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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el 24 de novembre de 2016, a les 12 hores, es reuneix al Saló 
de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera 
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, 
senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident primer, 
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc Castells i 
Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena, 
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a 
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i 
Brugarola (ERC-AM), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarín i Espuña 
(PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume 
Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i 
Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello 
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i 
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i 
Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll 
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), 
Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller 
(ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), 
Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras 
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), 
Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere 
Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles 
Rodríguez i Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i 
Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), Josep Salom i Ges (CiU), 
Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador 
Tovar i Funes (C’s). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-
Alonso Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el 
tresorer senyor Josep Abella i Albiñana. 
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la 
presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta diu: Molt bon dia diputades i diputats, 
iniciem aquest Plenari i ho farem, una vegada més, en el marc del 25 de novembre, 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Com saben, any 
rere any, els assassinats per violència masclista ens mostren la cara més cruel 
d’aquesta xacra que no dóna treva. Són moltes més les dones que la pateixen dia a 
dia i que estan, avui, cercant alternatives per superar-la. Les dades no són dades 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

2 
 

bones. Hem de parlar, segons el Departament d’Interior del Govern de la Generalitat, 
aquest any 2016, que cinc dones han estat assassinades per motiu de la violència 
masclista i d’altres dades, com les recollides per feminicidis.net, al 2016, hem de parlar 
de molts més casos; concretament, catorze casos. Per tant, avui tenim també una 
problemàtica amb relació a aquelles dades, allò que podem considerar el que és 
aquesta violència. Però, en qualsevol cas, el que sabem segur és que hem de treballar 
conjuntament per eradicar-la des de la base, eradicar-la des de la coeducació. Per 
això és necessària la implicació conjunta de les Administracions, de les entitats, dels 
agents socials i de tota la ciutadania. Avui els vull manifestar el més sincer agraïment 
per aquesta foto conjunta, unànime, d’aquest Plenari, amb relació a dir prou a la 
violència masclista. Tot seguit llegirem el manifest, i ho farà la vicepresidenta Meritxell 
Budó. Té la paraula. 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Riera (PP) 
 
La vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó (CiU), diu: Moltes gràcies 
presidenta, bon dia a tots i a totes. Procedirem a la lectura del Manifest institucional del 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A 

L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
 

Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos 
per manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer 
pública la nostra ferma voluntat de treballar fins a eradicar-la.  
 
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i 
que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, 
significa una manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones. 
 
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments 
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència 
masclista i van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. 
D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades 
des de les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat. 
 
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de 
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de 
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot 
i això, lamentablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns 
dels articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral.  
 
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a 
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no 
podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia 
d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat 
efectiva respecte els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són 
un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions 
públiques i la societat civil.  
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També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i 
l’enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets 
reconeguts per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista. 
 
Així mateix, en el marc de la llei 5/2008, com a institucions estem obligades a 
defensar el dret de les dones a viure lliures de violència masclista. Per això, és 
imprescindible garantir un sistema judicial reforçat amb els recursos necessaris per 
atendre les competències en violència masclista, així com garantir el dret de les 
dones a disposar, amb la deguda protecció i integritat, d’una justícia accessible i 
propera. 
 
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un 
model d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones 
i, també, a avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica. 
 
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les 
violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal 
envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat 
formal entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades 
de manera contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic 
hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió. 
 
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no 
percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades 
conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds 
d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a 
pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de 
l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.  
 
Pel que fa a les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat 
que les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En 
aquest moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que 
reprovin les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin 
l’apologia d’aquestes violències.  
 
Així, la denúncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la 
violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell 
Audiovisual de Catalunya i del Govern, és un pas molt important que ens encoratja 
a treballar en aquesta línia.  
 
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme 
que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns 
estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat 
amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments 
feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, 
que a través d’accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra 
social.  
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Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un 
model d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i 
innovador amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins a eradicar-la 
definitivament.  
 
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina 
Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por. 

 
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 27 d’octubre de 2016.  

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la 

composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Territori i 
Sostenibilitat i d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, així com de la 
Comissió Especial de Comptes, i actualitzar la composició de les Comissions de la 
Corporació. 

 
Servei de Programació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 4/2016 del 

Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Intervenció General 
 
4. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes realitzats 

l’any 2016, de control financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les 
seves entitats participades i altres perceptores de finançament, així com dels 
informes de control financer de subvencions, de l’Informe de fiscalització plena 
posterior, així com de l’informe d’avaluació de les condicions de funcionament del 
registre de factures. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
5. Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de 

Sitges, dels immobles “Antic Hotel Miramar”, situat al carrer Davallada, 12, 
l’“Annex Hotel Miramar”, situat al carrer Sant Joan, 3 i l’edifici del carrer Davallada, 
10, situats al municipi de Sitges.  
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Organisme de Gestió Tributària 
 
6. Dictamen pel qual es proposa l’ampliació i la modificació de la delegació acordada 

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

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

pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
8. Donar compte del Decret de la Presidenta de la Diputació de Barcelona de data 26 

d’octubre de 2016, núm.10503/16, en virtut del qual es declara l’emergència per 
poder fer front a totes les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes 
sobre la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació, ocasionats per les pluges 
dels dies 12 i 13 d’octubre de 2016. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
9. Dictamen pel qual es proposa informar favorablement el Pla Tècnic de Gestió i 

Millora Forestal de la finca de Mata-Rodona (Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac), i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya. 

 
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 Entesa de la Diputació de Barcelona, relativa a la 

Sentència del Tribunal Suprem que declara inaplicable el règim de finançament 
del Bo Social. 

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

suport a l’alcaldessa de Berga. 
 
3. Moció que presenten els Grups Convergència i Unió i Esquerra Republicana de 

Catalunya - Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, en suport a 
l’alcaldessa de Berga i la resta de càrrecs electes afectats. 

 
4. Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, per al 

pagament del deute de la Generalitat als ens locals i per a la recuperació dels 
nivells de despesa i inversió del PUOSC i del Fons de Cooperació Local de l’any 
2010. 
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5. Moció que presenten conjuntament els Grups PSC-CP i Entesa de la Diputació de 
Barcelona, per a una política fiscal més justa. 

 
6. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i 

pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta 
de Govern (13 i 27 d’octubre). 

 
7. Precs 
 
8. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 27 d’octubre de 
2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 27 
d’octubre 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. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 9 de novembre de 2016, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i 
de Seguiment de Territori i Sostenibilitat i d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans, així com de la Comissió Especial de Comptes, i actualitzar 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 
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− ENTESA  .......................................................................................... 4 
− Partit Popular  ................................................................................... 1 
− Ciutadans - Partido de la Ciudadanía ............................................... 1 
− Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu  ...................................... 1 

 
2. Respecte a la resta de Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de 

membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència i el nombre de membres 
de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent: 

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

 
3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment 

dels membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, sense perjudici 
d’utilitzar, si escau, el vot ponderat. 

 
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 les diputats/des en cadascuna d’aquestes Comissions. 
 
IV. Atès que mitjançant Acords núm. 182/15, 26/16, 76/16, 114/16 i 157/16, 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, 30 de juny de 2016 i 29 de setembre 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 4 de novembre de 2016 s’ha presentat un escrit signat per la 
presidenta del Grup polític ENTESA en el Registre General d’Entrada de la Diputació 
de Barcelona, en què sol·licita canvi de membres de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, en el sentit següent: 
 

- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Territori i Sostenibilitat l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, en substitució de la 
Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega. 
 

- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, així com de la Comissió 
Especial de Comptes, la Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega, en 
substitució de la Il·lma. Sra. Isabel Garcia 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 
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novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta 
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Arnau 
Funes Romero en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en substitució de la Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega. 
 
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de la Il·lma. Sra. María 
de los Ángeles Gallardo Borrega en la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans, així com en la Comissió Especial de Comptes, 
en substitució de la Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll. 
 
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 
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d) ENTESA 1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero 
   2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
   3. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega 
   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 
 
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·lm. Sr. Arnau Funes Romero 
 
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.   
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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 
 
c) PSC-CP  1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz 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 
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d) ENTESA 1. Il·lma. Sra. Maria de los Ángeles Gallardo Borrega 
   2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
 
e) PP  1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 
f) C’s  1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner 
 
g) CUP-PA  1. Sra. Eulàlia Sabater i Diaz 
 
V. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES, 
que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la Presidenta.  
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta 4ta. de la Diputació de 
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.    
 
Vocals:  
 
a) CiU  1. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
   2. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba 
   3. Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà 
   4. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
 
b) ERC-AM  1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol 
   2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
   3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
   4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero 
 
c) PSC-CP  1. Il·lm. Sr. Miquel González 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 
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   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. María de los Ángeles Gallardo Borrega 
   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. 
 
