva [...]
que intentin tenir capacitat de sanció”. I fora dels acords, a sota dels acords, diu:
“Entenent que l’incompliment d’aquestes futures normatives permetria als ajuntaments
citar les autoritats competents”. Estem parlant de futures normatives, no estem parlant
de que, demà, les alcaldesses d’Esplugues i Sant Cugat truquin els Mossos
d’Esquadra si passen els soldats per allà. Estem parlant de que, en el futur, quan hi
hagi la normativa, quan la Generalitat hagi fet i quan tothom hagi fet... I, per tant, està,
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fins i tot, en la part dispositiva però podria estar a la part propositiva aquest argument.
En definitiva, el que estem dient és que no perdem de vista que, al final, algú ha de
sancionar i, per sancionar, necessitem que algú aixequi acta de que han passat
aquestes coses perquè, si no, al final tindrem un Twitter i, com que no volem discutir
d’un Twitter sinó que volem parlar d’una acta policial que digui: “Vostè ha fet aquest...”.
Per això, plantejàvem que valia la pena que això es mantingués. Creiem, vull fer un
últim intent, creiem que aquesta part el que diu és del futur i no parla de que això
s’hagi de fer demà.
Intervé, novament, la senyora Rovira (CUP-Poble Actiu), qui diu: La meva
intervenció final anava en aquesta línia, perquè una mica el que deia el portaveu
d’Entesa, pel que fa a la vinculació a futures normatives per tal que la Policia local o bé
els Mossos d’Esquadra actuïn perquè és que, si no, tenim la sensació que, quan llegim
la proposició, és expressar, instar, traslladar, traslladar... no? I volem que, dins
d’aquesta normativa, també es generi el marc per tal de poder tenir una incidència real
i entenem que aquest incidència real toca a la Policia local i als Mossos d’Esquadra,
entenent que els diferents òrgans que han donat suport què tiri cap endavant la
desmilitarització del Parc Natural són, d’una banda, el Consorci, són la Generalitat, són
els propis municipis. Enteníem que era el més coherent i el més lògic.
El que no comprenem és que es faci, una vegada més, una moció, que s’hagi decidit
en els diferents ens com es tira endavant per fer realitat una acció, en aquest cas, la
que té a veure amb l’exèrcit i el Parc Natural de Collserola, però que no es posin els
mecanismes a l’abast per tal de fer-ho complir. Ens semblava lògic començar a
evidenciar, no?, i traçar per on podia anar aquesta normativa i és el fet que la pròpia
Policia local i els Mossos d’Esquadra tinguin competències per poder actuar en el cas
de que no s’acompleixi allò que, en tants organismes, hem decidit que volem que es
faci realitat. Per tant, apuntàvem l’eina a utilitzar. I res més. Dir que nosaltres no
entenem, tampoc, que a l’Àrea Metropolitana hi hagi una sèrie de grups que estiguin
d’acord. Tampoc entenem la manera de procedir del PSC, d’un quart d’hora abans,
presentar una moció d’urgència. Entenem que no era d’urgència quan la CUP-Poble
Actiu vam presentar aquesta moció just fa una setmana; no creiem que aquesta sigui
ni la manera de dialogar ni la manera de procedir. I creiem, doncs, que Entesa ha fet
allò que enteníem, que era finalment poder arribar a un acord, parlant i presentant
unes esmenes concretes però, també, amb un marge. No comprenem que s’hagi
actuat d’aquesta manera i no creiem que sigui la manera de procedir.
A continuació intervé, de nou, la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: Simplement per
afegir alguna cosa. És molt important sempre parlar amb el territori, com diem, i, de la
mateixa manera que s’acostuma a parlar amb plataformes, amb entitats, amb
col·lectius i moviments... de la mateixa manera, nosaltres només demanem que, si es
parla del Parc, es parli precisament amb el Consorci, (on són els nou ajuntaments, la
Generalitat i la Diputació, i es parli amb els ajuntaments. Fer mocions a esquenes del
territori no són lògiques, d’una banda. I d’una altra, jo crec que nosaltres, com
explicàvem molt bé, compartim en molt bona part el que diu la moció i tot el seu
esperit. A més, aplaudim de manera entusiasta aquestes esmenes de l’Entesa, però hi
ha un petit paràgraf que, si no té tanta importància, simplement es pot retirar i
nosaltres no tindríem inconvenient a votar-la. Així s’ha demanat, no ha estat possible.
Per tant, la millor manera de donar suport al Consorci, (que necessita el nostre suport