Servei de Programació 
 
3.- Dictamen de data 8 de novembre de 2016, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de crèdit 4/2016 del Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
“L’Organisme de Gestió Tributària disposa d’una xarxa de 92 oficines de gestió i 
recaptació de tributs municipals i de 13 punts d’informació i gestió distribuïts per la 
província de Barcelona. La rehabilitació i el manteniment d’aquestes oficines i punts 
d’informació depenen del règim pel qual s’ocupen, que poden ser locals propietat de 
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l’ORGT o de la Diputació de Barcelona, arrendats o espais situats dins d’edificis 
municipals en què l’ajuntament n’ha cedit l’ús. 
 
L’aplicació pressupostària 63200 “Obres de millora en oficines propietat” de l’ORGT de 
2016 està dotada amb una consignació inicial de 200.000 euros. 
 
Durant l’any s’ha obert una nova aplicació pressupostària per consignar les despeses 
de les oficines en règim d’arrendament. 
 
El Servei de Coordinació-Contractació ha fet intervencions durant l’any en moltes de 
les oficines de l’ORGT, ja sigui duent-hi a terme obres de manteniment, de 
remodelació dels locals o millorant les instal·lacions pel que fa a l’accessibilitat, imatge 
i seguretat. 
 
D’acord amb el conveni de col·laboració vigent, la Brigada d’Obres, presenta 
semestralment les factures de manteniment. Durant el que portem de l’any ha 
presentat la factura corresponent al segon semestre de l’any 2015 i al primer semestre 
de 2016. Aquestes factures abasten dos conceptes diferenciats, el manteniment 
ordinari que s’imputa al capítol II, i les de millora que s’apliquen al capítol VI 
d’inversions. 
 
En aquest moment estan pressupostades les obres de les oficines de Montornès, 
Premià de Mar i el Pavelló Llevant del Recinte de la Maternitat. El dèficit respecte a la 
consignació pressupostària és de 100.000 euros. 
 
S’ha rebut un informe de la cap de Servei de Coordinació i Contractació, en què 
s’indica la necessitat d’encetar en el darrer trimestre de 2016 les obres de les oficines 
de Vallirana i Tordera per un import de 100.000 euros. 
 
Per l’any 2017 estan previstes obres a les oficines de Sant Andreu de Llavaneres, Sant 
Pere de Ribes, Palafolls, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Malgrat de Mar, Lliçà 
d’Amunt i Lliçà de Vall. Amb un cost previst de 400.000 euros. Per a aquestes obres 
s’han de començar a realitzar els processos d’estudis i contractació, i per tant cal dotar 
de crèdit suficient a l’aplicació 64000 mitjançant un suplement de crèdit dins del 
pressupost de 2016. 
 
S’ha estimat un import de 600.000 euros com a suplement total dels crèdits del 
pressupost de 2016 que es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria disponible 
que, un cop deduïda aquesta quantitat ascendirà a 31.312.471,92 euros. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària necessita efectuar una modificació del pressupost de 
l’exercici 2016 per suplement de crèdit, per finançar les despeses en inversions en les 
oficines que té arrendades.  
 
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.  
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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’Organisme de 
Gestió Tributària per a l’exercici 2016. 
 
Atès que la present modificació pressupostària núm. 04/2016, per un import de 
600.000 €, 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 31.312.471,92 €. 
 
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 que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en sessió de data 13 
d’octubre de 2016, va aprovar un dictamen pel qual s’informava i s’elevava al Ple de la 
Diputació de Barcelona l’esmentada modificació del pressupost. 
 
Vist l’ informe de la Intervenció Delegada de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència 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 
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 

 
A C O R D S 

 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 04/2016 del pressupost de 
l’Organisme de Gestió Tributària corresponent a l’exercici 2016 per suplements de 
crèdit per un import de 600.000 € (SIS-CENTS MIL EUROS) a la següent aplicació del 
Pressupost de Despeses: 
 
Suplements de crèdit 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

932/64000 Despeses en inversions en oficines arrendades 600.000,00 € 
 
Segon.- ANOTAR a l’aplicació del Pressupost d’Ingressos de l’exercici 2016 de 
l’Organisme de Gestió Tributària “Romanent de Tresoreria per finançar crèdits 
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extraordinaris i suplements de crèdit” l’import de 600.000,00 € (SIS-CENTS MIL 
EUROS). 
 
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.” 
 
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Avancem que el nostre Grup s’abstindrà en aquest punt. Entenem 
que és una partida important que, en gran mesura, es dóna per l’assumpció de noves 
responsabilitats de gestió, per part de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, 
amb una inversió en el que són locals no propis de la Diputació. I entenem que, sovint, 
responen a necessitats d’espais dels propis ajuntaments, cosa que no s’explica al 
dictamen. Creiem que calen convenis específics per redreçar aquestes necessitats 
d’inversió i, en tot cas, garantir, com no pot ser d’altra manera, tant la qualitat del 
servei com les condicions laborals de les treballadores. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7) i Partit Popular (3) i l’abstenció de Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 6 
abstencions. 
 
Intervenció General 
 
4.- Dictamen de data 9 de novembre de 2016, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat dels informes realitzats l’any 2016, de control financer del sector 
públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats participades i altres 
perceptores de finançament, així com dels informes de control financer de 
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subvencions, de l’Informe de fiscalització plena posterior, així com de l’informe 
d’avaluació de les condicions de funcionament del registre de factures. 
 
“L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula la realització d’un control financer 
sobre el funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes 
autònoms i societats mercantils dependents.  
 
Així mateix, la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, preveu la realització d’auditories 
financeres als comptes de les entitats participades majoritàriament i no sotmeses a 
fiscalització prèvia. Addicionalment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, modifica l’article 213 del TRLRHL 
incloent la realització d’auditoria a les entitats locals. 
 
D’altra banda l’article 219 del TRLRHL, estableix que el control intern previ dels ens 
locals pot limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el condicionant 
que les despeses sotmeses a aquest control previ limitat han de ser objecte d’una altra 
fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat. 
 
El Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions determina 
la realització d’un control financer sobre els beneficiaris de subvencions i en defineix 
els seus objectius i procediment. 
 
Finalment, l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, introduït per 
la disposició final 6.4 de la Llei orgànica 6/2015, de 12 de juny, estableix que les 
intervencions generals realitzaran anualment una auditoria de sistemes per verificar 
que el registre de factures  compleix les condicions de funcionament previstes, amb 
l’abast que el propi article determina.  
 
Vistes les bases 75, 81 i 82 de les d’execució del pressupost per enguany, es 
determina l’objecte, abast i finalitat d’aquests controls, de conformitat amb allò previst 
al Pla Anual d’Actuacions de control. 
 
Vist que el Pla Anual d’Actuacions de Control 2016 preveu al seu apartat V la 
realització d’un control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats 
participades i altres perceptores de finançament, al seu apartat IV preveu la realització 
d’un control financer de subvencions i dels  ajuts econòmics a ens públics, i en el seu 
apartat III preveu la realització d’un control posterior ple sobre la gestió econòmico 
administrativa de la Diputació i, al seu torn, l’apartat VI preveu l’elaboració d’un informe 
d’avaluació de les condicions de funcionament del registre de factures.   
 
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 7 de les del pressupost per enguany, 
procedeix donar compte al Ple dels informes de control posterior, de control financer 
de subvencions i de control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats 
participades i altres perceptores de finançament, elaborats per la Intervenció. 
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Atès que els antecedents i documentació justificativa dels esmentats informes obren a 
la Intervenció General, on hauran restat a disposició per al seu examen. 
 
Vist l'apartat 4.1.4 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016  
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al 
Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels següents informes realitzats durant l’any 
2016: 
 

- Informe de control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats 
participades i altres perceptores de finançament. 

 
- Informe de control financer de subvencions. 
 
- Informe de fiscalització posterior plena de l’activitat econòmico administrativa 

de la Diputació. 
 

- Informe d’avaluació de les condicions de funcionament del registre de factures. 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU) 
 
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Començarem la nostra intervenció, com no pot ser d’altra manera, 
felicitant a l’equip tècnic de la Intervenció General per la ingent tasca en l’elaboració 
dels diferents documents de control financer del sector públic de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Dit això, entrarem una miqueta en els números perquè estem preocupats en alguns 
casos. La primera qüestió seria un tema recorrent, tant en Comissions Informatives 
com en Junta de Govern, que ho fem cada mes, la necessitat de la reordenació de la 
presència de la Diputació als diferents organismes, tant del sector públic propi de la 
Diputació com no. Entenem que hi ha una miqueta de desgavell. En aquest cas, hi ha 
fins quaranta-vuit ens que estan sotmesos a aquest control financer. És una evolució 
que entenem positiva en la seva reducció des dels cinquanta-quatre, de l’any 2013, als 
quaranta-nou, de l’any 2014, però encara entenem que són massa. Quan un veu la 
informació específica econòmica d’aquests ens, veiem que hi ha diversos ens amb un 
rati d’estalvi net negatiu que ens preocupa, com ara: l’Institut del Teatre, l’Organisme 
de Recaptació i Gestió Tributària, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
la Fundació privada Democràcia i Govern Local i, finalment, la Fundació privada Palau. 
Veiem, també, observant els números que hi ha un resultat financer negatiu de tres 
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ens; en aquest cas, són: l’Institut del Teatre, una vegada més; l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària; i també el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. A més a més, hi ha altres ens amb un estalvi net negatiu com ara l’IRTA; el 
Consorci de la Mina, en el qual la Diputació s’hauria de replantejar quin és el seu rol en 
l’impuls de la resolució i dels problemes d’habitatge d’aquell barri; també a la Fundació 
del Liceu; a l’Agència Catalana de Turisme i, finalment, a l’Agència d’Ecologia Urbana. 
 
De tots els documents analitzats, sota el nostre punt de vista, el més preocupant, i 
entenem que el Govern ja n’és conscient perquè vam fer alguna reunió específica al 
llarg de l’any passat, és la situació de Fira 2000. Fira 2000 sabem que té un resultat 
financer bastant desastrós, un fons de maniobra gairebé inexistent i, finalment, un 
estalvi net de menys de quaranta-quatre milions d’euros; que, en el conjunt de l’estalvi 
net negatiu de tots els ens on la Diputació hi participa, que estem parlant de quaranta-
vuit milions d’euros, quaranta-quatre van a Fira 2000. Això què significa? Que aquesta 
Fira 2000, sense l’aportació de les diferents Administracions Públiques, avui mateix, si 
no tingués aquesta injecció econòmica, faria fallida tècnica. Sí que és cert que, de 
forma bastant optimista, els estudis diuen que hi ha una prohibició de que pugui tenir 
superàvit, a partir de l’any 2022, però nosaltres som bastant escèptics. Quan tu mires 
la distribució de quin és l’estalvi net en els diferents sectors de la Diputació doncs, bé, 
el sector públic, aproximadament, en els organismes autònoms, són uns quinze 
milions d’euros; els consorcis no arriba a mig milió d’euros; i, en canvi, la resta, tot el 
que no és sector públic, aquests ens minoritaris i societats s’emporten, gairebé, 
quaranta nou milions d’euros dels quals, com hem assenyalat, gairebé quaranta-cinc 
són de Fira 2000. Per tant, situació preocupant la de Fira 2000, igual que també ens 
preocupa la situació financera tant al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
com a l’Institut del Teatre. Dels quaranta-vuit ens analitzats, en aquests documents 
d’anàlisi financer, veiem que hi ha onze que tenen un romanent de tresoreria i un 
estalvi net negatiu i això ens preocupa. 
 
Una cosa és felicitar, i així ho hem fet amb la Interventora General, pel nivell de 
cobertura de les aportacions de l’any 2015 subjectes a control financer. Entenem que 
un percentatge del 93,6% d’aquests ens analitzats, és un percentatge del qual cal 
felicitar-nos tots plegats. Una altra cosa que ens crida l’atenció és el tipus d’activitat on 
la Diputació hi participa i sobta que, de totes les aportacions que fa en els diferents 
ens, quan un distribueix per àrees d’actuació, veiem que apartats com les 
telecomunicacions o l’audiovisual estan per damunt. Les telecomunicacions i 
l’audiovisual estan per damunt d’àmbits com la cultura; estan per damunt d’àmbits com 
l’educació; estan per damunt de l’àmbit com el patrimoni, o com el benestar social, o 
com el turisme, o com el medi ambient. I estem parlant de xifres. Vull dir que, és una 
qüestió, que entenem que és subjectiva, sobre el total d’aportació, en aquests ens, de 
noranta-dos milions d’euros. Doncs bé, continua aquest desgavell de la situació de la 
Diputació en diferents organismes. Veiem que hi ha quatre organismes autònoms, 
catorze consorcis, tres fundacions, tres societats, una associació, vint-i-dos consorcis, 
fundacions, associacions, societats, etc. Evidentment, quan un analitza les memòries 
econòmiques de cadascuna d’aquestes societats, evidentment, hi ha un patró 
comptable que hauria de ser comú però de facto veiem deficiències de la informació 
en la memòria econòmica de diferents ens, en aquest cas, de set ens i, com ja hem 
assenyalat, això, especialment preocupant la situació de Fira 2000. Sí que és cert que 
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hi ha hagut mesures correctores a nivell financer, especialment des de l’exercici 2014, 
però creiem que hi ha marge de maniobra. 
 
També sobta que, en tota aquest anàlisi de control financer no s’ha inclòs la XAL, la 
Xarxa Audiovisual Local; bé; hi ha hagut un canvi de forma jurídica i ha passat d’una 
entitat pública empresarial a una societat limitada. Crec que la Diputació s’ha de 
replantejar quin és el grau d’incidència de l’activitat que fa a la XAL, més enllà dels 
problemes o incerteses que, respecte a la gestió de l’IVA de 2013 i 2014, ens genera 
la seva gestió respecte a l’Agència Tributària; encara que tot això està als jutjats. 
 
Més coses. Sobre l’Organisme de Gestió Tributària, com hem assenyalat, aquests 
gairebé setze milions de resultat pressupostari ajustat negatiu que bé, creiem que s’ha 
de fer un anàlisi de la vida útil de les diferents inversions, especialment en immobles 
que estan en arrendament, com ja hem assenyalat en el punt anterior. També 
assenyalar la inexistència, almenys nosaltres no ho hem sabut veure, dels costos de la 
seu de Vic de l’Institut del Teatre, i també ens agradaria tenir un cert coneixement del 
perquè de determinades bestretes al Parc de la Serralada de Marina. I, en principi, ho 
deixarem aquí. 
 
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: En tot cas, molt 
breument perquè aquestes... Planteja qüestions molt barrejades. Una cosa és el sector 
públic i l’altra l’Institut del Teatre, l’Organisme de Gestió Tributària i els organismes 
autònoms, per tant... I altra, ens on participem que el que s’està fent és subvencionar, 
com Fira de Barcelona. En tot cas, caldria un anàlisi més profund de cada una de les 
partides i de quina és cada una de les situacions, en tot cas. I també, potser, caldria fer 
una revisió de quins són aquests organismes receptors d’aportacions que són del 
sector públic i que la Diputació hi forma part o hi participa; i altres en els quals ni hi 
participa, senzillament, subvenciona.  
 
En tot cas, de l’anàlisi que fa es dedueixen algunes coses que potser no són tan certes 
i que, potser, valdria la pena revisar, com és el fet de l’aportació que es fa a cultura. 
Perquè no sé si ha inclòs l’aportació que fa cultura a l’Institut del Teatre i al CCCB, 
dels quals explica que estan en una situació que tenen algunes deficiències a l’hora de 
tancar el pressupost; que no són deficiències, són necessitats de la pròpia activitat. En 
tot cas, si incorporem aquests espais dins del que és la cultura, segurament que les 
xifres que ha donat són diferents de les que realment acaben sent veritat. 
 
En tot cas, vist que estem a un punt que és donar-se per assabentat i de la informació 
tan important que dóna la Intervenció en aquest sentit, si li sembla, farem una trobada 
específica per explicar o comentar cada un dels casos. perquè, segurament, ben 
explicats ens adonarem que no és tal la disbauxa o el greuge que vostè planteja en 
algunes de les aportacions i, segurament, si expliquem quina és la situació, per 
exemple, del Consorci de Tractament de Residus del Maresme, podrem entendre com 
i de quina manera és aquest assabentat dels informes realitzats per la Intervenció.  
 
I el Ple en resta assabentat. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
5.- Dictamen de data 7 de novembre de 2016, pel qual es proposa aprovar la 
cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Sitges, dels immobles “Antic Hotel 
Miramar”, situat al carrer Davallada, 12, l’“Annex Hotel Miramar”, situat al carrer 
Sant Joan, 3 i l’edifici del carrer Davallada, 10, situats al municipi de Sitges.  
 