Àrea de Presidència
Secretaria General

d’una manera definitiva, és aprovant exactament el mateix que, per unanimitat, ja van
fer a l’Assemblea del Consorci del 20 de juny.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Si em permeten uns breus paraules,
demà precisament tenim una Assemblea General del Consorci del Parc. S’ha excusat
la presidenta, per problemes d’agenda, i em correspondrà a mi substituir-la, i tenim un
problema de governabilitat, eh?. Hi ha un problema de governança. És a dir, aquesta
voluntat que expressen els diferents ajuntaments, els diferents grups polítics, no es pot
dur a terme per un problema de governança. Però aquesta governança no correspon
només al Consorci, a través d’una ordenança d’usos, sinó que correspon a un nivell
legislatiu superior i, per tant, aquí hem d’acabar interpel·lant a la cambra legislativa
corresponent. De la mateixa manera que la declaració de parc natural no va ser
possible fins fa molt poc temps, precisament, perquè hi havia d’haver un treball i una
declaració per part del Parlament de Catalunya, al final ens trobem en la mateixa
situació; és a dir, que tenim un Consorci que intenta vetllar per la preservació d’aquest
entorn, però que no té potestat sancionadora, i la potestat sancionadora s’ha de donar
a través de llei, no té potestat de vigilància més enllà de la vigilància dels agents
forestals o els agents rurals. Per tant, hi ha un problema de governança que avui
constatem.
Els alcaldes i alcaldesses, probablement, també qüestionaríem que, en una situació
així, sigui la competència de la Policia local, perquè ens passaria el mateix. Per dotar
d’aquesta competència la Policia local ens cal una legislació específica que digui
quines són les competències de la Policia municipal. Tindríem també un problema, per
tant, el que no podem fer és dir, en una moció, allò que no és possible executar; és a
dir, estaríem dient a la població que nosaltres estem instant a la sanció quan no
podem instar a la sanció perquè no existeix aquesta sanció. Per tant, amb bon criteri,
entenc jo, hem de treballar, probablement, amb més cohesió i sintonia des del mateix
Consorci, instant els grups competents al Parlament de Catalunya perquè puguin dotar
de governabilitat aquest ens.
Seguidament, la senyora presidenta dóna la paraula a la senyora Rovira (CUP-Poble
Actiu), qui diu: Només per tancar, eh? Que a mi em sorprèn que just en la moció
anterior, el mateix portaveu de Convergència i Unió, el senyor Cañizares, digués que
era una qüestió de voluntat política tirar endavant certes accions i, ara, tot siguin
excuses legals. Que consti en acta que, per al que ens interessa, a lo millor sí que
parlem de voluntat política, però d’altres coses que també creiem, que estaríem
d’acord políticament, aleshores, hi posem el marc legal aquí enmig. Demostrar
aquesta contradicció que té el Govern i, també, tornar a mostrar la contradicció dins
del seu propi partit i dins del PSC. Dins de Convergència, amb els vots que ells van
emetre a l’Àrea Metropolitana, i dins d’Esquerra Republicana, amb els vots que es van
emetre a l’Àrea Metropolitana, també.
Torna a intervenir la presidenta, senyora Conesa (CiU) dient: Bé, jo no crec que hi
hagi cap contradicció; és a dir, la voluntat ha estat expressada de manera molt clara.
Nosaltres no volem pràctiques militars dins del Parc, però tenim una impossibilitat, en
aquest moment, de dur a terme una sanció, perquè no existeix empara normativa i ens
la podríem inventar però tenim un impediment.
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La senyora Rovira, (CUP-Poble Actiu), diu: Jo repeteixo que parlem de la futura
normativa, que s’hi inclogui això. Per tant, que sí que entenem que és una qüestió de
voluntat política que es vulgui incloure això en aquesta normativa. I ja està. Vull dir,
entenem que no hi ha un acord i deixem-ho aquí perquè tampoc ens posarem d’acord.
Finalment la senyora presidenta insta la votació de la moció presentada pel Grup
CUP-Poble Actiu, amb les esmenes proposades pel Grup Entesa.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels
Grups polítics d’Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra de Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Partit Popular (2) i Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció dels Grups Convergència i Unió (14) i
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), sent el resultat definitiu de
10 vots a favor, 14 vots en contra i 24 abstencions.
Tot seguit la senyora presidenta diu: Passem també, entenc, a la votació de la moció
que ha presentat el PSC.
Demana la paraula el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui diu:
Perdoni. Una qüestió d’ordre i és que aquesta moció de la qual vostè està parlant s’ha
presentat quan ja havia començat el plenari d’aquesta Diputació. Ja m’agradaria
demanar l’opinió de Secretaria sobre si es pot acceptar o no aquesta moció.
Contesta la senyora presidenta i diu: És que hem votat la urgència, senyor Mulleras.
El senyor Mulleras (PP), diu: No, però és que no s’havia presentat al Registre.
La senyora presidenta (CiU), diu: Sí, sí.
La secretària general, senyora Mahíllo, diu: Sí.
El senyor Mulleras (PP), diu: No, no. Si tenim aquí el registre. Està presentada quan
ja havia començat aquest plenari de la Diputació.
La senyora presidenta (CiU), diu: En tot cas, clar, el que a mi m’han comentat que hi
havia una moció presentada i he sotmès la presentació de la urgència.
El senyor Mulleras (PP), diu: La moció no estava registrada i no se’ns havia
comunicat, ni passat, ni informat als altres Grups que formem part d’aquest plenari.
La senyora presidenta (CiU), diu: Doncs haurem de donar la paraula a la Secretària
perquè el que hem procedit, entenc jo, és que en el moment que hem tingut
coneixement de l’entrada d’una moció d’urgència, el que hem fet és, precisament,
sotmetre a votació la urgència per incorporar-la a l’ordre del dia. Aquest és el procés
habitual, eh? En tot cas, desconec evidentment el que vostè diu. Senyora secretària, si
vol comentar-ho.
La senyora Mahíllo diu: “Bueno, a ver. Primero: hubo una moción, por parte de la
CUP, con unas enmiendas por parte de Entesa, que se han presentado esta mañana,
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alrededor de las 10:30 de la mañana, a pesar de que hacía una semana que se había
reunido la Junta de Portavoces. Posteriormente, a las 12:00, es decir, en el momento
que se estaba abriendo el Pleno, se ha presentado una moción por parte del PSC. Por
parte de la presidenta se ha procedido a la votación, todo el mundo ha votado y, por
tanto, nadie puede ir contra sus propios actos. Esta cuestión la debió de haber
planteado antes de la declaración de la urgencia. Estaba a las 12:00, se había
empezado el Pleno y era cuestión de un segundo pero, en cualquier caso, ya se había
votado la urgencia previamente.
Y lo que sí solicitaría, y es una cuestión, sobre todo, para la Secretaría General, que lo
está sufriendo, es que las enmiendas se presenten, como mínimo, el día anterior, tal y
como dice el Reglamento Orgánico, porque es que, si no, las enmiendas el mismo día
generan verdaderamente problemas y, si no estás en aquel momento pendiente, te
pueden pasar una enmienda y la Secretaría no se entera. Muchísimas gracias y vuelvo
a repetir la necesidad de modificar el Reglamento Orgánico.”
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Simplemente aclarar que nosotros hemos manifestado nuestro
voto en contra de la urgencia precisamente porque no teníamos el texto de la moción y
nos ha llegado la moción a las 13:26 horas, con lo cual elaborar un posicionamiento a
partir de un texto que te llega durante el Pleno…No lo vemos...”.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Tovar, jo entenc el seu
posicionament. És absolutament legítim però també els hi dic i... quan es presenta
d’urgència i es demana la votació d’urgència, vostès em poden interrompre per qüestió
d’ordre, igual com ho estan fent ara. La petició que jo els faig, per ordenar bé el debat,
és per què, en el moment de la urgència, no plantejaven això?, perquè no haguéssim
entrat o no hagués prosperat la urgència. Per tant, un cop nosaltres, com a plenari,
hem acordat incorporar dins l’ordre del dia un punt per urgència, ara no el podem
treure. M’entén? I, per tant, ara hem de procedir a la seva votació.
Tot seguit la senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular,
senyor Riera, qui diu: I és per dir-li que, efectivament, nosaltres hem votat en contra
de la urgència perquè nosaltres crèiem que la moció s’havia presentat a mig matí o,
com a mínim, a les 11:00 o, com a mínim, a tres quarts de dotze. La sorpresa ha estat
quan hem reclamat aquesta moció, que desconeixíem, que desconeixíem i hem vist
que havia entrat i s’ha registrat una vegada ha començat el Ple. Per tant, nosaltres el
que demanem és que aquesta moció es retiri perquè ha entrat quan ja el Ple havia
començat. Però no ho diem nosaltres, ho diu el Registre. Vostès diuen que no? Bé,
doncs la votarem i la tirarem endavant, però que consti en acta la nostra protesta
perquè crec que, no és una esmena, perquè si fos una esmena, no hi hauria discussió.
Les esmenes es poden fer, fins i tot, in voce. El problema és que no és una esmena,
és que és una moció nova, de la que nosaltres no tenim ni coneixement. Clar, home,
no costava res comentar-ho, no costava res dir-ho i no costava res que la senyora
presidenta tingués la informació que tenim ara, que tampoc la tenia, jo estic segur que
no la tenia, i que, per això, igual que nosaltres, ha acceptat l’entrada d’una moció nova.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Doncs queda dit i en queda constància. I,
seguidament li torna a donar la paraula al senyor Tovar (C’s), qui diu: “Simplemente,
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supongo que la potestad de retirar la moción, únicamente, la tiene el Grupo
proponente. Solicitarle que la retire y la presente en el siguiente Pleno para que la
podamos estudiar.”
La senyora presidenta diu: Jo entenc, senyor Tovar, que, un cop votada la urgència
d’entrar una moció en el plenari, entenc que és absolutament incoherent i, com deia la
secretària, anar contra els propis actes d’ara fer un pas enrere. Per tant, els demanaria
i, a més, tenint en compte que ja hem debatut la temàtica, que puguem procedir a la
votació d’aquesta moció.
Intervé novament el senyor Mulleras (PP), i diu: Debatut? Estàvem debatent l’altra
moció, que era presentada per la CUP-capgirem Barcelona. Jo crec que, en cap
moment, s’ha dit que també s’estava debatent aquesta moció. I, doncs el que
m’agradaria és fer l’explicació del vot.
La senyora presidenta diu: Pot fer-ho, i tant. Endavant, és el seu torn.
I el senyor Mulleras (PP), diu: Molt bé. Doncs, primer, també fer paraules, també,
d’agraïment a l’exèrcit espanyol per totes les accions que ha fet i que està fent en
defensa de la pau arreu del món i, també, en el nostre país.
És curiós i sorprèn que el PSC, en aquest cas, bé, ja no em sorprèn gairebé res del
PSC, que en aquest cas s’uneixi a les reivindicacions de la CUP i que, pràcticament,
només canviïn algunes paraules perquè, en el fons, el que volen és el mateix. I, en el
fons, el que volen és, segons diuen ells, que no es facin pràctiques militars, però és
que no es fan pràctiques militars. Ja els he explicat abans. No es fan pràctiques
militars a Collserola. A Collserola es fan activitats físiques, es fa exercici, es fan
caminades. Les pràctiques militars no es fan a Collserola, es fan a Sant Climent i, per
tant, això, el PSC que, a més, ha tingut destacats dirigents com a ministres de
Defensa, ho hauria també de saber i hauria d’actuar en conseqüència.
Per tant, la meva sorpresa de que el PSC, una vegada més, s’uneixi ara a les
reivindicacions i al postureig independentista i a les gesticulacions contra les Forces
armades i contra Espanya perquè, al final, la majoria de vostès no estan en contra de
les Forces armades o dels exèrcits, estan en contra de que sigui l’exèrcit espanyol,
perquè si l’exèrcit fos l’exèrcit català o l’exèrcit, inclòs, d’alguns altres països que el
que fan és actuar contra l’oposició i actuar contra els que no pensen com ells,
segurament, vostès estan a favor; inclòs, viatgen en avions, que van cap aquells
països, que els posen els exèrcits. Per tant, jo sí que, aquí, voldria posar de manifest
la nostra sorpresa, sobretot amb el comportament del PSC.
La senyora presidenta demana l’opinió d’altres Grups que volen intervenir en el debat
i li dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Interpreto
que estem parlant del text que es va votar en el Consorci. Per tant, en la mesura en
què nosaltres vam votar, en aquell Consorci, a favor, hi votaríem a favor.
Intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, senyora Díaz, qui diu: D’una banda, per aclarir això. Exactament, no hem fet
una moció nova. Simplement, és el text que ja es va aprovar en el Consorci i, per tant,
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era sobradament conegut. No hem introduït res més. Potser allà on deia “Consorci”
aquí diu “Diputació” i poca cosa més. I és cert, jo ho dic amb total cordialitat, no?, però
és cert que el que és el text que vam aprovar al Consorci, jo, aquest matí, l’he enviat a
dos quarts de nou passades. Per tant, el text, és veritat que, com a moció enregistrada
ens ha arribat pels motius que coneixem, perquè hem intentat, fins a l’últim moment, i
podem demanar disculpes, però hem intentat fins a l’últim moment poder votar la
moció de la CUP, esmenada per l’Entesa però, per les explicacions que alguns hem
donat i jo crec que, també, molt ben explicat per part de la presidenta, això no ha estat
possible. Una qüestió de matís. Però nosaltres no abracem res estrany. Només que
allò que ja, per unanimitat, es va aprovar al Consorci i torno a dir, a més, no voldria
explicar més del que no toca perquè crec que no toca; per això, ja hi ha altres
persones que, de vegades, expliquen converses privades; però és veritat que mirava i
veig que, sortosament, els portaveus, perquè això és el que té el Whatsapp, han pogut
rebre aquest text en un espai de temps com per conèixer-lo. I a més, també és veritat
que hem contemplat aquesta possibilitat de fer el que finalment estem fent, aprovar un
text idèntic o similar, i això ens ho hem parlat abans de les nou del matí. La veritat és
que ens hagués agradat poder fer una aprovació, si no per unanimitat, que seria
fantàstic, per majoria.
A partir d’aquí, altres consideracions jo ja no entraré. Simplement, que l’ús del Parc és
el que ha de ser, que tenim tretze escoles. Recordem, ho recordava, en aquest cas, la
senyora Rovira i crec que és important recordar-ho, tenim tretze escoles i que, a
nosaltres, ens poden dir missa, però nosaltres sí que sabem, en el cas d’Esplugues
són quatre d’aquestes tretze; tenim quatre escoles a tocar del Parc; i sabem, perquè
ho hem vist, què és exactament el que passa. Per tant, de totes aquelles, tornem a dir,
pràctiques i activitats físiques i topogràfiques, no tenim res a dir, perquè nosaltres no
podem vetar a cap col·lectiu la seva entrada i ús cívic del Parc, però tot el que sigui
maniobra militar, no! i menys al costat d’aquestes escoles. Per tant, com volem
fomentar aquesta cultura de la pau, però no el PSC, totes les institucions que formen
part del Consorci i algunes d’elles, governades per formacions polítiques molt
diferents, on, per unanimitat, vam aprovar el que ara pretenem aprovar aquí, a la
Diputació de Barcelona.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Manifestar, en aquest punt, el mateix que
hem dit en el punt anterior. Per tant, votarem a favor i, en tot cas, sí que potser hem
d’intentar, a les Juntes de portaveus i a nivell de portaveus, buscar dinàmiques que
facin més factible no haver d’anar a corre-cuita, un moment abans del Ple o en el
mateix Ple però, si entrem en aquesta dinàmica, evidentment, sempre ens trobarem
amb esmenes, mocions alternatives, etc. Per tant, hauríem de fer un esforç, si és que
hi ha voluntat política, per buscar consens i buscar acords. Si no n’hi ha, és impossible
i ens trobarem sempre amb aquesta conjuntura en què ens hem trobat avui.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Doncs passem a la votació
d’aquesta moció.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya -
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Candidatura de Progrés (9) i Entesa (7), el vot en contra dels Grups Partit Popular (2) i
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP - Poble Actiu (3),
sent el resultat definitiu de 40 vots a favor, 5 vots en contra i 3 abstencions.
3.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, en defensa
de l’autonomia de la Gent Gran.
Presentades esmenes a la Moció per part del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés i sent acceptades pel Grup proposant , el text definitiu que es
sotmet a debat i votació és del següent tenor literal:
“L’any 1990 les Nacions Unides van proclamar l’1 d’octubre com a Dia Internacional
de la Gent Gran. Segons l’ONU, es calcula que al 2050 les persones majors de 60
anys arribaran a ser més del 20% de la població mundial, el que suposarà l’abordatge
de reptes importants. Al global de Catalunya el percentatge és similar, arribant fins
1.400.000 persones, i es calcula que el 2026 aquest col·lectiu suposarà un 22% de
la població al nostre país.
Aquestes xifres plantegen reptes importants per Catalunya. El principal repte serà
com garantir una vida digna d’una part cada cop més gran de la societat. L’augment
de l’esperança de vida és resultat dels avenços mèdics i socials, fruit del
desenvolupament dels sistemes sanitaris i la implantació de sistemes de protecció
social, com el sistema de pensions, que suposen una millora de les condicions
materials de la vida de la gent assolides amb les lluites obreres i socials.
Alhora, cal tenir en compte que el sistema de pensions és sostenible, i que la
despesa no és excessiva ja que l’Estat espanyol és dels països de la UE-15 que
menys PIB hi destina a aquesta partida. Val la pena no obviar que, sense el sistema
de pensions i transferències socials, la taxa de pobresa de la gent gran a Catalunya
seria del 85,2% en comptes del 14,4% existent. El sistema de pensions és un dret i
un bé comú a preservar i a blindar dels atacs al que està sent sotmès.
La gent gran també pateix, i de manera molt principal, la involució que recau sobre el
Sistema Públic de Salut i el Sistema d’atenció a la Dependència, amb l’increment de
llistes d’espera, la reducció del pressupost en més de 3.000 milions d’euros i del
15% de les prestacions de dependència, el copagament farmacèutic i el tancament
de places en hospitals públics, la negació a prop de 90.000 persones del dret a una
prestació de la Llei de la dependència i a 180.000 persones de la seva valoració.
Malauradament, cada cop més part de la població catalana tindrà més
necessitats en quant a dependències funcionals i psíquiques, a més d’una diversitat
de necessitats i situacions que obliguen a dissenyar polítiques transversals basades
en la garantia de l’autonomia i l’atenció a la dependència.
Segons la Llei 39/2006 de Promoció d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència,
l’autonomia es defineix com la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per pròpia
iniciativa, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i
preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida
diària. Així mateix, defineix dependència com l’estat de caràcter permanent en
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què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la
discapacitat, i lligades a la falta o la pèrdua d’autonomia física, mental,
intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes
importants per fer activitats bàsiques de la vida diària.
Malgrat això, des de l’esclat de la crisi econòmica i financera en la qual seguim
immersos, aquestes garanties de vida digna pateixen serioses amenaces en
forma de retallades de drets i serveis essencials, com ho són les congelacions de
pensions, la instauració de copagaments sanitaris, i la infradotació de recursos per a
programes de Serveis Socials.
Tots aquests elements representen un agreujament de la situació d’emergència
social del col·lectiu de la gent gran, degut a l’increment del número de persones en
situacions de dependència o de solitud amb necessitats d’accés i manteniment de
l’habitatge, de pobresa energètica, etc.
Aquest escenari ha suposat el sorgiment de moviments i plataformes com la Marea
Pensionista o la Plataforma Unitària de la Gent Gran, i d’altres entitats de gent gran
que, a través de la mobilització i la proposta lluiten per mantenir i ampliar els drets
socials.
Alhora, les administracions locals tenen competències per desenvolupar programes
i accions que ajudin a promoure l’autonomia de les persones grans, i a solucionar
els problemes de dependència des d’una vessant transversal i des de la proximitat.
En aquesta línia, la Diputació de Barcelona ha desenvolupat multitud de programes
de suport al món local per intentar garantir una vida digna a totes les persones grans
de la nostra ciutat, línia d’actuació que caldrà reforçar els propers anys.
Però, a més del necessari reforç d'aquesta línia d'intervenció, s'imposa, cada vegada
més, la necessitat d'aplicar una mirada integral i transversal en el disseny i
implementació de polítiques, també pel que fa als programes de suport a
persones grans, per tal d’evitar generar involuntàriament situacions de discriminació
des de la pròpia administració i per tal d’evitar realitzar intervencions parcials. És,
aplicant aquesta mirada transversal, quan s'evidencia la necessitat d'aprofundir en el
coneixement de la situació específica i de les necessitats d'atenció a les persones
grans, des d’una perspectiva de gènere i tenint en compte les necessitats
específiques de les persones grans que pertanyen al col·lectiu LGBTI.
Per tot això, proposem a la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents acords:
Primer: Reforçar i ampliar els projectes de la Diputació de Barcelona en relació a la
millora de les condicions de vida de la Gent Gran dels nostres pobles i ciutats, com
els programes d’eliminació de barreres arquitectòniques, d’envelliment actiu,
d’arranjament d’habitatges, d’eliminació de la pobresa energètica i d’acompanyament
personal per millorar l’autonomia personal de les persones grans.
Segon: Incrementar els recursos per l’estudi i seguiment continu de condicions
econòmiques i socials en que es trobin les persones grans i pensionistes de la nostra
demarcació.
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Instar la Generalitat i l’Estat a incrementar els recursos econòmics destinats a les
polítiques de la gent gran, especialment a la dependència.
Tercer: Fomentar el desenvolupament dels Consells de participació de la Gent
Gran o òrgans similars als municipis de la demarcació, perquè serveixin per
exposar i tractar les necessitats d’aquest col·lectiu i per poder aportar solucions
d’emergència segons les necessitats.
Quart: Incrementar el suport als municipis i entitats socials per la creació
d’habitatges adaptats i tutelats per a les persones grans i pensionistes que hi vulguin
accedir, tenint en compte les especificitats per dones grans i persones grans LGBTI.
Cinquè: Elaborar programes de suport a les necessitats específiques de dones grans
i de gent gran que pertany al col·lectiu LGBTI, estudiant la possibilitat de replicar
l’estudi 50 + LGBTI de la Fundació Enllaç i la Universitat de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona per tal d’aportar coneixement sobre les persones grans
LGBTI que viuen en la invisibilitat i la precarietat, i posar en pràctica les
recomanacions que se’n derivin.
Sisè: Instar el Govern de l’Estat que estudiï les reivindicacions presentades per la
Plataforma Unitària de la Gent Gran, entre elles garantir la sostenibilitat del sistema
de Pensions, recuperar les prestacions de dependències de 2010 o la derogació
de les reformes laborals i del sistema de pensions.
Setè: Instar el Parlament de Catalunya a elaborar una Llei catalana de la gent gran.
Vuitè: Donar trasllat d’aquests acords als Grups del Congrés dels Diputats i del
Parlament de Catalunya, a la Marea Pensionista, a les entitats membres del Consells
de Gent Gran de Catalunya i a la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya.”
La senyora presidenta dóna la paraula a la diputada del Grup Entesa, senyora
Pérez, qui diu: De fet, presentem aquesta moció amb les esmenes incorporades i
acceptades del Grup del Partit Socialista de Catalunya. Una moció que, com ja s’ha