“La Diputació de Barcelona és propietària dels següents edificis: 
 

- “Antic Hotel Miramar”, situat al carrer Davallada, 12, de Sitges, d’uns 2649,72 m2 
de superfície construïda, que consta de plantes soterrani, baixa, primera, segona, 
tercera i terrat, i de l’edifici “Annex Hotel Miramar”, situat al carrer Sant Joan núm. 
3, d’uns 249,58 m2 de superfície construïda, que consta de planta baixa, primera i 
segona. Els dos edificis tenen la naturalesa jurídica de bé patrimonial i figuren 
inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000086 a 
nivell de terreny i amb el codi d’actiu F001040 a nivell d’edifici. 
 

- Edifici situat al carrer Davallada número 10 del municipi de Sitges, edifici de 
542,72 m2 de superfície construïda, que disposa de plantes soterrani, baixa, 
primera i segona, i que figura inscrit a l’inventari de Béns de la Corporació amb 
la naturalesa jurídica de bé patrimonial amb els codis d’actiu F0000074 i 
F001026, a nivell de terreny i a nivell d’edifici, respectivament 

 
L’ús dels dos primers immobles, l’“Antic Hotel Miramar” i l’“Annex Hotel Miramar”, es 
troben cedits a l’Ajuntament de Sitges per conveni aprovat pel Ple de la Diputació de 
data 27 de setembre de 2012 i formalitzat el 29 d’octubre de 2012, que comporta la 
cessió d’ús d’aquests espais a favor de l’Ajuntament de Sitges fins el 31 d’agost de 
2018 per tal que l’Ajuntament instal·li les seves oficines municipals per a la 
salvaguarda dels serveis públics que presta i que certs espais puguin ser utilitzats pel 
Consorci del Patrimoni de Sitges, d’acord amb el conveni de convivència, de data 28 
d’agost de 2012, signat entre l’Ajuntament de Sitges i l’esmentat Consorci. 
 
Per altra banda, la Diputació de Barcelona ha efectuat esporàdicament cessions d’ús 
temporals a l’Ajuntament de Sitges de l’edifici del carrer Davallada, 10, per curts 
períodes de temps amb motiu d’esdeveniments puntuals d’interès cultural. Actualment 
aquest edifici també es troba en cessió d’ús ocasional com a espai de suport a la 
Festa Major del municipi i altres actes vinculats a la Regidoria de Cultura, en virtut  del 
Decret del diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat 
de Barcelona número 7898/16 de data 28 de juliol de 2016. 
 
L’Ajuntament de Sitges, per sol·licitud de data 26/10/2016 adreçada a la Diputació de 
Barcelona, sol·licita la cessió d’ús dels esmentats edificis atès que no disposa 
d’immobles suficients on establir les dependències dels diferents serveis municipals. 
 
La Diputació de Barcelona no té previst que s’ocupin els espais sol·licitats per a la 
realització de cap dels seus projectes propis d’actuació ni per als serveis que presta, 
per la qual cosa es creu oportú atendre la petició de l’Ajuntament de Sitges i tramitar la 
proposta i la minuta de conveni de cessió d’ús de l’Edifici “Antic Hotel Miramar”, situat 
al carrer Davallada, 12, de Sitges, l’Edifici “Annex Hotel Miramar”, situat al carrer Sant 
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Joan, 3, de Sitges, i l’Edifici del carrer Davallada, 10 de Sitges, que redundaran en 
benefici del conjunt de ciutadans del municipi. 
 
Atès el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Vist que segons l’article 55 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents administracions 
aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives 
que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves 
activitats, en relació amb l’article 10 i 57 de la mateixa norma i en relació, així mateix, 
amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques ajustaran les seves 
relacions recíproques en matèria patrimonial al principi de lleialtat institucional, 
observant entre altres obligacions les de cooperació i assistència. 
 
L’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques, normativa bàsica, i els articles 203 i 219 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim de Catalunya, i els 
articles 8 i 72.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel que respecta als principis relatius al règim jurídic i a la 
gestió dels béns i drets patrimonials. 
 
L’article 107.1 de la referida llei de patrimoni i l’article 75.3 del Reglament del Patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, admeten l’adjudicació 
directa per a les cessions d’ús de béns patrimonials a altres administracions públiques 
quan ho requereixen les peculiaritats del bé o dels interessos locals a satisfer. 
 
Respecte a la cessió d’ús l’article 145.3 de la Llei de Patrimoni de les Administracions 
Públiques, no bàsic, permet la cessió d’ús dels béns o drets amb l’obligació del 
cessionari de destinar els béns a la finalitat expressada en el corresponent acord. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 8.1.c) de la Llei de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, de caràcter bàsic; l’article 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú; l’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 
75.3 i 178 del RPC, relatius als principis de publicitat i transparència, se sotmet 
aquesta cessió d’ús a informació pública. 
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Als efectes de la comptabilització de l’operació patrimonial, i d’acord amb l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local, les adscripcions i cessions d’ús de béns i drets es 
regulen per la norma 19a. 
 
Vist l’article 33.2. lletra o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 221.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a 
les competències del Ple de les Diputacions. 
 
L’adopció de l’acord requereix aprovació per majoria simple, per tal com la cessió d’ús 
resta exclosa del supòsit previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, segons l’acord interpretatiu aprovat pel Ple 
de data 21/03/2002 en entendre’s que l’exigència legal de majoria absoluta es 
concreta a béns d’immobles. 
 
A l’expedient consta la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de 
data 4 de novembre de 2016 i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària, de data 7 de novembre de 2016. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat delegat 
de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona 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 cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Sitges, de 
l’Edifici “Antic Hotel Miramar”, situat al carrer Davallada, 12, de Sitges, l’Edifici “Annex 
Hotel Miramar”, situat al carrer Sant Joan, 3, de Sitges, i l’Edifici del carrer Davallada, 
10 de Sitges, de conformitat amb les condicions que s’estableixen a la minuta del 
conveni a formalitzar. 
 
Segon.- APROVAR INICIALMENT la minuta de conveni de regulació de les condicions 
de la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Sitges, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

«CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SITGES PER 
A LA CESSIÓ D’ÚS DE L’EDIFICI “ANTIC HOTEL MIRAMAR”, SITUAT AL CARRER 
DAVALLADA, 12, DE SITGES, L’EDIFICI “ANNEX HOTEL MIRAMAR”, SITUAT AL 
CARRER SANT JOAN, 3, DE SITGES I L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DAVALLADA, 
10, DE SITGES. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per _________. 
 
L’AJUNTAMENT DE SITGES, representat per __________. 
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a aquest acte en virtut de l’article 5 
de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària d’un immoble situat al carrer Davallada número 
12, de Sitges, conegut com “Antic Hotel Miramar”. Aquest edifici té una superfície construïda 
de 2649,72 m2 i consta de plantes soterrani, baixa, primera, segona, tercera i terrat. És 
també propietària de l’Edifici que té com a annex, conegut com a “Annex Hotel Miramar”, 
situat al carrer Sant Joan, núm. 3, de Sitges, d’uns 249,58 m2 de superfície construïda, que 
consta de planta baixa, primera i segona. Els dos edificis tenen la naturalesa jurídica de bé 
patrimonial i figuren inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu 
F000086 a nivell de terreny i amb el codi d’actiu F001040 a nivell d’edifici. 
 
II. La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble situat al carrer Davallada número 
10, del  municipi de Sitges, edifici de 542,72 m2 de superfície construïda i que disposa de 
plantes soterrani, baixa, primera i segona, i que figura inscrit a l’inventari de Béns de la 
Corporació amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial i els codis d’actiu F0000074 i 
F001026, a nivell de terreny i a nivell d’edifici, respectivament. 
 
III. Actualment, l’ús dels dos primers immobles, l’“Antic Hotel Miramar” i l’Annex Hotel 
Miramar, es troben cedits a l’Ajuntament de Sitges per conveni aprovat pel Ple de la 
Diputació de data de 27 de setembre de 2012 i formalitzat el 29 d’octubre de 2012, que  
comporta la cessió d’ús d’aquests espais a favor de l’Ajuntament de Sitges durant el període 
comprès entre el 29 d’octubre de 2012 i el 31 de desembre de 2018 per tal que l’Ajuntament 
instal·li les seves oficines municipals per a la salvaguarda dels serveis públics que presta i 
que certs espais de l’edifici puguin ser utilitzats pel Consorci del patrimoni de Sitges,  
d’acord amb el conveni de bona convivència, de data 28 d’agost de 2012, signat entre 
l’Ajuntament de Sitges i l’esmentat Consorci. 
 
IV. La Diputació de Barcelona ha efectuat esporàdicament cessions d’ús temporals a 
l’Ajuntament de Sitges per curts períodes de temps amb motiu d’esdeveniments puntuals 
d’interès cultural de l’edifici del carrer Davallada, número 10. 
 