pogut llegir, està orientada a assumir els reptes que tenim com a persones, com a
institucions i, també, com a societat, al capdavant, en el disseny, nosaltres, des de les
polítiques de gent gran, polítiques on la Diputació de Barcelona, tradicionalment, ha
tingut un pes molt important, però que realment el repte és molt gran i, per això, volíem
posar-ho avui, també, a consideració i perquè ens cal actualitzar-les, també. Primer,
perquè ens trobem al capdavant d’un canvi social i un canvi demogràfic, les dades
estan a la moció però són canvis importants i, també, perquè hi ha un canvi en el
significat, del que significa, ara mateix, ja ser gent gran. I aquí crec que és necessari
plantejar-nos polítiques que defugin de l’assistencialisme, que reconeguin el valor actiu
i reconeguin la contribució de la nostra gent gran, que ara mateix està assumint
moltíssimes tasques i feines, moltes, orientades a la cura de les persones però tenim,
aquí, un canvi important en l’activitat, en la construcció i en l’aportació que fa la gent
gran a la construcció social i política de les nostres societats. I aquí un exemple, com
deia la presidenta, la Marea Pensionista o la Plataforma Unitària de la Gent Gran de
Catalunya; són exemples. Són moltes les organitzacions que tenim arreu del territori
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però, amb aquestes dues hem pogut treballar i tirar endavant aquesta moció, que ha
estat liderada per elles i, per tant, també fer un esment.
Quan diem que la nostra societat no està preparada i que encara hem de seguir
treballant per actualitzar les polítiques de gent gran, estem parlant, i vull donar una
sèrie de factors que m’agradaria ser breu però sí exposar-los. El primer és, per una
part, la crisi de les cures, de la que venim parlant des de diferents ajuntaments i que
ens parlen de la crisi de tot un sistema social de benestar que ens afecta a totes.
Totes, en algun moment de la vida, hem de ser cuidades i hem de cuidar algú. I, per
tant, aquesta crisi ens afecta a totes. Pensem, a més, que la nostra societat no està
oferint la sèrie de recursos que necessitem i, per tant, ara mateix tenim recursos
insuficients per cobrir la necessitat de cures i, tot el contrari, al final aquesta
responsabilitat s’acaba relegant a l’àmbit privat, que, no cal dir-ho, assumim
majoritàriament les dones. Això agreuja, i a més, té uns conseqüències, les condicions
de vida, incideix en la manca d’expectatives de benestar de les persones grans i té
conseqüències molt dures: l’augment de les situacions de pobresa entre la gent gran,
especialment, de les dones grans. I això està relacionat amb la baixa cotització; amb la
prevalença, encara, d’un sistema de cotització que està plantejat des de
l’androcentrisme i que, per tant, no reconeix la contribució del treball de les dones al
llarg de la vida; la precarització del sistema públic de salut; la imposició del
copagament; la precarització del sistema d’atenció a la dependència; les dificultats que
tenim en l’accés i el manteniment d’un habitatge digne, i tot això, a més, també dificulta
la participació de la gent gran, la participació activa, també, social i política de la gent
gran, que eren alguns dels punts que volíem presentar en aquesta moció.
Abandona la sessió el diputat senyor Salom (CiU).
I en tercer i últim lloc, també ens agradaria posar en especial relleu aquelles
necessitats específiques que tenen les persones grans. I aquí, també, des de la
Diputació i els diferents ajuntaments, amb la Generalitat, per seguir avançant en les
necessitats específiques del col·lectiu LGTBI, també, el de dones grans. Pensem que
ens queda molt per avançar; calen polítiques específiques; calen estudis, també, que
tinguin en compte aquestes especificitats i que ens diguin què està passant en els
centres, què li està passant a la nostra gent gran que, arribada a certa edat, han de
“tornar a l’armari”, com diuen i s’expressen alguns col·lectius, i, per tant, aquí també,
quina capacitat de resposta tenim, des de les institucions, d’assistència, d’accés a
habitatge, mobilitat, de convivència i de la lluita contra les violències contra la gent
gran, especialment, de dones grans.
Hem volgut, també, posar instàncies, de les diferents associacions, que cal un
instrument que ens garanteixi els drets, que ens doni garantia de fons pressupostaris i,
per tant, també a la moció hem volgut parlar d’aquesta llei per a la gent gran. Pensem
que les situacions de discriminació tendeixen a arrelar-se i, fins i tot, s’acumulen i, per
tant, generen més vulnerabilitat a mesura que es va avançant en el cicle de la vida i
afecta molt directament la gent gran. I pensem que, per tant, és necessari plantejar
polítiques de manera transversal, de manera integral, des d’un marc legislatiu
específic, ben orientat perquè les persones grans siguin realment el que són: que és la
ciutadania activa, organitzada. I són ells els que ens demanen, i ho hem volgut
acompanyar amb aquesta moció, garanties de justícia i garanties de benestar.
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Abandona la sessió el diputat senyor Monras (PSC-CP).
La senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble
Actiu, senyora Sabater, qui diu: Simplement, agrair la presència de les entitats i la
visualització, en aquesta Corporació, d’aquest debat importantíssim. I expressar el
nostre vot a favor de la moció.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Un
dels principals reptes al qual ens enfrontem en la societat espanyola a les pròximes
dècades és el de la solidaritat amb la gent gran. Gràcies a l’augment de l’esperança de
vida, i gràcies també a una atenció sociosanitària de qualitat creixent, a Espanya viuen
més persones grans que mereixen una atenció específica individualitzada. I tenim
molts reptes per endavant i, per tant, hem d’afrontar aquests reptes sociodemogràfics
relacionats amb l’envelliment i la baixa natalitat; i els reptes de l’envelliment actiu i la
solidaritat amb la gent gran; els reptes de la sostenibilitat del sistema i la seva cohesió
social. Per tant, nosaltres a aquesta moció la votarem a favor perquè creiem que
qualsevol acció destinada a afavorir una població que, per la seva edat, necessita
atenció, però que ha donat tot el que podia donar perquè altres tinguessin aquesta
atenció, ha de ser la millor possible.
Quan a finals del 2011 les pensions estaven congelades i una de cada cinc persones
més grans de seixanta-cinc anys es trobava en risc de pobresa i exclusió social, el
Govern del Partit Popular va aconseguir que 9,3 milions de pensionistes, hagin cobrat i
cobrin mes a mes, any rere any, puntualment les seves pensions. Vam dir que l’últim
que tocaríem, des del Govern del Partit Popular, i ho hem complert, serien les
pensions que ens les vam trobar congelades. Avui, els pensionistes tenen
revalorització automàtica i hem creat una Llei perquè mai més es pugui donar una
situació com la que ens vam trobat. Vam crear en el seu dia, en el seu moment, un
fons de pensió que permet, que ha permès, la caixa aquesta que vam crear en el seu
.... en el Govern de 2002 al 2004, que ha fet possible que avui, en moments de
penúria, amb aquests anys de crisi, els pensionistes hagin cobrat la seva pensió. I ens
trobem també amb una situació d’haver heretat en l’àmbit de la dependència un deute
amb la Seguretat Social de més de mil milions d’euros, derivat de l’impagament de les
quotes dels cuidadors no professionals i una llista d’espera que arribava a més de trescentes mil persones. Aquí a Catalunya, jo l’única cosa que trobo a faltar a la moció és
que no se sigui més crític amb la gestió del Govern de la Generalitat que si no es
gastés els diners en procés, en propagar... en premsa i propaganda audiovisual, en
referèndums i en històries d’aquestes, segurament podríem resoldre un dels
problemes greus que tenim amb la gent gran que és la Llei de la Dependència. I, per
tant, vagi aquí la nostra crítica, no obstant, recolzem i donem suport en aquesta moció
votant a favor.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Primero agradecer el trabajo realizado por las entidades y
asociaciones en la redacción de la moción y agradecer su presencia en el Pleno. Para
situar el contexto de esta problemática nos gustaría dar algunos datos. Según el
IDESCAT en Barcelona, nuestra provincia, viven alrededor de un millón de persones
mayores de sesenta y cinco años, es decir, un 18,5% de la población; lo que indica la
importancia del colectivo. Según un último estudio elaborado por el IMSERSO, al
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menos el 20% de las persones mayores de sesenta y cinco años están ayudando a
sus hijos económicamente con sus ingresos, que proceden casi su totalidad de
pensiones y, en muchos casos, muy bajas pensiones. Con lo cual, tenemos que
reconocer esta labor de amortiguación de la crisis económica en el núcleo familiar que
han desarrollado estas personas. En la otra cara de la moneda, un estudio publicado
estos días, realizado por entidades catalanas de acción social, nos habla de ciento
setenta y cinco mil personas mayores en Cataluña que viven en la absoluta soledad y
un 61% del colectivo que tiene series dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto,
nos encontramos ante realidades individuales duras, muy duras.
Garantizar, frente a las actuales políticas de recortes en materia social impulsadas
desde el Gobierno central y desde la Generalitat, la atención a las necesidades de las
persones mayores hacen imprescindible, en nuestra opinión, reforzar o crear
programas específicos de soporte a nuestros mayores tal y como recogen los
acuerdos de la moción. Creemos que una sociedad que no cuida a sus niños y a sus
mayores está condenada al fracaso y, por todo ello, daremos nuestro voto favorable
a la moción.”
Tot seguit demana la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres poca cosa més
a afegir. D’una banda, també, saludar les entitats que ens acompanyen, no només per
la seva presència avui aquí, sinó per tota la feina acumulada durant tot aquest temps.
La senyora Pérez ha fet una explicació molt clara i una mica extensa, també, de la
moció. Una moció que pensem que és necessària, que és imprescindible i que, a més
a més, posa en el centre del debat avui aquí, en el Ple de la Diputació, la gent gran i,
sobretot, les polítiques de gent gran que, des de les institucions, hem de promoure i
d’impulsar. Només, ja que s’ha fet l’esment, sí que voldria, molt breument, acabar de
matisar que, de vegades, no és bo mirar les fotos fixes, sinó que les fotos, de vegades,
són dinàmiques. I, per tant, sense entrar tampoc en un debat que crec que no cal, en
un moment donat es va produir, segurament, la congelació de les pensions però, de
vegades, no has de veure el que passa, torno a dir, en un moment concret, sinó
aquesta foto dinàmica i adonar-te’n que, durant els anys de govern socialista, a l’Estat
es van produir augments importants; la revalorització de les pensions i, en canvi, no és
exactament el què ha passat. I explicaré una molt breu anècdota. És veritat que s’ha
produït una certa revalorització però, en algun cas, no ha arribat ni tan sols a un euro
al mes i, parlant amb veïns i amb veïnes, de vegades ens han dit: és millor, perquè
sembla una presa de pèl, congelar una pensió si l’has de congelar, que no pujar-la
seixanta-set cèntims. Ho dic per la reflexió. De vegades, jo crec que hi ha coses que
són gratuïtes, que el que tenim ara és una moció de l’Entesa que és necessària i que,
per tant, nosaltres que, a més a més, ens han acceptat dues molt petites aportacions;
una simplement era de petit redactat i, per tant, nosaltres l’aplaudim; i donarem d’una
manera efusiva el nostre suport.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana
de Catalunya –Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Manifestar el suport del
Grup d’Esquerra. Jo crec que molts dels que m’han precedit han explicat arguments
suficients. En tot cas, jo sí que destacaria el punt setè, quan es diu que s’hauria
d’instar el Parlament de Catalunya a elaborar una Llei catalana de la Gent Gran.
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Donar, també, la benvinguda als representants de les entitats de gent gran avui aquí
presents.
Afegir un parell de dades. El senyor Tovar ha donat moltes de dades a nivell de quina
és la situació de la gent gran a Catalunya, en nombre, de més d’un milió sis-cents al
conjunt del país i de més d’un milió de persones el que és a la demarcació. En tot cas,
afegir que ens trobaríem que més del 50%, d’aquest 61% que li costa arribar a final de
mes, es troben per sota del llindar de la pobresa de la gent gran del nostre territori.
Però, a més a més, quan mirem l’informe de Càritas, estan donant suport a gairebé
dues-centes mil persones grans, el que és a Catalunya, que necessiten també d’ajut
alimentari, de suport alimentari. I recordem que moltes vegades la gent gran és
d’aquelles... són persones que els hi costa quan ho passen malament, prefereixen
passar-ho malament que anar als serveis socials, a les estructures de suport social
que oferim des de l’Administració. Sí que voldria ressaltar, si em permet presidenta i
em permeten els Grups, la feina que estem fent des del món local. Jo crec que aquí és
una cosa que podríem aportar és tot allò que, malgrat una LRSAL que ens diu que en
tema de benestar social i, sobretot, de gent gran no tenim competències directes; però
que sí posar en valor el què s’està fent des del món local.
Quan fem ordenances fiscals, gairebé tots els ajuntaments, sempre tenim en compte
no només el poder adquisitiu dels nostres ciutadans sinó moltes vegades hi ha
rebaixes, hi ha rebaixes amb la taxa de residus, sobretot pels col·lectius menys
afavorits de la gent gran i, per tant, cal posar-ho en valor. També quan hem de donar
serveis, com són el llum, quan és l’aigua, que hi ha informes per poder donar suport a
la gent que no pot arribar a final de mes. Dir que, evidentment, el tema de les pensions
seria un debat llarg de poder fer i que, si no hi hagués el sistema de pensions, el 85%
de la gent gran del nostre país viuria amb absoluta pobresa i, per tant, el sistema de
pensions ja no seria tant eufòric com el Grup Popular dient que gràcies a ells sembla
que hagin salvat la humanitat de l’estat espanyol sinó que diria que, precisament, el
sistema de pensions és un sistema que estigui garantit i que sigui massa clar, entre
altres coses, perquè s’han patejat tota la bossa de les pensions i amb un deute públic
que supera el 100% del Producte Interior Brut, per tant, a veure com ens diuen o com
ho faran per garantir que una cosa tan bàsica com és el sistema de pensions pot
perdurar en aquest Estat espanyol econòmicament en fallida.
I, per tant, finalment, dir que un dels altres aspectes que hauríem de tractar és la baixa
cotització a la Seguretat Social que ha patit durant decennis la gent gran del nostre
país. Encara trobem gent que cobra per sota del PIRMI, per tant, gent gran que no ha
cotitzat mai, que el que estan cobrant en aquests moments són l’escandalosa quantitat
de tres-cents seixanta-vuit euros al mes. A veure qui pot passar amb aquesta quantitat
de diners. Jo crec que ens hauríem de plantejar, si més no, amb la Llei catalana de la
Gent Gran i, des d’Esquerra pensem que hauríem d’anar per aquí, que poguéssim
d’una vegada, poder crear una renda bàsica garantida, si més no per la gent gran que
com a mínim tingués un valor de nou-cents euros com a quantitat digna per poder
sobreviure com a persones.
I, finalment, destacar la feina de la Diputació de Barcelona. La feina que estan fent des
de la vicepresidència de Benestar Social i d’Acció Social: feina en temes de RESPIR,
en temes d’ajut a la gent gran, als casals de la gent gran a tota la demarcació. Que
s’està fent des d’Igualtat i Ciutadania, sobretot amb els col·lectius d’LGTBI que és
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veritat que els col·lectius d’LGTBI, a més a més, quan ets persona gran encara ho
passes amb més dificultat. I també la feina des de la matèria d’Habitatge i Urbanisme,
amb reformes dels banys, de les cuines, del tema d’habitatge. Per tant, estem fent una
tasca que crec que és també bo poder-la destacar i poder-ho dir avui.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Seré breu perquè com que sóc l’últim i les mocions aquestes que
s’aproven per unanimitat és evident que s’han dit moltes coses que podríem dir.
En tot cas, també saludar les entitats de gent gran que ens acompanyen. I podria fer
un repàs de tota la vocació de servei que té la Diputació de Barcelona vers els
ajuntaments que són aquells que, com deia el diputat Fàbrega, estan en primera línia
quan han de donar servei a tothom i a la gent gran, especialment. Tenir doncs, posar
en valor tota aquesta feina que es fa des de l’Àrea d’Atenció a les Persones pels
municipis, que comença a tractar aquesta qüestió des del foment de l’envelliment
actiu, força important, perquè es vagi incorporant cada vegada més als municipis,
passant pels arranjaments dels espais del cedit dels pisos, de les cases, per tal que
s’adaptin a les situacions noves que viu la gent quan es fa gran; i arribant a allò que
seria la joia de la corona, que és el servei de teleassistència que, en aquests
moments, la Diputació facilita setanta mil serveis de teleassistència i que, en el
programa que tenim previst per aquest mandat, podem arribar a universalitzar-lo, és a
dir, arribar a totes les persones grans que facin la sol·licitud perquè puguin tenir aquest
servei.
Hi ha moltíssimes activitats que es fan des de la Diputació de Barcelona, insisteixo,
perquè aquesta vocació de servei que ha mostrat sempre l’Àrea d’Atenció a les
Persones és creixent i és creixent també en el punt que sabem. Com es diu a la moció,
que demogràficament a la demarcació i en altres municipis s’estan passant a ser
municipis amb una població força envellida, amb la qual cosa, cada vegada més,
tindrem una responsabilitat creixent de donar servei als ciutadans que potser, fins i tot,
seran majoritaris en molts municipis que són majors de seixanta-cinc anys, la qual
cosa ens encoratja més a votar a favor la moció presentada però, a més, ens
encoratja més en els propers exercicis i, especialment en aquest mandat, utilitzant, si
ens mirem el Pla de mandat veurem com hi haurà un creixement en aquest sentit; en
molts àmbits dels que proposem i en altres que es proposaran en els propers mesos.
En tot cas, demanar que es faci esment a l’Acta d’incorporar el foment dels pobles i
ciutats amigues de la gent gran. Jo crec que això és una qüestió que hauria de tenir en
compte. Són les directrius de la declaració de Dublín, de la Unió Europea i que, per
tant, afegint la necessitat d’adherir-nos en aquesta xarxa de ciutats i municipis per
facilitar els municipis adaptats al 100% a la gent gran.
I, per finalitzar, la senyora presidenta dóna la paraula a la diputada senyora Pérez
(Entesa), qui diu: Doncs sí, per agrair el vot favorable i, fins i tot, algunes aportacions
ja de cara a la llei, algunes idees del que hauria de recollir aquesta llei. Només fer
l’esment de que hem hagut d’escoltar el Partit Popular fent... posant la Llei de
Dependència no com una garantia de fons, que és com hauria d’estar, d’haver estat
des del primer moment i al final el què s’ha convertit és una eina de desigualtat, una
eina de precarietat i de pobresa per les cuidadores i no un quart pilar de l’estat de
benestar, que és el que havia de ser en un inici.
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(8), Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP Poble Actiu (3).
4.- Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, per
promoure accions contra el malbaratament alimentari als municipis.
Presentades esmenes a la Moció per part del Grup Entesa i sent acceptades pel Grup
proposant, el text definitiu que es sotmet a debat i votació és el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El malbaratament alimentari té una relació directa en relació amb l’impacte ambiental,
social i econòmic. S’estima que els consumidors, comerços i restaurants malbaraten el
7% dels aliments adquirits. Segons la Diagnosi del Malbaratament alimentari a
Catalunya feta l’any 2012 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Agència
Catalana de Residus, cada any es llencen a les escombraries 25,5 dies de menjar, un
volum que serviria per alimentar més de mig milió de persones durant un any. En
termes econòmics, representa 841 milions d’euros anuals, d’acord amb el preu mitjà
dels aliments a Espanya, segons el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la
distribució al detall i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees de
terreny, que es correspon amb un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya.
Finalment, en termes potencials d’escalfament global, si es deixés de malbaratar
menjar, les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien reduir en 520.753
tCO2eq. Aquesta reducció afectaria totes les etapes des de la cadena de proveïment
alimentària, però per contextualitzar aquesta xifra, si es concentressin tots els estalvis
d’emissions en el sector agrícola la reducció equivaldria a un 13% d’aquest sector.
El malbaratament alimentari té conseqüències en l’àmbit social. En els darrers anys,
hem vist com la crisi econòmica ha colpejat de forma important molts col·lectius
socials, especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social. Les polítiques per
a garantir l’accés a les necessitats bàsiques portades a terme des de l’administració
han hagut de combinar-se amb les realitzades per diverses entitats socials, per tal de
donar resposta a l’augment de la demanda. Els bancs d’aliments o la necessitat de
garantir beques de menjador han posat de relleu la contradicció entre el
malbaratament alimentari que es produeix i les necessitats d’alimentació existent. És
per aquest motiu que cal facilitar l’aprofitament d’aliments frescos i elaborats,
mitjançant acords de col·laboració entre el sector social i els sectors alimentaris. En
aquest sentit, podem trobar a Catalunya exemples de bones pràctiques portades a
terme per diversos ajuntaments, entitats socials i comerços d’alimentació (mercats,
supermercats i restauració).
El Parlament ha aprovar una iniciativa pel tràmit de la Llei d’Aprofitament de l’Excedent
Alimentari, una iniciativa que aposta per introduir un canvi d’actitud per part de tots els
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actors socials i recuperar el valor dels aliments. Aquesta iniciativa té la voluntat de
legislar els mecanismes necessaris per reduir el malbaratament a partir de la
complicitat de tots els agents implicats: productors, distribuïdors, hostaleria, famílies i
govern. La proposició de llei, entre d’altres molts aspectes, recull la necessitat de
posar en marxa un Pla Nacional de Lluita contra el Malbaratament, la necessitat
d’establir convenis entre els grans distribuïdors i les entats de caràcter social per donar
sortida als aliments frescos amb data de consum preferent, facilitar al consumidor/a el
fet d’endur-se a casa els aliments emplatats que no es consumeixin a l’hostaleria, i la
importància d’establir mesures relacionades amb l’àmbit de l’educació, informació i
sensibilització contra el malbaratament alimentari, a més d’establir mesures de suport
econòmic, material i tècnic per al foment de la recerca i la innovació en l’àmbit
alimentari.
Pels motius exposats, el Ple de la Diputació de Barcelona considera establir els
següents:
ACORDS
1. Instar el Parlament de Catalunya perquè impulsi la Llei d’Aprofitament de l’Excedent
Alimentari a Catalunya.
2. Impulsar mecanismes de col·laboració amb totes les administracions, agents i
entitats que treballen per a l’aprofitament dels aliments; impulsar també acords i
circuits per a l’aprofitament d’aliments frescos que s’acaben malbaratant.
3. Desenvolupar campanyes informatives i de difusió social; especialment en els
centres de primària i secundària, amb l’objectiu que la ciutadania també es
conscienciï de la importància de ser responsable amb el menjar.
4. Adherir-nos al “Manifest de Profit” en el marc de la campanya contra el
malbaratament alimentari “Som gent de profit” en la qual participen l’Agència
Catalana de Residus de Catalunya que depèn del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona.
5. Instar la Diputació de Barcelona que impulsi un conveni marc amb les
administracions locals, les entitats municipalistes, la Generalitat de Catalunya i
entitats que treballen per a l’aprofitament alimentari que inclogui accions concretes
per a la reducció del malbaratament alimentari, creï una xarxa de bones pràctiques
locals i estudiï la possibilitat d’implementar disposicions reglamentàries municipals
que regulin, en el marc competencial propi, l’aprofitament alimentari.
6. Comunicar aquests acords a les diputacions de Catalunya, a la mesa del Parlament
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC i
l’AMC. als agents econòmics i comercials i a les entitats i sectors que treballen per
evitar el malbaratament en l’àmbit autonòmic i local.”
La senyora presidenta dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: En aquest cas, amb
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aquesta moció el que pretenem, sobretot, és posar de manifest que el malbaratament
alimentari és un problema; i que hem de començar a concebre les restes alimentàries
com a un recurs. Com assenyala molt bé la moció, el malbaratament alimentari té un
impacte molt directe tant social, com ambiental, com econòmic, però, en aquest
moment, perquè crec que l’esperit d’aquesta moció és compartit, simplement explicaré
el social.
Hi ha unes dades, algunes contingudes en la mateixa moció, que crec que són molt
clares i explica el que pot significar aquest desaprofitament o aquest malbaratament.
D’una banda, segons la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de
Residus, cada any es llencen a les escombraries 25,5 dies de menjar. Això es pot
mesurar o es pot dir d’una altra manera. En termes econòmics, això què vol dir? Doncs
representa vuit-cents quaranta un milions d’euros anuals. I també el podem quantificar
d’una altra manera, i és que estimem que els consumidors, comerços i restaurants
malbaraten el 7% dels aliments adquirits. En resum, que els catalans i les catalanes,
en aquest cas, el que fem és malbaratar trenta-cinc quilos l’any d’aliments. En un
moment, no en un moment... cada català quilos... Em corregien si eren tones... No, no,
cada català són trenta-cinc, com deia, quilos l’any. Podem multiplicar pel nombre de
catalans i catalanes.
En qualsevol cas, tot això el què vol dir és que estem en un moment que necessitem
un canvi d’actitud, d’entendre que no podem desaprofitar aquests aliments i que el que
hem de fer és estendre les bones pràctiques que es produeixen per part de
determinades entitats socials; per part, fins i tot també, d’algunes escoles i d’alguns
establiments. És per això que, en el Ple del mes de juliol, el nostre Grup parlamentari
al Parlament, el Grup Parlamentari socialista, va proposar, va presentar una proposició
de llei sobre l’aprofitament de l’excedent alimentari que, en aquell moment, va veure la
llum verda i, per tant, està en tràmit en el Parlament. I nosaltres, amb aquesta moció,
el que pretenem és invocar aquest canvi de consciència, de sensibilitat, canvi d’actitud,
extensió de bones pràctiques; però, també, demanar al Parlament de Catalunya que
continuï amb aquesta feina, que continuï amb aquest treball, que tramiti, per tant,
aquesta proposició de llei per acabar amb una llei però, sobretot, amb un Pla nacional
que ens permeti aprofitar els aliments; no en qualsevol moment, com és desitjable,
sinó especialment en un moment com el d’ara, en el que tenim molts col·lectius
socials, especialment aquells més vulnerables des del punt de vista de l’exclusió
social, que necessiten d’aquests aliments.
Per tant, el que es tracta és canviar actituds, canviar consciències, impulsar aquest Pla
nacional... Això l’haurà de fer, torno a dir, el Parlament, i sumar-nos nosaltres a
aquesta iniciativa. A una iniciativa en la qual a nosaltres se’ns ha presentat una
esmena que acceptem, perquè pensem que també és molt necessària i perquè, a
banda d’aquest suport i d’aquesta petició que fem de treballar en aquest camí i en
aquestes bones pràctiques, el que fa també és posar deures a la Diputació. I ens ha
semblat, també, molt oportú que sigui la Diputació, amb el conjunt d’ajuntaments que
també treballem en la línia d’impulsar iniciatives i accions per poder, d’una manera
conjunta, reconduir el malbaratament alimentari; que deixi de ser un problema i que, al
contrari, aquest aprofitament ens pugui ajudar a arribar a través de les entitats socials
que ja ho fan, a aquelles persones, famílies, col·lectius que veritablement ho
necessiten.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras,
qui diu: Bé, efectivament, el malbaratament alimentari, com ja s’ha dit, és un problema;
és un problema que tenim a la nostra societat i entenem, des del Grup Popular, que
hem de convertir aquest problema en una oportunitat; una oportunitat de poder ajudar
a tots aquells, precisament, que no tenen accés a aquests aliments.
S’ha parlat del malbaratament que hi ha a Catalunya, és veritat. Malauradament,
aproximadament uns cent quilos de menjar anualment es malbaraten per català a
Catalunya i, en total, dos-cents seixanta-dos mil tones a l’any segons dades de l’any
2010.
En termes de qüestions, també, de petjada ecològica també és un problema per
Catalunya aquest malbaratament; perquè el podem atribuir al consum, també a la
distribució al menor i també a la restauració i, tot això, equivaldria a dues-centes
trenta-quatre mil hectàrees de terreny que seria un 20% de la superfície agrària de
Catalunya; per tant, això també ho podríem interpretar amb aquests paràmetres. I si es
deixés de malbaratar menjar amb les emissions de gasos que això genera, es podrien
inclòs també reduir cinc-centes vint mil tones de CO2 a Catalunya.
Per tant, creiem que és possible combatre aquest malbaratament alimentari. Cal fer-ho
amb una estratègia fonamentada sobre dues premisses principals: recuperar el valor
dels aliments i concebre les restes alimentàries com un recurs, com diem, com una
oportunitat. Aquestes premisses poden ser assumides pels poders públics, els quals, a
la vegada, les hauran de promoure entre la societat amb l’objectiu de que tots els
actors socials es puguin implicar amb aquesta fita. Tots coneixem exemples, com el
Banc dels Aliments i molts altres exemples d’entitats que treballen, afortunadament
des de fa anys també, posant recursos en aquesta fita i amb aquest objectiu. Entenem
que el canvi de comportament i d’actitud, per part de tots els actors socials i també de
les Administracions Públiques, ha de ser fonamental per poder seguir treballant en
aquesta línia i, per tant, com no podria ser d’una altra manera, votarem a favor
d’aquesta moció.
Tot seguit pren la paraula el portaveu adjunt del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor López, qui diu: “Desde el Grupo de Ciudadanos apoyamos,
como no puede ser de otra manera, esta moción. Los datos ya han sido expuestos por
el Grupo Popular y el Grupo Socialista y, por eso, vamos a poner un ejemplo más que
salía en el dominical de El Periódico de este fin de semana. Donde posiblemente el
cocinero, el mejor cocinero del mundo, ponía como ejemplo el proyecto “Receptorio
ambrosiano” que trata de que varios cocineros se han puesto de acuerdo para
aprovechar la comida que sobra de sus restaurantes. Es un ejemplo más, anecdótico,
pero vale la pena resaltarlo. Yo creo que, aprovechando los alimentos se consiguen
dos cosas o dos valores muy importantes, que son: el esfuerzo y la solidaridad.
Y posiblemente a muchos de nosotros, nos hayan educado nuestros padres y nuestros
abuelos o nos hayan enseñado, a veces por necesidad, que la comida en buen estado
no se tira y se tiene que aprovechar. Yo creo que es un buen ejemplo, y yo decía que,
aprovechando los alimentos ponemos encima de la mesa el esfuerzo y la solidaridad.
El esfuerzo para valorar todo aquello que se ha hecho, todo aquello que conlleva el
que podamos tener encima de nuestra mesa un alimento determinado o una comida
determinada. Yo creo que eso lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros
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jóvenes, para que valoren dónde estamos y de dónde venimos. Y la solidaridad
también porque, si se da cuenta, cuando la comida la aprovechas, necesitas hacer un
esfuerzo para no tirarla a la basura. Por lo tanto, estos dos valores de esfuerzo y
solidaridad son los que creo que son el objetivo principal de la moción y votaremos a
favor.”
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes,
qui diu: Nosaltres hem presentat una petita esmena al redactat. Entenem que en la
línia que intentem seguir aquest mandat, intentem que les mocions també tinguin la
seva part d’acords vinculada a la pròpia Corporació. La portaveu del Grup Socialista ja
l’ha explicat per tant no reitero; té a veure amb que els ajuntaments intentem fer
alguna cosa més que aprovar la moció i, per tant, fer algun tipus de xarxa de bones
pràctiques, etc.
Amb relació a la moció, la moció té un element clau que és que anem a un debat al
Parlament i que el Parlament faci la Llei; però també creiem que tampoc cal que el
Parlament sol ha de fer la llei. Al davant no pot quedar aïllat el Parlament, hi hem de
participar tots i totes. Avui aprovarem aquesta moció, probablement o tant de bo
l’aprovem, però segurament l’aprovem des de punts de partida diferents i polítics i
enfocs polítics diferents. El nostre Grup creu que no es tracta, en aquests moments, de
recuperar allò que em deia la meva iaia de: “Nen acaba-t’ho, perquè aquí hem passat
molta gana, i això t’ho has d’acabar”; no va d’això. Aquesta moció, per a nosaltres,
l’enfoc sobre aquesta moció no va estrictament d’això. Va de plantejar-nos realment
quin és el sistema productiu que tenim amb relació a l’alimentació; va de plantejar-se
quin és el sistema de distribució; va de plantejar-se quin és el sistema de consum; va
de plantejar-se quina és l’eficiència ecològica i econòmica de la producció alimentària;
per on va la sobirania alimentària del nostre territori... Va més enllà d’intentar només
culpabilitzar, com algunes estadístiques semblen donar, que el malbaratament
d’aliments només és responsabilitat del comerç minorista i del consumidor. No, el
malbaratament d’aliments té a veure amb tot el cicle productiu, té a veure amb tota la
distribució dels aliments; de fet, creiem que l’enfoc correcte és plantejar-nos per què hi
ha una part del que es produeix que no arriba als mercats, per què una part del que
arriba als mercats no arriba al consumidor, etc. Per tant, creiem que l’enfoc és molt
més ampli. És un enfoc que té a veure amb l’eficiència ecològica, amb l’eficiència
econòmica, amb la justícia social, amb la solidaritat alimentària. En tot cas, aquest és
un debat que s’ha de produir al Parlament. Nosaltres, per tant, votem a favor
d’aquesta moció. És més, evidentment, amb la incorporació de la nostra esmena
encara amb major satisfacció. Esperem que es pugui treballar aquest tema, però
insistim en que no és només un petit detall del menjar que acabem llençant els
ciutadans i ciutadanes a la brossa cada nit quan acabem de sopar. Va molt més enllà i
esperem que el debat sigui molt més ampli.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, enyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, també mostrar el suport a la
moció i, sobretot, en fer aquest Pla nacional de lluita contra el malbaratament. És obvi
que vivim en una societat occidental que, en el seu conjunt, no només a Catalunya que
és un 7% en el global d’aquest món occidental, estem parlant de més de mil cinc-cents
milions d’euros que es llencen de malbaratament a nivell alimentari. Això podria ajudar
a que gairebé el 15% de la població mundial que no està ben nodrida pogués tenir la
dignitat de poder tenir els aliments suficients per poder-se’n sortir. Per tant, és obvi que
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hem d’intentar lluitar contra el malbaratament. I això vol dir un canvi de consciència
col·lectiva important, que a nivell pedagògic hem de treballar-ho a les escoles; a les
famílies... També des de l’Agència Catalana de Residus s’hauria de fer una campanya
al respecte i sé que alguna cosa s’ha fet des de la matèria de salut, sobretot, amb
temes de consum. Per tant, jo crec que hem de continuar en aquesta línia.
Dir que, també és molt important la implicació de la societat civil. La societat civil
catalana i el conjunt de la societat quan prenem consciència, com ha estat la
campanya dels taps; que es podien aprofitar els taps de les ampolles i que d’aquí en
podíem treure un profit, veiem com la gent és capaç de reaccionar. De fet, som un país
absolutament solidari amb nosaltres mateixos quan ens ho proposem. Per tant, es
podria fer una campanya, en aquest sentit, de no malbaratar els aliments.
És obvi que, ens cal un codi de bones pràctiques. Un codi de bones pràctiques que,
mitjançant el Pla nacional que s’hauria de desenvolupar, fes que no malbaratéssim i,
per tant, prenguéssim consciència del no malbaratament. És obvi que també vivim en
una economia globalitzada. La globalització en aquest sistema capitalista també
genera unes certes contradiccions molt importants com el fet que, per exemple,
comprem carn en països pobres; en països que ho passen malament; que no tenen
garantia de l’alimentació per a la pròpia alimentació de la seva gent i, en canvi, ho
comprem nosaltres i, a vegades, aquí no l’acabem utilitzant tota i en llencem una gran
part. Per tant, cal un replanteig genèric en el funcionament que tenim com a societat,
sobretot, en els usos i els recursos que té la humanitat i que tenim nosaltres, també,
com a societat occidental a nivell alimentari. Per tant, recolzarem la moció.
Pren la paraula a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor
Garcia Cañizares, qui diu: En tot cas, advertir que el nostre vot sent i tot favorable
no hem tingut temps, com a Govern, de conèixer l’esmena des de l’Àrea; és a dir, que
hem conegut una esmena aquest matí a les 10.30, aproximadament i, evidentment, no
hem pogut tenir l’oportunitat de que l’Àrea que s’encarrega d’aquestes qüestions ens
informi de què li sembla. Perquè justament aquesta esmena el que fa és quelcom que
creiem, els que ho hem vist, important i possible, però que no hem pogut traslladar a
les Àrees que treballen en aquest sentit. En tot cas, sabem que s’està treballant amb
aquesta Llei de Reducció del Malbaratament d’Aliments, que és evident que el país
necessita un canvi de paradigma en com... de quina manera es tracta amb els
aliments; de quina manera s’estalvien aquests malbarataments que, quan es posen
tots en conjunt i es donen dades, es veu que són absolutament terribles per la
quantitat d’aliments que se’n van directament a les escombraries sense l’ús que
realment haurien de tenir, que és alimentar la població.
Des de la Diputació, a banda d’aquesta proposta que es feia a l’esmena, fa temps que
hi treballem. I una de les coses que animo els municipis a que ho tinguin en compte
són, a petita escala, aquests tallers de cuina d’aprofitament, que molts municipis s’han
adherit i que el que es tracta és que persones dels municipis aprenguin o els ensenyin
o els ajudin a buscar sistemes de cuina que permetin que aquell menjar, que en un
moment donat podria estar amortitzat i no s’utilitzés, es pot tornar a cuinar o es pot
treballar de manera que no hi hagi aquesta quantitat de sobrants que no van enlloc.
Per tant, en definitiva, mostrar el nostre vot favorable i incloure l’esmena i li
traspassarem a l’Àrea, que entenc que ho entendrà perfectament, i que ens posarem a
la feina. I seguir per aquest camí que la Diputació sempre manté, com deia la moció
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anterior, de servei als municipis i de consciència als ciutadans, de necessitats com
aquesta, tan important, com és l’alimentació.
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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(8), Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP Poble Actiu (3).
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 7.024 al 8.712, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, compresos entre els números 6.957 al 8.603, ambdós inclosos, Àrea de Cultura,
Educació i Esports, compresos entre els números 7.130 al 8.690, ambdós inclosos,
Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 6.958 al 8.646, ambdós
inclosos i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 7.150 al 8.602,
ambdós inclosos tots ells de l’any 2016, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 14 i 28 de juliol de 2016.
Precs
La senyora presidenta dóna la paraula al president del Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, senyor Ibáñez, qui diu: Al darrer Ple el nostre Grup va fer un prec
referent a un correu electrònic coercitiu on s’instava a utilitzar únicament el terme
“demarcació” enlloc de “província”, especificant que no es faria, no es donaria curs als
que es demanés la sortida concretament de la “província”. No hem rebut cap
comunicació ni cap contestació. Sí ens agradaria allò que els hi vam demanar el darrer
Ple, i és que es fes constància escrita als treballadors de la casa de que el fet
d’utilitzar, com és lògic i habitual, el terme “província” no comportaria cap tipus de
discriminació front altres termes.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: diu: Bé, jo crec que és evident que no en
comporta i com que, en aquest moment, no tinc constància que hi hagi hagut una
ordre ni explícitament una instrucció des de l’àmbit polític, en aquest sentit, sí que
refermar-me en què, evidentment, des de la Diputació de Barcelona tots els
organismes tramitaran les sol·licituds, les peticions que sigui, amb independència de si
la petició es fa en base a un terme que sigui “demarcació” o en base a que sigui
“província”. Nosaltres el que hem de fer és, precisament, estar al servei dels municipis
que puguin necessitar el nostre suport. Per tant, des d’aquí una indicació a dir. A
veure, no hi ha una instrucció en aquest sentit i de la mateixa manera que no hi ha
instrucció en aquest sentit no hi ha cap limitació a la tramitació amb independència de
la llengua que s’utilitzi, de la mateixa manera que si s’utilitzés una petició; si s’utilitzés
la llengua castellana en una petició també és tramitada amb absoluta normalitat.
Intervé novament el diputat senyor Ibáñez (C’s) i diu: Sí, però en aquest cas, no
estem parlant d’una qüestió normal i habitual, sinó que estem parlant de que hi ha
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determinats funcionaris que sí han rebut un correu d’algú amb un càrrec superior a ell,
especificant-ho. Llavors una cosa és el llenguatge col·loquial, l’altra cosa és rebre un
correu electrònic dient que no es tramitaran. Crec que hi ha una certa diferència i és el
què ens agradaria posar de relleu.
La senyora presidenta diu: Ho passarem doncs a Recursos Humans per tenir-ho en
compte. I, a continuació, dóna la paraula a la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble
Actiu, senyora Sabater, qui diu: Sí, bé, nosaltres reiterar que comencem aquest
primer plenari de curs i seguim tenint una vicepresidència cinquena sense atribucions,
i reiterar el prec de dimissió de la vicepresidenta cinquena sense atribucions.
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
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:
Respostes a preguntes formulades oralment a la sessió plenària de 28 de juliol
de 2016.
1. Pregunta, formulada pel president del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, en relació amb l’acord adoptat pel Ple sobre el Programa
Complementari de finançament de les llars d’infants del curs 2014-2015.
La resposta, signada pel Vicepresident Tercer i President delegat de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports, va ser lliurada el 15 de setembre i diu:
En resposta a la vostra pregunta formulada durant la darrera Sessió Plenària, “.... en
referència al dictamen de març de 2016, del programa Complementari, si que demanaríem
que se’ns fes aquest aclariment per escrit donat que, possiblement, hi hagi una confusió en
alguna banda perquè al punt vuit es diu literalment“ 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”. Faig notar que:
El Programa complementari de finançament de les llars d’infants del curs 2014-2015 es
realitza en el marc del Pla de Xarxa de Governs locals i que, en conseqüència, totes les
ajudes van adreçades a centres de titularitat municipal.
Al punt 8 es fa referència a llars d’infants de titularitat pública, no s’especifica, com sí es diu
al punt 9, que es tracta de centres de titularitat d’ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades.
En qualsevol cas, el Dictamen aprovat especifica, a l’Article 1, punt 2, que “la finalitat del
Programa és contribuir a finançar les despeses derivades dels funcionament de les lars
d’infants de titularitat municipal.”
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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2. Pregunta, formulada pel president del Grup CUP-Poble Actiu, en relació amb el
Decret 6926, que fa referència a l’aportació per sobrecost 2015 del personal de
l’Escola Industrial.
La resposta, signada pel president delegat de l’Àrea d’Hisenda, recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, va ser lliurada el passat 21 de setembre i diu:
El Consorci Escola Industrial de Barcelona fou constituït per la Diputació de Barcelona, la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i el Comissionat d’Universitats i Recerca en
relació amb l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona adscrita a la
UPC, mitjançant acord en sessió plenària de maig de 1998.
En la clàusula 5a. del protocol de creació de l’esmentat Consorci es contempla que la
Diputació de Barcelona, a partir del 2008, es farà càrrec del sobrecost que pugui suposar
pel consorci el professorat procedent de l’Escola amb contracte laboral indefinit, en relació
amb els estàndards de cost de la UPC, segons els barems de finançament fixats amb
caràcter general pel Comissionat per a Universitats i Recerca.
Aquesta diferència retributiva és la que es produeix entre les retribucions del personal
docent laboral contractat a l’empara del Conveni Col·lectiu de treball que procedia de l’O.A.
de la Diputació Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, i el
personal docent laboral contractat a l’empara del Conveni Col·lectiu del personal docent i
investigador de les universitats públiques catalanes.
Cada any el Director del Consorci Escola Industrial presenta una certificació dels costos de
personal referida a la despesa de l’exercici anterior.
La que es correspon amb el decret de referència va ser presentada pel Director del Consorci
Escola Industrial, Registre General d’Entrada de data 19 de gener de 2016, respecte de la
despesa de l’any 2015. Aquest import es correspon a la valoració del sobrecost suportat pel
Consorci per la diferència entre el personal laboral indefinit procedent de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i el personal laboral provinent de
la UPC equival a 457.525,06 € (quatre-cents cinquanta-set mil cinc-cents vint-i-cinc euros
amb sis cèntims).
Quan es rep la certificació per part del Consorci de l’Escola Industrial es remet al Servei
d’Administració de Recursos Humans de la Direcció de Serveis de RRHH, el qual revisa la
documentació rebuda i emet un informe, aquest informe de data 2 de maig de 2016 on es
recullen les comprovacions dels imports relacionats pel Consorci.
En aquest informe del Servei d’Administració de Recursos Humans de la Direcció de
Serveis de RRHH, s’estableix que no correspon abonar un import de 1.312,03 €
corresponent a un empleat de nova incorporació i que, per tant, l’import a abonar
efectivament ascendeix a 456.212,03 € (quatre-cents cinquanta-sis mil dos-cents dotze
euros amb tres cèntims), que és el que s’aprova en el Decret 6926/2016.
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 titularitat de la Diputació de
Barcelona adscrits a la Universitat Politècnica de Catalunya.
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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.
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).
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.
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.
Amb aquests antecedents es va aprovar en el Ple de juliol de 2016 la iniciació dels tràmits
per a la dissolució del Consorci de l’Escola Industrial per part de la Diputació de Barcelona.
La clàusula 5a. del protocol de creació de l’esmentat Consorci contempla que no procedirà
aquesta aportació, referent a aquest sobrecost retributiu, quan es produeixi la integració
individual o col·lectiva del personal afectat, a la funció pública, o per qualsevol altra causa
i/o quan es dissolgui el consorci, de mutu acord, per haver complert els seus objectius.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