V. Actualment l’edifici del carrer Davallada, número 10 es troba cedit amb caràcter ocasional 
des de l’1 d’agost de 2016 a l’Ajuntament de Sitges, d’acord amb la petició que va fer la 
Regidoria de Cultura, en virtut del Decret número 7898/16 de data 28 de juliol de 2016. 
 
VI. L’Ajuntament de Sitges, per sol·licitud de data 26/10/2016, s’ha adreçat a la Diputació de 
Barcelona sol·licitant la cessió d’ús dels esmentats edificis atès que no disposa d’immobles 
suficients on establir les dependències dels diferents serveis municipals, així com per a seu 
d’exposicions, sessions formatives i actes culturals i lúdics.  
 
VII. Amb la cessió d’us d’aquests edificis s’incrementaran les instal·lacions actuals de què 
disposa l’Ajuntament de Sitges per a poder prestar els serveis públics a la ciutadania.  
 
VIII. En el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
col·laboracions amb altres administracions per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
Aquesta voluntat s’ha fet palesa en nombrosos acords i convenis, així com en activitats 
realitzades per la pròpia Corporació. 
 
IX. Actualment la Diputació de Barcelona no té previst destinar els esmentats edificis a cap 
dels usos propis per als serveis que presta, i és voluntat d’aquesta Corporació atendre la 
petició de l’Ajuntament de Sitges, i tramitar la cessió d’ús d’aquestes edificis per tal que 
l’Ajuntament instal·li les seves oficines municipals per a la salvaguarda dels serveis públics 
que presta. 
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X. En concordança amb els fets fins ara exposats, s’aprovà pel Ple de la Diputació de data 
../../20.. la subscripció del present conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sitges. 
 
XI. Per la seva banda, l’Ajuntament de Sitges també aprovà la subscripció del present 
conveni, mitjançant ..... 
 
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, acorden subscriure un conveni d’acord amb els següents,  

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni la cessió d’ús, a favor de l’Ajuntament de Sitges (en endavant 
l’ajuntament), dels següents edificis: 
 
- “Antic Hotel Miramar”, situat al carrer Davallada, 12, de Sitges, d’uns 2649,72 m2 de 

superfície construïda, que consta de plantes soterrani, baixa, primera, segona, tercera i 
terrat, i de l’edifici “Annex Hotel Miramar”, situat al carrer Sant Joan núm. 3, d’uns 249,58 
m2 de superfície construïda, que consta de planta baixa, primera i segona. Els dos 
edificis tenen la naturalesa jurídica de bé patrimonial i figuren inscrits a l’Inventari de 
Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000086 a nivell de terreny i amb el codi 
d’actiu F001040 a nivell d’edifici. 

 
- Edifici situat al carrer Davallada número 10 del municipi de Sitges, edifici de 542,72 m2 

de superfície construïda, que disposa de plantes soterrani, baixa, primera i segona, i que 
figura inscrit a l’inventari de Béns de la Corporació amb la naturalesa jurídica de bé 
patrimonial amb els codis d’actiu F0000074 i F001026, a nivell de terreny i a nivell 
d’edifici, respectivament. 

 
Segon.- Contraprestació econòmica 
 
La present cessió d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació econòmica 
a l’ajuntament. 
 
Tercer.- Destinació 
 
L’ajuntament destinarà els edificis objecte de cessió d’ús per a establir les dependències de 
diferents serveis municipals i Regidories, així com per a seu d’exposicions, sessions 
formatives i actes culturals i lúdics.  
 
Així mateix, s’estableix que el Consorci del Patrimoni de Sitges podrà utilitzar els espais que 
s’indiquen en els pactes vigents del conveni de bona convivència de data 28 d’agost de 
2012 i vigent fins al 31 de desembre de 2018, signat entre l’Ajuntament de Sitges i el 
Consorci. 
 
Qualsevol canvi en els espais utilitzats pel Consorci del Patrimoni de Sitges haurà de 
comunicar-se expressament a la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Termini, vigència i eficàcia del conveni 
 
El present conveni tindrà una durada de 20 anys, i entrarà en vigor a comptar des de la data 
de la darrera signatura, moment a partir del qual estarà plenament vigent i desplegarà tots 
els seus efectes. 
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Cinquè.- Pròrroga 
 
Una vegada finalitzat el període establert al pacte anterior, el conveni podrà prorrogar-se de 
forma expressa per períodes quinquennals, i com a màxim fins a un període de 50 anys, 
inclòs el termini inicial i les pròrrogues, sempre i quan les parts no manifestin la seva 
voluntat de finalitzar el conveni amb una antelació mínima de tres mesos a l’acabament dels 
terminis pactats. 
 
Sisè.- Despeses 
 
6.1. L’ajuntament assumirà totes les despeses que puguin originar-se en els espais 

utilitzats, com a conseqüència dels manteniments o contractes propis dels edificis així 
com els que siguin repercutibles. 

 
6.2. L’ajuntament assumirà les despeses que puguin originar-se als edificis objecte 

d’aquesta cessió d’ús, l’impost de béns immobles o qualsevol altre que el substitueixi, 
així com altres impostos, tributs, taxes, contribucions i altres gravàmens. 

 
6.3. Els impostos, arbitris i contribucions i altres que s’imposin per raó de l’activitat, seran a 

càrrec de l’ajuntament. 
 
Setè.- Obres d’adequació, reparacions, conservació, millora i manteniment. 
 
7.1. L’ajuntament realitzarà al seu càrrec les obres d’adequació dels espais a la destinació 

prevista en el pacte tercer i haurà de tramitar pel seu compte i càrrec les llicències que 
siguin pertinents. 

 
 Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la 

Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta 
Corporació. En el cas que l’informe resultés en algun punt desfavorable no es podran 
iniciar les obres fins a la seva subsanació.  

 
7.2. L’ajuntament haurà de vetllar per la conservació i manteniment dels edificis objecte de 

cessió d’ús, així com de les seves instal·lacions, en compliment de les disposicions 
legals i reglamentàries d’aplicació. 

 
 Així mateix, l’ajuntament redactarà un programa de manteniment dels edificis objecte 

del present conveni durant tot el termini de durada de la referida cessió que serà 
actualitzat cada quatre anys. 

 
7.3. Seran a càrrec de l’ajuntament les despeses i costos de les obres tant ordinàries, 

extraordinàries com estructurals dels edificis objecte de la cessió d’ús, per a les quals 
es requerirà l’autorització prèvia i expressa de la Diputació.  

 
 L’autorització esmentada requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o 

projectes d’obres, que haurà de ser informada pels serveis tècnics de la Corporació i, 
en tot cas, la realització dels treballs seran a càrrec de l’ajuntament. 

 
 Un cop autoritzades les obres per la Diputació, l’ajuntament comunicarà l’inici d’obres a 

la Subdirecció d’Edificació, o unitat que assumeixi les seves funcions, que podrà estar 
present a la signatura de replanteig i a fer el seguiment de les obres quan ho consideri 
oportú. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

26 
 

7.4. Finalitzada l’obra, l’ajuntament lliurarà a la Diputació un joc de plànols, en el suport que 
es convingui, de les obres executades, indicant el pas exacte de les instal·lacions i els 
serveis. 

 
 També, als efectes de vetllar pel compliment del manteniment de les instal·lacions, els 

serveis tècnics de la Diputació emetran, cada quatre anys, informe valorant l’adequada 
conservació de l’estructura dels edificis, de les cobertes, de les façanes i la seva obra 
de fàbrica, de les fusteries, dels elements verticals de comunicació (mecànics o no), 
dels espais i de les instal·lacions. La Diputació podrà requerir a l’ajuntament els fulls 
d’inspecció tècniques obligatòries. 

 
 En el supòsit que, de l’expressat informe se’n derivin aspectes a esmenar, la Diputació 

de Barcelona instarà a l’ajuntament per a què realitzi dins el termini fixat les obres o 
altres accions necessàries per mantenir en adequat estat d’ús els edificis objecte de 
cessió d’ús i les seves instal·lacions, segons les indicacions del citat informe. 

 
 Si les obres o accions requerides no arribessin a executar-se en el termini que a tal 

efecte hagi fixat la Diputació de Barcelona, les efectuarà aquesta, sent les despeses 
que es generin a càrrec de l’ajuntament. 

 
7.5. En qualsevol cas aniran per compte i càrrec de l’ajuntament els costos relatius a les 

llicències d’obres que sigui necessari tramitar, així com, si s’escau adequar els edificis i 
les seves instal·lacions al compliment de les normatives tècniques, de seguretat, de 
sostenibilitat o d’altres que puguin establir-se per les distintes administracions 
competents mentre sigui vigent aquesta cessió d’ús. 