Respostes a preguntes formulades per escrit des de la sessió plenària del mes
de juliol.
1. Pregunta, formulada en data 26 de juliol, pel president del Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
MIGUEL ÁNGEL IBAÑEZ GINER, diputat president del Grup Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el
present escrit, passo a formular respectuosa SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ
I INFORMACIÓ ACLARIDORA del següent apartat:
En relació amb el Decret 5033/2016, en què es va resoldre aprovar l’atorgament d’una
subvenció per concessió directa a l’Associació per les Tradicions Catalanes-Tradicat,
per un import de 21.000 euros, destinada a col·laborar al finançament de la
commemoració dels 50 anys de la Flama del Canigó i el Congrés dels Focs de Sant
Joan de Vic, durant els dies 26, 27 i 28 de maig de 2016. Sol·licitaríem el compte
justificatiu de la subvenció, el nombre d’inscrits al congrés, per origen (Catalunya,
Comunitat Valenciana, Illes Balears i altres zones) i les conclusions del Congrés.
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La resposta, signada pel diputat delegat de Cultura, va ser lliurada el passat 29 de
juliol i diu:
En resposta a la seva carta de data 26 de juliol de 2016, núm. Reg. 16000043437, en la que
ens demaneu el compte justificatiu de la subvenció atorgada a Tradicat, per finançar la
commemoració dels 50 anys de la Flama del Canigó i el Congrés de Focs de Sant Joan de
Vic, us hem de comunicar que tal com estableix el punt tercer de la Resolució del Decret
5033/2016, els beneficiaris, l’Associació de les Tradicions Catalanes, tenen un termini per
justificar la realització de la seva activitat fins, com a màxim, el dia 31 de març de 2017 i en
data d’avui encara no han lliurat l’informe justificatiu a la Diputació de Barcelona. Tan bon
punt ens ho facin arribar, us lliurarem la informació que ens sol·liciteu.
Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

2. Preguntes, formulades en data 1 d’agost de 2016, pel president del Grup Partit
Popular, que diuen:
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, les següents preguntes:
1.

Quin és el pressupost total dels programes de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016? Quin és
el pressupost per programes? Quin és el pressupost per capítols? (Es demana
informació detallada per any).

La resposta, signada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, va ser
lliurada el 27 de setembre i diu:
En document adjunt us fem arribar resposta elaborada per Espais Naturals i Medi Ambient
d’aquesta Diputació a la pregunta formulada pel Grup que presidiu, adreçada a l’Excma.
Presidenta de la Diputació per escrit registrat en data 1 d’agost de 2016 amb el número
1600044330.
El document adjunt diu:
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals té el seu pressupost anyal
incorporat a un únic programa pressupostari que és el 172A0 (anys 2012-14) i el 17200
(anys 2015 i 2016), per tant el pressupost total de l’Oficina coincideix amb el pressupost
d’aquest programa.
El quadre següent detalla el crèdit pressupostari dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016
corresponent al programa de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.

ANY

2012

2013

2014

2015

2016

PROGRAMA 172A0 (anys 201214) i 17200 (anys 2015 i 2016). (€)

7.426.261

7.832.139

9.000.269

10.166.649

10.749.159
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El quadre següent detalla el crèdit pressupostari dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016
corresponent als capítols del programa de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals.
ANY
CAPÍTOL 1 (€)
CAPÍTOL 2 (€)
CAPÍTOL 4 (€)
CAPÍTOL 7 (€)

2.

2012
1.243.706
458.900
5.722.655
1.000

2013
1.232.614
462.505
6.136.020
1.000

2014
3.507.049
898.840
4.433.380
161.000

2015
3.837.329
810.845
5.156.475
362.000

2016
3.273.114
660.000
5.737.320
1.078.725

Quin és el pressupost total dels Plans d’Actuació Municipal per a Emergències
(PAM) dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016? Quin és el pressupost destinat a
redaccions? Quin és el pressupost destinat a simulacres?

La resposta, signada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, va ser
lliurada el 27 de setembre i diu:
En document adjunt us fem arribar resposta elaborada per Espais Naturals i Medi Ambient
d’aquesta Diputació a la pregunta formulada pel Grup que presidiu, adreçada a l’Excma.
Presidenta de la Diputació per escrit registrat en data 1 d’agost de 2016 amb el numero
1600044332.
El document adjunt diu:
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals durant els anys 2012 a 2015
ha disposat dels pressupostos següents destinats a Simulacres i Redaccions dels Plans
d’Actuació Municipal. L’any 2016, al haver estat modificada la normativa reguladora, no va
ser consignat crèdit pressupostari per aquestes actuacions.

-

ANY
- Simulacres (€)
- Redaccions (€)
- Total Pla d’Actuació Municipal per a
emergències (PAM) (€)

3.

2012
97.000
17.000

2013
95.460
17.500

2014
71.000
43.000

2015
77.000

114.400

112.960

114.000

77.000

Quin és el pressupost total dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis (PPI)
dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016? Quin d’aquest pressupost pertany a
inversió de la Diputació de Barcelona? Quin d’aquest pressupost pertany a
inversió dels ajuntaments?

La resposta, signada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, va ser
lliurada el 27 de setembre i diu:
En document adjunt us fem arribar resposta elaborada per Espais Naturals i Medi Ambient
d’aquesta Diputació a la pregunta formulada pel Grup que presidiu adreçada a l’Excma.
Presidenta de la Diputació per escrit registrat en data 1 d’agost de 2016 amb el número
1600044333.
El document adjunt diu:
El quadre següent detalla la inversió total del programa dels Plans Municipals de Prevenció
d’Incendis (PPI) i les aportacions pressupostàries corresponents a la Diputació de Barcelona
i als ajuntaments, per als anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
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Any
2012
2013
2014 (1)
2015
Inversió total programa
2.587.817,05 €
2.662.587,29 €
2.661.300,93 €
2.570.970,72 €
PPI
Aportació pressupostària
2.384.400,00 €
2.455.905,00 €
2.452.902,00 €
2.370.785,00 €
Diputació Barcelona
Aportació pressupostària
203.417,05 €
206.682,29 €
208.398,93 €
200.185,72 €
Ajuntaments
(1) Aportació de la Diputació finalment executada, el crèdit pressupostat inicialment fou de 2.634.205,00.
(2) Aportació de la Diputació executat fins agost de 2016. el crèdit pressupostat inicialment es de 3.000.000,00 €.