 
Vuitè.- Subministraments continus 
 
La Diputació de Barcelona procedirà a fer les gestions necessàries per efectuar al canvi de 
titular de les pòlisses dels contractes de subministraments actualment vigents a favor de 
l’ajuntament. 
 
L’ajuntament, durant la gestió d’aquests espais, contractarà amb les companyies 
corresponents, els subministraments continus que es puguin individualitzar, com ara aigua, 
gas, electricitat i telèfon. 
 
Si l’ajuntament no pogués contractar el subministrament, en un termini de dos mesos des de 
la signatura del conveni o bé si es tractés d’un subministrament no individualitzable, la 
Diputació de Barcelona abonarà l’import corresponent i amb posterioritat passarà a 
l’ajuntament nota de càrrec per aquest concepte.  
 
Novè.- Lliurament de l’edifici i desenvolupament de l’activitat 
 
Tant els Edificis del carrer Davallada, 12, “Antic Hotel Miramar” i el seu annex del carrer 
Sant Joan, 3, ja es troben en possessió de l’Ajuntament de Sitges des del 29 d’octubre de 
2012 i l’edifici del carrer Davallada 10 des de l’1 d’agost de 2016, per tant no caldrà emetre 
cap document de formalització del lliurament dels esmentats edificis 
 
Les activitats que es desenvolupin als espais cedits disposaran de la llicència necessària 
per al desenvolupament de les mateixes. 
 
Desè.- Responsabilitat i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil 
o penal per les vicissituds que es puguin produir en els edificis cedits en ús a l’ajuntament. 
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Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 
seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general dels edificis objecte 
d’aquesta cessió d’ús. 
 
L’ajuntament serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les 
persones, béns i els espais utilitzats sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o 
activitats que s’hi desenvolupen. 
 
En el cas que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o 
perjudicis, l’ajuntament rescabalarà a la Diputació de Barcelona el seu import, i si correspon 
els interessos de demora, sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les 
activitats que s’hi desenvolupen sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els 
causants directes dels danys. 
 
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’ajuntament contractarà o inclourà a les 
seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, els edificis 
objecte d’aquesta cessió d’ús, per tal de cobrir els danys que per determinades causes es 
puguin produir. 
 
Les indemnitzacions obtingudes per l’ajuntament, pels riscos coberts per la pòlissa 
d’assegurança d’acord amb aquest pacte, es destinaran a fer front a les responsabilitats 
derivades dels danys i perjudicis causats pels dits riscos. 
 
Onzè.- Permisos i llicències 
 
Si per l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta cessió d’ús fossin necessaris 
permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens públics, serà 
responsabilitat exclusiva de l’ajuntament la seva obtenció així com el pagament de qualsevol 
import relacionat amb les mateixes.  
 
Si per la realització de qualsevol obra autoritzada d’acord al pacte setè fos necessària 
l’obtenció de la corresponent llicència d’obra, aquesta s’haurà de presentar davant de la 
Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona, o unitat que desenvolupi les seves 
funcions, abans del començament de les obres, essent per compte i càrrec de l’ajuntament.  
 
Dotzè.- Limitacions 
 
En cap cas l’ajuntament podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma o amb 
objecte diferent del previst, els immobles objecte del present conveni ni els drets que se li 
atorguen en el mateix, a excepció de la utilització dels espais per part del Consorci del 
Patrimoni de Sitges acordada mitjançant Conveni de convivència de data 28 d’agost de 
2012 al qual fa referència el pacte tercer. 
 
Tretzè.- Provisió de material 
 
L’ajuntament proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al desenvolupament de les seves 
activitats, i el retirarà en un termini no superior als trenta dies després de l’extinció del 
conveni o finalització temporal del mateix, passats els quals s’entendrà que tot allò no retirat 
resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Si la Diputació de Barcelona hagués de retirar mobiliari i estris girarà nota de càrrec a 
l’Ajuntament de Sitges de la despesa ocasionada. 
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Catorzè.- Seguretat 
 
L’ajuntament haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que els edificis cedits en ús 
compleixin, en tot moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de persones, mesures 
de seguretat i evacuació. 
 
Quinzè.- Reversió d’obres i millores 
 
En el moment de resolució del conveni, o d’acabament del mateix per la finalització del 
termini establert, els immobles objecte de la cessió d’ús, d’acord amb el present conveni, 
revertiran a la Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores 
efectuades, sense dret a pagament o indemnització a favor de l’ajuntament, restant obligat 
l’ajuntament a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord amb 
les normatives i reglamentacions vigents en aquell moment. A aquest efecte, les parts 
signaran una acta de recepció dels espais.  
 
Setzè.- Causes d’extinció 
 
El present conveni s’extingirà sense dret a indemnització a favor de l’ajuntament, per les 
següents causes: 
 
a) Per revocació de la cessió d’ús que es regula en el present conveni, d’acord amb les 

causes previstes en la legislació patrimonial. 
b) Per incompliment dels pactes del conveni, previ requeriment a la part incomplidora, que 

no hagi estat atès en el termini requerit.  
c) Per realització de l’objecte del conveni o finalització del termini de vigència. 
d) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
e) Per resolució de mutu acord del present conveni abans de l’arribada del termini pactat. 
 
Dissetè.- Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una comissió de seguiment integrada per una persona designada  per 
l’Ajuntament i per una altra persona designada per la Diputació, que s’encarregarà de fer el 
seguiment, vigilància i control del compliment del present conveni als efectes de la Llei 
40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Divuitè.- Naturalesa del present conveni 
 
18.1 La naturalesa del present conveni és administrativa. 
 
18.2 Per resoldre les qüestions litigioses que resultin en aplicació del present conveni serà 
competent la jurisdicció contenciosa i administrativa, acordant les parts expressament la 
submissió als jutjats i tribunals de Barcelona. 
 
Dinovè.- Requeriment previ a la via contenciosa-administrativa 
 
Les parts s’obliguen, prèviament a la interposició de l’acció corresponent en via judicial, a 
requerir i concedir el termini d’un mes des de la notificació, a l’altra part, per tal que derogui 
la disposició, anul·li o revoqui l’acte o faci cessar o modifiqui l’actuació material, o inactivitat 
que contravingui el present conveni. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats» 
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Tercer.- DETERMINAR que la referida cessió d’ús a efectes comptables, es realitza 
d’acord amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19a. de la 
Instrucció de comptabilitat de l’administració local, aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial, d’acord amb les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona 
que s’adjunten a l’annex I, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en 
el moment de mecanització de l’operació a l’Inventari. 
 
Quart.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Cinquè.- DECLARAR que, en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el 
termini d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Sisè.- DEIXAR sense efecte el conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sitges, la minuta del qual es va aprovar per acord del Ple de la 
Corporació de data 27 de setembre de 2012, que es va signar el 29 d’octubre de 2012. 
 
Setè.- DEIXAR sense efecte el Decret del diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona número 7898/16 de 28 de juliol de 
2016. 
 
Vuitè.- FACULTAR al Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la Ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol altre document que pugui 
derivar-se dels presents acords. 
 
Novè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Bé, dos comentaris. Un ja és recorrent i és que ens molesta que 
determinades decisions, que encara no han estat preses, siguin publicitades 
prèviament, és a dir, i no amb un dia ni en dos, sinó, fins i tot, m’atreviria a dir amb 
setmanes. És a dir, s’anuncia allò que en els òrgans col·legiats que pertoca aprovar, 
encara no hem aprovat. És a dir, em sembla molt bé... És a dir, no anirem a qüestionar 
la necessitat o no del punt en qüestió, que nosaltres subscriurem, aquesta cessió, 
d’uns habitatges o d’unes finques a l’Ajuntament de Sitges; però ens agradaria que, el 
que ja hem comentat, que fos l’exposició pública, a nivell de mitjans de comunicació, 
fos a posteriori.  
 
I dit això, també fer un comentari, potser tangencial, però que també afecta a un 
equipament sitgetà i és que la setmana passada hi va haver una inauguració sobre a 
la qual vostè va assistir, juntament amb el President de la Generalitat, per a la 
inauguració de les noves dependències Maricel, Cau Ferrat i el 150è aniversari d’en 
Ramon Casas. I que, bé, sobta aquestes, permeti’m l’expressió, “posades en escena”, 
al temps que la pròpia Diputació està reclamant judicialment a la Generalitat un import 
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de 2,8 milions d’euros per la manca d’inversió; és a dir, per la manca de compliment en 
els compromisos que té la Generalitat envers un equipament determinat i després hi 
van de la maneta a inaugurar i a fer, en fi, l’acte oficial. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: A veure, jo crec que nosaltres estem en 
l’obligació de reclamar al Govern de Catalunya allò a què es va comprometre i que, per 
tant, no ha aportat. I això nosaltres ho hem de fer, amb independència que després, 
amb motiu de l’any Ramon Casas, de l’acte central, nosaltres inaugurem una exposició 
conjuntament. Precisament, crec que aquesta és la feina que ens reclama la 
ciutadania que, més enllà de complir amb les nostres obligacions, nosaltres puguem 
també estar a l’alçada de poder donar el missatge de que hi ha una voluntat d’acció 
compartida. Jo no tinc cap mena de dubte que el Govern de la Generalitat atendrà la 
petició que nosaltres li fem amb relació a les aportacions econòmiques que ha de fer 
envers la rehabilitació dels museus de Sitges i, per tant, només faltaria que no ho 
poguéssim fer així. I aquest va ser l’objectiu. També és cert que, vam anunciar ja la 
cessió d’ús, en aquell acte, a la població de Sitges, perquè enteníem que era un bon 
moment per poder explicar i explicitar davant la població que havíem arribat a un acord 
per a aquesta cessió d’ús. Per tant, jo entenc que, a vegades, els tempos puguin ser 
complexes, però també entenc que la nostra feina també és explicar-la a la població. I 
aquella era una ocasió única per poder explicar a la població de Sitges que la 
Diputació cedia l’espai. En tot cas, no sé si el senyor Ciurana vol comentar alguna 
cosa. 
 
A continuació intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Només per 
afinar una mica més la qüestió dels temps. Jo mateix vaig ser a Sitges amb l’alcalde 
de Sitges, aquí present, anunciant-ho just el dia en què aquest expedient passava 
també a la Comissió Informativa d’aquesta casa. Per tant, en el moment en què els 
diputats ja havien tingut coneixement d’aquest expedient. Val a dir que aquí no només 
ha de passar pel Ple de la Diputació, també ha de passar pel Ple de l’Ajuntament de 
Sitges, la seva acceptació, i tant l’alcalde com jo mateix sempre vam plantejar, quan 
vam fer pública aquesta proposta, en termes de futur. És a dir, que pendents de 
l’aprovació, per part de la Diputació, vaja em sembla que més enllà d’aquí no hi ha cap 
altra qüestió. En qualsevol cas, jo sí que vull posar en valor, presidenta, ja que m’ha 
donat la paraula, l’esforç que estem fent des de la casa perquè tots aquells immobles 
que siguin propietat de la Diputació que pel que sigui, per les circumstàncies que sigui, 
o estaven tancats o no tenien un ús social prou vàlid, estem fent un esforç, 
precisament, per posar-los en valor. I, si en aquest cas, l’Ajuntament de Sitges, i això 
correspondria més a l’alcalde que no pas a mi, vol destinar-ho a equipaments culturals, 
nosaltres encantats, tota vegada que les necessitats de la Diputació, avui per avui, en 
un horitzó proper, no passen per utilitzar aquests edificis.  
 
De nou intervé la presidenta, senyora Conesa (CiU), qui diu: Gràcies, en qualsevol 
cas, recomanar a tots els diputats i diputades la visita a l’exposició que val molt la pena 
i que, evidentment, tenen les portes obertes dels museus. Alcalde, suposo que estarà 
d’acord. Molt bé, gràcies. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió, 
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els 
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membres presents a la sessió són dels Grups polítics següents: Convergència i Unió 
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - 
Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3). 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
6.- Dictamen de data 22 de setembre de 2016, pel qual es proposa l’ampliació i la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en data 28 de juliol de 2016 
acordà l’ampliació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en 
el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, 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 - Quotes d'urbanització 
 
� Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
� Dictar la provisió de constrenyiment. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

32 
 

� 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 modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, en data, 28 de juliol de 2016, a favor de la Diputació de 
Barcelona relativa a l'abast dels acords municipals de delegació adoptat amb 
anterioritat en el sentit de modificar la delegació de la gestió i liquidació i delegar únic i 
exclusivament les funcions que a continuació s'especifiquen dels tributs següents: 
 
I - Taxa per prestació de serveis de cementiris 
 
� 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 per la llicència d'autotaxi 
 
� Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
� Dictar la provisió de constrenyiment. 
� Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
� Liquidació d'interessos de demora. 
� Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
� Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
� Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió, 
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen, el que 
suposa la majoria absoluta i, per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents 
a la sessió són dels Grups polítics següents: Convergència i Unió (14), Esquerra 
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Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3). 
 
7.- Dictamen de data 22 de setembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 16 de juny 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 Sant 
Vicenç dels Horts, en data 16 de juny 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: 
 
- 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. 
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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 segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió, 
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen, el que 
suposa la majoria absoluta i per tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents 
a la sessió són dels Grups polítics següents: Convergència i Unió (14), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3). 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidenta de la Diputació de Barcelona de 
data 26 d’octubre de 2016, núm.10503/16, en virtut del qual es declara 
l’emergència per poder fer front a totes les actuacions necessàries per pal·liar 
els desperfectes sobre la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació, 
ocasionats per les pluges dels dies 12 i 13 d’octubre de 2016. 
 
“Vist l’informe emès, en data 18 d’octubre de 2016, pel cap de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
(amb entrada al Servei Jurídico-Administratiu en la mateixa data), el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“(....)  
 
Fets 
 
Durant els dies 12 i 13 d’ octubre s’ha produït un episodi de pluges generalitzades a la 
província de Barcelona. Al nord de la comarca del Barcelonès i sobre tot a la comarca 
del Maresme aquest episodi de pluges ha assolit registres excepcionals tant de 
precipitació acumulada com d’intensitat. La part de la xarxa de carreteres provincials 
dins d’aquestes comarques, uns 140 km, es va veure afectada per aquestes pluges.  
 
Les precipitacions es van anar produint de forma força continuada, començant el 12 
fins la nit dia 13 d’octubre. Aquestes pluges, a la comarca del Maresme i a la zona 
nord de la del Barcelonès, han provocat esllavissaments de talussos, caiguda de 
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pedres i arbres, enrunament de calçades, colmatació de cunetes i elements de 
desguàs.  
 
Una afectació especial es va donar a la riera de Cabrils, on l’enorme cabal va provocar 
grans desperfectes, tant materials com humans, doncs va haver un mort per 
arrossegament del seu vehicle. Cal recordar que la carretera de Cabrils, titularitat de la 
Diputació, transcorre en paral·lel a la riera, i defensada per murs de diversa tipologia.  
 
Part d’aquests murs varen quedar descalçats i en precari, i s’hauran de reconstruir. 
Una manifestació d’aquesta problemàtica va estar en l’aparició d’un gran esvoranc al 
costat de la carretera, on va quedar atrapat un autobús.   
 
Sense tanta incidència, però igualment necessari, s’estan retirant les restes de fang, 
terres i pedres acumulades a les calçades abassegant-les en les proximitats.  
 
Actualment en gran part de la xarxa afectada, el sistema de desguàs superficial és 
anul·lat i s’està reperfilant i bona part dels passos sota calçada es troben embussats, 
elements que s’estan netejant. 
 
Actuacions 

 
Respecte als diferents punts de la xarxa de carreteres de Diputació de Barcelona, en 
especial dins les comarques del Barcelonès nord i Maresme on es troben cunetes i 
passos de drenatge aterrats, així com trams de calçada amb pedres, terres i fangs.  
 
Tanmateix, actualment existeixen molts talussos d'on han caigut blocs de pedra que es 
troben inestables que provocaran la caiguda de més material a la carretera, si no 
s'estabilitzen. 
 

Actuació que s’està duent a terme: Neteja i reperfilat de cunetes, 
desembossament de passos de drenatge i retirada de terres i fangs de 
calçades i protecció dels talussos que han quedat amb inestabilitats de diferent 
consideració. 
 

Les incidències principals s’han produït en les següents carreteres: 
 

• La carretera BV-5022, entre les poblacions de Vilassar de Mar i Cabrils, és la 
més afectada, doncs va paral·lela a la riera de Cabrils, i es defensa d’ella a 
través de murs de diferent tipologia, murs de formigó amb sabata, de formigó 
tipus pantalla, d’escullera i de gabions. Part d’aquests murs han patit danys, 
que comprometen la seva estabilitat. En aquest moment, amb l’ajuda d’una 
assistència externa, s’estan calculant els reforços necessaris i les 
reconstruccions, que s’hauran de portar a terme sense demora. Un efecte del 
descalçament d’un mur el trobem en què s’ha produït un esvoranc de dos 
metres d’amplada, vuit de llargada i tres de profunditat a mig metre de la 
calçada de la carretera que posa en risc l’estabilitat de la mateixa. Aquest 
esvoranc s’ha produït per les filtracions en el mur de protecció de la riera de 
Cabrils, mur que es troba descalçat i presenta esquerdes a la part superior del 
mateix. 
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Actuació que s’està duent a terme: tapar esvoranc, reposar el ferm i executar 
nova cimentació al mur que eviti noves filtracions i pèrdues de material, 
demolició i nova construcció de la part del mur amb esquerdes.  
 