4.

2016 (2)
2.909.662,24 €
2.683.725,57 €
225.936,67 €

Quin és el pressupost total dels Plans d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals (PVI) dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016? Quantes han estat les
persones contractades? Com s’han distribuït territorialment aquests efectius
humans? Quina ha estat l’aportació de la Diputació de Barcelona? Quina ha estat
l’aportació dels ajuntaments? (Es demana informació detallada per any).

La resposta, signada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, va ser
lliurada el 27 de setembre i diu:
En document adjunt us fem arribar resposta elaborada per Espais Naturals i Medi Ambient
d’aquesta Diputació a la pregunta formulada pel Grup que presidiu adreçada a l’Excma.
Presidenta de la Diputació per escrit registrat en data 1 d’agost de 2016 amb el número
1600044334.
El document adjunt diu:
El quadre següent detalla el crèdit pressupostari dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016
corresponent al Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI).
Des de l’any 2013 s’inicia l’homogeneïtzació de les dues campanyes de prevenció
d’incendis de la Diputació que gestionaven en el parcs l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
(OTPN) i fora del territori dels parcs l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals (OTPMIF). L’actual dispositiu únic Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals (PVI) que es gestiona des de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals cobreix la totalitat de la superfície dels parcs des de l’any 2015.

Pressupost DIBA
OTPN (€)
Pressupost DIBA
OTPMIF (€)
Aportació DIBA(€)
Aportació ajuntaments
(€)
Pressupost total
campanya (€)

2012

2013

2014

2015

2016

955.183,18

800.000,00

0,00

0,00

0,00

1.604.197,00

2.179.724,80

2.717.745,53

2.462.113,84

2.004.486,40

2.559.380,18

2.979.724,80

2.717.745,53

2.462.113,84

2.004.486,40

77.600,00

82.400,00

84.800,00

74.400,00

33.500,00

2.636.980,18

3.062.124,80

2.802.545,53

2.536.513,84

2.037.986,40

Els recursos humans contractats anualment pel PVI i la seva distribució territorial s’exposa
en el quadre següent.
DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL PER ZONES DE VIGILÀNCIA (persones contractades)
Alt Penedès - Garraf
Anoia

2012
21
27

2013
21
27

2014
49
27

2015
31
25

2016
29
26
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2012
2013
35
44
Bages-Moianès
15
15
Baix Llobregat
27
27
Berguedà
19
38
Maresme
33
39
Osona-Moianès
19
26
Vallès Occidental
25
40
Vallès Oriental
4
8
Control central i altres
122
50
Campanya parcs*
Total persones contractades
347
335
*Personal que es va incorporant des de 2013 a les zones del PVI

5.

2014
45
22
27
39
35
40
41
10
0
335

2015
45
21
23
37
29
35
31
5
0
282

2016
39
20
20
35
22
31
33
7
0
262

Quin és el pressupost total dels Programes de Prevenció d’Incendis Forestals a
les Urbanitzacions (PPU) dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016? Quant ha
estat destinat a parcel·les públiques? Quant ha estat destinat a franges
perimetrals? (Es demana informació detallada per any).

La resposta, signada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, va ser
lliurada el 27 de setembre i diu:
En document adjunt us fem arribar resposta elaborada per Espais Naturals i Medi Ambient
d’aquesta Diputació a la pregunta formulada pel Grup que presidiu adreçada a l’Excma.
Presidenta de la Diputació per escrit registrat en data 1 d’agost de 2016 amb el número
1600044336.
El document adjunt diu:
La incorporació al pressupost de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals de crèdit pressupostari pel tractament de vegetació a les parcel·les no edificades
de titularitat pública per a la prevenció d’incendis forestals es va realitzar a partir de l’any
2013.
Per a l’obertura de franges perimetrals, la incorporació de crèdit pressupostari es va realitzar
l’any 2014.
El quadre següent detalla el pressupost dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016 corresponent als
ajuts econòmics destinats als ajuntaments per a l’obertura de franges perimetrals i el
tractament de vegetació en parcel·les de titularitat pública:
ANY
Tractament de vegetació
parcel·les públiques
Obertura franges
perimetrals

6.

2013

2014

2015

2016

293.149,53€

231.940,72€

163.863,64€

352.221,16€

-

107.431,03€

436.136,36€

1.299.461,77€

Quin és el pressupost total dels programes de restauració i millora de terrenys
forestals dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016? (Es demana informació
detallada per any).

La resposta, signada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, va ser
lliurada el 27 de setembre i diu:
En document adjunt us fem arribar resposta elaborada per Espais Naturals i Medi Ambient
d’aquesta Diputació a la pregunta formulada pel Grup que presidiu adreçada a l’Excma.
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Presidenta de la Diputació per escrit registrat en data 1 d’agost de 2016 amb el número
1600044338.
El document adjunt diu:
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals disposa d’una única partida
per a la recuperació i valorització de boscos (48902).
El quadre següent detalla el crèdit pressupostari dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016
corresponent a la partida 48902 de recuperació i valorització de boscos.

PARTIDA 48902 Projecte de
recuperació i valorització de
boscos (€)

7.

2012

2013

2014

2015

2016

1.190.000

1.225.700

1.225.700

1.739.290

1.993.420

Quin és el pressupost total dels programes de foment de la biomassa dels anys
2012, 2013, 2014, 2015 i 2016? (Es demana informació detallada per any).

La resposta, signada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, va ser
lliurada el 27 de setembre i diu:
En document adjunt us fem arribar resposta elaborada per Espais Naturals i Medi Ambient
d’aquesta Diputació a la pregunta formulada pel Grup que presidiu adreçada a l’Excma.
Presidenta de la Diputació per escrit registrat en data 1 d’agost de 2016 amb el número
1600044339.
El document adjunt diu:
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals ha desenvolupat a partir de l’any 2013
actuacions de foment de la biomassa en els programes pressupostaris 173A0 i 17230
(Planificació i gestió d’espais naturals protegits) i 173A1 i 17231 (Infraestructures parcs i
espais fluvials) els pressupostos gestionats per les Oficines Tècniques de Parcs Naturals,
de Planificació i Anàlisi Territorial i d’Acció Territorial, han estat, per les actuacions que es
detallen, els següents:
ANY
Redacció projectes
d’instal·lacions de xarxes de calor
Subvencions a particulars (parcs
naturals)
Inversions patrimonials
(equipaments dels parcs)

2013
55.985,00 €

2014
80.277,94 €

2015

2016

100.000,00 €

177.358,36 €

79.675,13 €

351.836,00 €

L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha disposat en el programa
172A0 i 17200 (Gestió forestal i prevenció d’incendis) de diverses partides destinades al
foment de la biomassa des de l’any 2014.
El quadre que s’adjunta detalla el crèdit pressupostari dels anys 2014, 2015 i 2016 que
correspon a les partides de foment de la biomassa.
Es detalla també l’existència d’ampliacions del crèdit autoritzat ja que s’han donat
modificacions de crèdit durant l’execució pressupostària.
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ANY

2014

APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

DESCRIPCIÓ
Transf. a famílies i instit. sense fins
de lucre
Programa punts de distribució
biomassa de qualitat
Estudis i treballs de suport local
Transf. a famílies i instit. sense fins
de lucre
Programa de suport a projectes
forestals
Instal·lació calderes biomassa
Estudis i treballs de suport local
Millores
energètiques
i
mediambientals

48904
22790

2015

48904
76290
22790

2016

PRESSUPOST

76200

AMPLIACIÓ

76.000,00 €
15.000,00 €

58.000,00 €

76.000,00 €
542.000,00 €
65.000,00 €
859.725,00 €

Els pressupostos consolidats de les Oficines de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
des del 2013 fins enguany han estat els que reflecteix el quadre següent:
ANY
Total GSEN

2013
407.821,00 €

2014
329.277,94 €

2015
795.358,36 €

2016
1.004.400,13 €

La Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA) de la Diputació de Barcelona no ha
disposat d’una partida específica per suport tècnic en el tema de la biomassa durant el
període de la pregunta (2012-2016), però ha donat suport tècnic en aquest tema a través del
Catàleg de Serveis i Activitats de la Xarxa de Governs Locals .
A la taula que segueix es detallen els projectes de suport tècnic a la implantació de
biomassa per producció de calor cada any:
ANY
Suport tècnic a
projectes de Biomassa
a traves dels catàlegs
de cada any

2012

2013

2014

2015

2016

26.101 €

58.163 €

32.761 €

52.000 €

13.068 €

Amb l’experiència obtinguda al llarg del projecte REDIBA (amb fons de finançament ELENA)
podem dir que cada euro invertit en suport tècnic genera una inversió de 22€, així doncs, es
pot estimar que la inversió generada per el suport tècnic a la biomassa durant el període
2012/2016 serà de 4.006.046 €.
Per al foment de la biomassa, les inversions es vehiculen a través de les meses de
concertació, aquestes meses tenen la durada d’un mandat, a la taula que segueix es
detallen les inversions concertades per biomassa, corresponents a la GSMA, els 2 darrers
mandats:
MANDAT MUNICIPAL
2012/2015
2015/2019 (fins agost 2016)
TOTAL

Nombre d’acords o de preacords
23
6
29

Import total €
1.856.714
684.560
2.541.274

Així doncs, la Gerència de Serveis de Medi Ambient ha destinat al foment de l’ús tèrmic de
la biomassa un total de 2.723.367 €, i la inversió generada s’estima en 6.547.320 €.
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3.

Pregunta, formulada en data 7 de setembre de 2016, pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:

MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, Diputat President del Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el
present escrit, passo a formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat:
Seria del nostre interès conèixer la relació de transferències, ajuts i subvencions a
l’Ajuntament de Castellnou de Bages que hagin estat sol·licitades pel mateix, les que
estiguin atorgades d’acord amb partides incloses en el Pressupost 2016 de la
Diputació de Barcelona i la tipologia de les mateixes les que, a data d’avui, estiguin
compromeses i les que, a data d’avui, ja s’hagin executat.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 20 de setembre i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 7 de setembre, us adjuntem les dades de l’Ajuntament de
Castellnou de Bages.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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4.

Pregunta, formulada en data 7 de setembre de 2016, pel portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:

SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
Sería de nuestro interés conocer la relación de asesores de los diferentes grupos
políticos que están representados en el Pleno de la Diputación de Barcelona así como
de sus respectivas remuneraciones y la tipología de asesor.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 20 de setembre i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 7 de setembre, us informo dels assessors/es dels grups
polítics.
ALTADILL PEIRÓ, XAVIER
AGUDO CALDUCH, CRISTIAN
ALTAYÓ ISERN POL
BADA LLIBRE, MIREIA
BADIA CORTADA, MÒNICA
BAENA SORIA, GLÒRIA
BAILAC ARDANUY, SARA
BERTOMEU PRAT, MARC
BOZA CASTAÑO, JUANA
BUXEDA NOVES, CRISTIAN
CAÑADAS PARELLADA, BEATRIZ
CARMONA LOPEZ, ANTONIO
CASTILLO MOLINA, VICENTE
CIVIS BALASCH, JOSEP MARIA
DE LA CRUZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
DÍAZ VALLS, NÚRIA
ESPINOSA GISBERT, MARC
FABREGAT I FUENTES, ROBERT
FRANCOS DÍAZ, VICTOR
GALLO NAVARRO, ALEJANDRO
GARCIA CUBIÑA, OSCAR JULIO
GOMAR MARTIN, FRANCISCO JAVIER
GÓMEZ GILI, CRISTINA
GONZALEZ BLESA, JAVIER
HERVÀS MÍNGUEZ, MARIA JESÚS
JIMÉNEZ LEÓN, EMILIANO
JIMENO SÁEZ, JOSÉ LUIS
LINARES TORRES, CARLOS JAVIER
LLIRÓ I TEY, POL
LLOBET NAVARRO, JOSÉ
LLOBREGAT MARSÉ, EMMA
LLOP RIGOL, JOSEP MARIA
LÓPEZ RUEDA, RAFAEL
MANILS TAVIO, JORDI

CIU
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
CIU
ENTESA
ERC-AM
ERC-AM
PP
CIU
PP
PSC-CP
C’s
ERC-AM
PSC-CP
PSC-CP
ERC-AM
ERC-AM
PSC-CP
CIU
PSC-CP
PSC-CP
ERC-AM
C’s
PP
PP
PSC-CP
ERC-AM
CIU
PP
CIU
CIU
PP
ENTESA

N5
N5
N5
N5
N4
N5
N5
N5
N4
N5
N5
N5
N4
N4
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N4
N4
N5
N5
N5
N5
N5
N4
N5
N4
N5
N5
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MARTINEZ LOPEZ, JONATAN
MASSANA MAS, LAURA
MATAS LLOREDA, JOAQUIM
MAYORGA IGLESIAS, ENRIC
MOLTÓ BASTARDES, JORDINA
MORENO CAMPON, BENET LLUIS
PALAU BARGALLO, ENRIC
PARRA SOLÀ, JUAN
PARRALEJO ARAGONESES, JOAN
PIÑEIRO ORGE, ELOISA
PRAT MARSOL, GUILLEM
REQUENA ALSINA, KEVIN
SÁEZ GONZÁLEZ, AURORA MARÍA
SALADO PÉREZ, ANTONIO
SEGOVIA SÁNCHEZ, SUSANA
SERRA MACIA, JORDI
SERRA SOLÉ, MARC
TORRENTS ROMERO, JORDI
VALENTÍ MOLL, ANTONIO
VALLS MOLINA, SANTIAGO
VESTIT VILLEGAS, MARIA ROSA
VILLASEÑOR ROMERO, FERNANDO FCO.