• Carretera BV-5111, T.M d’Arenys de Munt, en el pk 19+150, esllavissat de 
talús en desmunt. 
 
Actuacions: retirada de tot el material que ha quedat en situació precària 
respecte l’estabilitat, excavació per disminuir la pendent del talús i protecció del 
mateix mitjançant  instal·lació de malla. 
 

• Carretera C-1415c, T.M d’Argentona, en el pk 5+600 danys a la ferm de la 
calçada i voral.  
 
Actuació: Realització d’una reposició del ferm en les parts afectades. 
 

• Carretera C-1415c, T.M. de Mataró, en el pk 1+450, marge esquerre, 
esllavissat voral i terraplè, en una longitud d’uns 20 metres, d’uns dos metres 
d’alçada, posant en risc a la circulació, doncs afecta al límit de paviment. 
 
Actuació: Refer terraplè amb pendent més suau que l’existent per tal d’evitar 
noves esllavissades. 
 

A mesura que es van afrontant les deficiències, s’estan observant diversos danys que 
cal reparar d’immediat, a l’objecte de garantir la seguretat del trànsit i, a la vegada, el 
patrimoni de la Diputació. Molts d'ells són petites erosions i socavaments de la base de 
la part exterior de la calçada, en haver creuat l'aigua per desbordament de les cunetes 
o per acció de les mateixes rieres, i que debiliten l’ explanada fins al punt de poder 
generar accidents, en especial de vehicles pesats.  

 
Pressupost 
 
El cost previst de les actuacions a executar s’estima en 730.000,00- euros, IVA inclòs, 
a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines, d’acord al pressupost 
que s’adjunta. No es pot precisar, amb exactitud, el treball que portarà l’estabilització 
dels talussos per exemple, ja que una vegada es comencin les feines, s’aniran 
descobrint les zones concretes que han quedat en situació inestable, i que s’han de 
sanejar per a mantenir la carretera en condicions de seguretat per al trànsit. 
 
A la vista de l’anteriorment mencionat, es proposa que es declarin aquestes actuacions 
d’emergència.” 
 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 113 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre. 
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Vist el que disposa l’art. 117.1 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació amb 
el règim excepcional per a la contractació d’obres d’emergència. 
 
Atès que la despesa inicial aproximada de 730.000,00 EUR, IVA inclòs, podria anar 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del pressupost de 
l’exercici 2016 d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui 
en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de 
les actuacions. 
 
Vist l'apartat 2.4. j) amb relació a l’apartat 2.1. e) 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 en el BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ: 
 
Primer.- Declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per 
pal·liar els principals desperfectes sobre la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació ocasionats per les pluges dels dies 12 i 13 d’octubre de 2016, de conformitat 
amb l’informe tècnic, de data 18 d’octubre de 2016, emès pel cap de l’Oficina Tècnica 
de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat (amb entrada al Servei Juridico-Administratiu en la mateixa data), reproduït 
en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Retenir el pressupost aproximat de 730.000,00 EUR, IVA inclòs, per poder fer 
front a totes les  despeses derivades de les esmentades actuacions, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del pressupost de l’exercici 2016 
d’aquesta Corporació, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
mateixes. 
 
Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, en la primera sessió que 
celebri.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
9.- Dictamen de data 15 de novembre de 2016, pel qual es proposa informar 
favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de Mata-
Rodona (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac), i elevar-lo a l’aprovació 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant 
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La 
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demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major 
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a 
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat, 
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan 
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions. 
 
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual 
s’organitzen, en l’espai i el temps, les actuacions de gestió forestal, tenint en compte 
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els 
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i 
ambientalment. 
 
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents 
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (PO) i els plans tècnics de gestió i millora 
forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a les 25 
hectàrees, o, en el cas de finques menors de 25 ha, els plans simples de gestió 
forestal (PSGF). 
 
Els darrers disset anys la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha desenvolupat una 
política activa de foment de la gestió a les finques forestals de la seva propietat, 
ubicades als espais naturals protegits, dels quals és responsable de la seva gestió. 
Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels plans tècnics de gestió i millora 
forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels mateixos, a fi i efecte de donar 
compliment a allò que estableixen els seus corresponents plans especials: la protecció 
i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica, 
fent-lo compatible, entre d’altres, amb l’explotació dels recursos forestals.  
 
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques 
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió 
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents: 
 

- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals 
en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals, 
per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i 
aprofitar adequadament els recursos naturals renovables. 

 
- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de 

planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el 
marc de la política forestal de Catalunya. 

 
- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les 

poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat. 
 

L’àmbit del present pla tècnic de gestió i millora forestal coincideix amb la finca de 
Mata-rodona, propietat de la Diputació de Barcelona, i inclosa dins del Pla Especial de 
Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, aprovat definitivament el 19 de juny de 1998 (DOGC núm. 2721, de 09.09.98). 
La finca objecte del present Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal es troba situada a la 
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comarca del Bages, a la zona anomenada com a Serra de l’Obac, dins del massís de 
Sant Llorenç del Munt, el qual forma part de la Serralada Prelitoral. Ocupa terrenys 
que pertanyen principalment al terme municipal de Mura i abasta els indrets coneguts 
com racó de la Font de l’Hort i de la Rebollada (nord), Agulles de Mata-rodona, Coll de 
la Cort Fosca i Els Castellots de Tanca (est), Torrent de la Font de la Cansalada (sud) i 
Riera de Mata-rodona (oest). 
 
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees (la superfície 
total forestal de la finca de Mata-Rodona és de 600,21 hectàrees), d’acord amb el 
previst a l’article 3.1.b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es 
regulen els instruments de regulació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 
(PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la seva 
qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en 
proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els 
objectius a aconseguir, aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es 
detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les 
millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides, 
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...). 
 
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan 
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un 
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a 
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren 
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com 
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal és de vint anys. 
 
Per finques de titularitat pública d’entitats locals és necessària la certificació de l’òrgan 
competent corresponent en el qual consti l’informe favorable sobre l’instrument 
d’ordenació forestal que serà aprovat per l’administració autonòmica. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Generalitat de Catalunya  la competència compartida amb l’Estat de la 
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments 
i els serveis forestals. 
 
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests 
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i 
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats 
autònomes les competents per aprovar-lo.  
 
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya preveu que, per a la gestió 
correcta dels terrenys forestals, es redactin els projectes d’ordenació forestal i els 
Plans tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades, 
d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la 
Propietat Forestal i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).  
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L’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té 
per objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu 
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment. 
 
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 21 de setembre de 2016, que consta 
a l’expedient, s’exposa que, amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordre AAM/246/2013, 
de 14 d’octubre, els PTGMF, redactats per la Diputació de Barcelona, es presentaven 
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts de l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals, el director del parc on s’ubica la finca i amb el vistiplau del cap de la 
mateixa oficina. 
 
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels 
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17). 
 
Tractant-se de finques de titularitat pública d’entitats locals, previ l’informe favorable 
d’aquestes, l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal correspon a la Generalitat 
de Catalunya (articles 10 a 12). En aquest sentit, d’acord amb l’article 10.1,b) de la dita 
Ordre, es requereix certificació del Ple de l’ens local en el qual consti l’informe 
favorable sobre l’Instrument d’ordenació forestal, previ a la resolució d’aprovació que, 
d’acord amb l’article 12.1, correspon a la persona titular de la direcció general  
competent en matèria forestal. 
 
Atès que la vigència del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és de vint anys, la 
competència per a la seva aprovació correspon al Ple en no haver estat delegada i 
d’acord amb l’establert a l’article 33.2,o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i en base amb el que disposa l’article 10.1.b) de l’Ordre 
AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya. 
 
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca de 
Mata-Rodona (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac) –que afecta a un àmbit 
forestal de superfície superior a les 25 hectàrees, amb una vigència de vint anys-, 
escau informar-lo favorablement per a la seva aprovació per la Generalitat de 
Catalunya, en els termes de la normativa citada. 
 
Per tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de 
la Finca de Mata-Rodona (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac), que 
s’adjunta com annex al present dictamen, i ELEVAR-LO al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la 
seva aprovació.  
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Segon.- FACULTAR al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat perquè, 
en nom i representació de la