PSC-CP
ENTESA
CIU
C’s
CIU
ENTESA
ERC-AM
PSC-CP
PSC-CP
ENTESA
CIU
CIU
C’s
ENTESA
ENTESA
ERC-AM
ENTESA
CIU
PSC-CP
ERC-AM
CIU
ERC-AM

N5
N5
N4
N5
N5
N4
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N4
N5

N4 = 4.689,29€
N5 = 3.540,68€

Us informo alhora que el Portal de la Transparència de la Diputació té, entre d’altres, tota
aquesta informació.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

5.

Pregunta, formulada en data 8 de setembre de 2016, pel portaveu adjunt del
Grup Partit Popular, que diu:

En relació amb l’exposició “Comediants, inventors d’un nou llenguatge”, organitzada
per la Generalitat de Catalunya i la Diputació, exposada al vestíbul de Can Serra del
22 d’abril al 28 d’agost.
El diputat que subscriu, de conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la
Diputació de Barcelona, presenta, per a ser contestada per escrit, amb l’entrega de la
documentació que correspongui, les següents preguntes:
Primera.- Quin cost ha tingut aquesta exposició: Pressupost inicial consignat i recursos
humans assignats, tant per a la instal·lació del material com pel personal de vigilància i
manteniment?
Segona.- Quines van ser les motivacions i les previsions d’assistència?
Tercera.- Estimació del nombre real d’assistents, amb detall d’escoles, agrupacions,
etc.
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La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, va ser lliurada el dia 22 de setembre i diu:
D’acord amb la seva petició del dia 8 de setembre, en relació amb l’exposició “Comediants,
inventors d’un nou llenguatge” exposada al vestíbul de Can Serra, adjunt li trameto escrit de
resposta.
Resposta a la consulta sobre l’exposició “Comediants, inventors d’un nou
llenguatge”
En relació a la consulta del diputat portaveu adjunt del Grup PP sobre l’exposició
“Comediants, inventors d’un nou llenguatge” redactem l’informe següent:
La producció de l’exposició “Comediants, inventors d’un nou llenguatge”, exposada al
vestíbul de Can Serra del 22 d’abril al 28 d’agost de 2016 (de dilluns a dissabte, de 10 a 20
h, i diumenges, de 10 a 14.30 h), s’empara en el conveni marc de data 29 de febrer de 2016
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per
col·laborar en l’organització de les exposicions que tenen lloc al Palau Robert, per a la
definició de projectes expositius comuns i per a l’ús dels espais expositius del Palau Robert i
la seu de Can Serra, fet que afavoreix el coneixement i difusió d’aquesta institució,
mitjançant l’ús i la utilització per part de la ciutadania de l’esmentat espai de Can Serra.
En concret, per a aquesta exposició es redacta una addenda al conveni marc, de data 29 de
març, que estableix els termes de la col·laboració entre les dues administracions per a
l’organització de l’esmentada exposició.
Les despeses ocasionades per al muntatge específic de la part de l’exposició que ha allotjat
el vestíbul de Can Serra han estat les següents:
Cadires de fusta: 0 € (es van utilitzar unes cadires propietat de la Diputació, que estaven
guardades a la PDL).
Maquetació i impressió dels fulls de sala i enquestes en paper: 0 € ( es van produir amb
recursos interns).
Traducció dels fulls de sala: 98,95 €.
Impressió del punt de llibre: 1.663,75 €.
Reforç de senyalització exterior: 436,51 €.
Maquetació i impressió del programa en vinil a la paret/columna: 284,35 €.
Personal d’atenció a l’entrada: 7.995,64 € (aquesta despesa es va haver d’assumir, ja que
no es va poder disposar de personal subaltern suficient per cobrir totes les hores i els dies
festius que va estar obert el vestíbul durant el període d’obertura de l’exposició).
TOTAL: 10.479,20 €
El muntatge que ha tingut lloc a Can Serra va ser concebut com una prolongació de
l’exposició del Palau Robert, en el sentit de fer servir el vestíbul de Can Serra com a
“cinema” per oferir al públic la part audiovisual de l’exposició. El comissari de l’exposició,
Joan Font, i el dissenyador de l’espai expositiu, Dani Freixes, van considerar que el vestíbul
de Can Serra oferia les condicions idònies per convertir-lo en una “sala de cinema de poble”,
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ja que disposava d’una pantalla de projecció i d’un projector fix, una tarima i uns focus
d’il·luminació ja instal·lats. Dins dels espais del Palau Robert, no es disposava de cap espai
de dimensions suficients ni amb la infraestructura necessària per incloure el “cinema”. Així
doncs, només va caldre ambientar el vestíbul amb uns elements que recordaven els
cinemes dels pobles i l’estètica “Comediants”, amb el consegüent estalvi que va suposar per
a les dues administracions: el parc de cadires de fusta tipus casino, els vinils translúcids de
la paret posterior en forma d’ombres xineses en blanc i negre, els cartells penjats a la paret
lateral esquerra, la instal·lació de la glorieta amb els capgrossos, etc.
El nombre de visitants ha estat de 1.616 persones, sense discriminació de grups, ja que no
s’han organitzat visites guiades a escoles o grups programats. Aquest nombre de visitants
ha estat per sota de les previsions inicials, fet que ha propiciat que, a diferència del Palau
Robert, la Diputació, no ha prorrogat l’exposició més enllà del 28 d’agost, data prevista
inicialment de tancament per les dues institucions.

6.

Pregunta, formulada en data 23 de setembre de 2016, pel president del Grup
Partit Popular, que diu:

TV3 havia previst estrenar, al voltant de l’Onze de Setembre del 2014, la mini sèrie
“1714. El preu de la llibertat”, basada en la trilogia “1714”, d’Alfred Bosch.
El projecte tenia un pressupost de tres milions i mig d’euros.
Televisió de Catalunya, la Xarxa de Comunicació Local i Prodigius Cinema eren les
productores d’aquesta mini sèrie, que tenia el suport de diversos organismes oficials com el Departament de Cultura o la Diputació de Barcelona-, entitats -Plataforma per
la Llengua o Acció Cultural del País Valencià- i empreses privades –entre les quals,
l’ARA i molts altres mitjans de comunicació-.
El 2013, el Grup Popular va preguntar:
- Quina serà l’aportació econòmica que farà la Diputació de Barcelona a la producció
de la sèrie 1714 per Televisió de Catalunya (TVC), la Xarxa de Comunicació Local
i Prodigius Cinema?
- Quines raons justifiquen aquesta aportació?
- Té previst la Diputació de Barcelona obrir una línia de finançament de les activitats
de Televisió de Catalunya?
Per tot això, el Diputat que subscriu, de conformitat amb l’article 35.2 del Reglament
Orgànic, presenta, per a ser contestada per escrit, amb l’entrega de la documentació
que correspongui, les següents PREGUNTES:
Primer. Amb posterioritat i fins al dia d’avui la Diputació o qualsevol dels seus ens
participats ha finançat directa o indirectament la producció de la sèrie “1714. El preu de
la llibertat”? En cas afirmatiu, quina va ser la seva aportació i quines raons la
justificarien.
Segon. Hi ha hagut peticions de col·laborar en aquest projecte, i quina ha estat la
resposta de la Diputació i per quines raons?
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La resposta, signada pel conseller delegat de Xarxa Audiovisual Local, SL., va ser
lliurada el dia 28 de setembre i diu:
Resposta a la pregunta formulada pel Grup del Partit Popular dirigida a la Presidenta de la
Diputació de Barcelona el 21 de setembre de 2016
Primer. Finançament de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) a la sèrie 1714.
La Xarxa Audiovisual Local, SL no ha aportat cap mena de finançament a la minisèrie
“1714” de Prodigius Cinema.
Segon. Hi ha hagut peticions de col·laborar en aquest projecte, i quina ha estat la
resposta de la Diputació i per quines raons?
L’any 2013 la XAL es va plantejar la possibilitat de col·laborar en el projecte per tal que les
televisions locals adherides poguessin aprofitar el material enregistrat per fer la sèrie. Però,
finalment, no es va materialitzar cap mena de col·laboració ni acord.

7.

Pregunta, formulada en data 26 de setembre de 2016, pel president del Grup
Partit Popular, que diu:

El diputat que subscriu, President del Grup del Partit Popular, de conformitat amb
l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, presenta, per a ser
contestada per escrit, amb lliurament de la documentació corresponent la següent
PREGUNTA:
Des de fa prop de tres anys, resta pendent, per part de la Diputació de Barcelona,
l’entrega, a l’Ajuntament de Canovelles, del Pla d’Accessibilitat. Ja està enllestit
l’esmentat Pla? S’ha fet arribar a l’Ajuntament de Canovelles?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, va ser
lliurada en data 27 de setembre i diu:
En resposta a la vostra pregunta que va entrar per registre el dia 26 de setembre de 2016,
us informo que el Pla d’Accessibilitat de Canovelles sol·licitat per aquest ajuntament per
CSA-2014, es va contractar el 21 de gener de 2015.
Aquest Pla està redactat en fase de maqueta des del mes de juliol de 2016, però s’està
acabant de revisar per tal de millorar alguns aspectes de redacció que s’han detectat. Es té
previst fer el lliurament definitiu d’aquest Pla durant el mes d’octubre d’aquest any.
Us vull comentar que durant tot el procés s’han mantingut els corresponents contactes amb
el personal tècnic de l’Ajuntament de Canovelles.

Petició de documentació:
1.

Petició, formulada en data 1 d’agost de 2016, pel president del Grup Partit
Popular, que diu:
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El Diputat que subscriu sol·licita còpia de l’últim contracte signat amb l’empresa TEA
CEGOS, SL, per a l’avaluació de llocs de treball en l’Organisme Autònom de
Recaptació i Gestió Tributària.
La documentació (còpia del contracte i documentació complementària) va ser
lliurada el 20 de setembre.
2.

Petició, formulada en data 7 de setembre de 2016, pel portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:

SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE
INFORMACIÓN, derivada de la respuesta a una petición de información previa
que realizamos el pasado 4 de julio de 2016.
En referencia a una petición de documentación que realizamos el pasado 4 de julio de
2016, del que se nos respondió y se nos dio acceso a la documentación el pasado 25
de julio, primeramente les agradecemos que nos hayan facilitado una respuesta en tan
poco espacio de tiempo y lo que solicitaríamos ahora es tener acceso a la siguiente
documentación (todos ellos relacionados con algunos expedientes de contratación que
hemos revisado):
1. Relativo al siguiente expediente:
SOCIEDAD: INICIATIVES I PROGRAMES, SL
EJERCICIO
2011

N.I.F: B59545913

NÚMERO DE EXPEDIENTE
2011/8707

IMPORTE (€)
4.000,00

Dentro del expediente se encuentra la factura I320, emitida por INICIATIVES I
PROGRAMES, SL y con fecha de 05.06.2012, en cuya descripción se relacionan una
serie de charlas en diversos municipios de la provincia de Barcelona (Sant Sadurní,
Vallirana, Bigues i Riells, Sant Esteve, Santa Perpètua, Premià, Olèrdola…).
Solicitaríamos la Justificación de las charlas relacionadas en la descripción de la
mencionada factura.
2. Relativo a los siguientes expedientes:
SOCIEDAD: ITINERE SERVEIS EDUCATIUS, SL
EJERCICIO
2010
2011

NÚMERO DE EXPEDIENTE
2010/8812
2011/7865

N.I.F: B62390612
IMPORTE (€)
13.608,00
19.170,00

Dentro de estos dos expedientes, hay un par de facturas, emitidas por ITINERE
SERVEIS EDUCATIUS, SL, la factura 57/11 de fecha de 01.07.2011, y la factura 53/12
de fecha de 26.07.2012, en cuya descripción se relacionan una serie de sesiones de
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formación. Solicitaríamos la Justificación de las mismas que acrediten su efectiva
realización.
3. Relativo a los siguientes expedientes:
SOCIEDAD: GALLET CONSULTORS ASSOCIATS, SL
EJERCICIO
2008
2009

NÚMERO DE EXPEDIENTE
2008/2584
2009/0233

N.I.F: B61483293

IMPORTE (€)
9.920,00
9.920,00

En cada uno de ambos expedientes, se hace referencia a la elaboración de “4
informatius d’educació”. Nos gustaría disponer de una copia de dichos “informatius
d’educació”.
En data 15 de setembre es va comunicar al Grup sol·licitant que la documentació es
trobava a la seva disposició a la Secretaria General per a ser consultada.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 14 hores i 50 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i plau
La Presidenta,

La Secretària General

Mercè Conesa i Pagès

Petra Mahillo i Garcia

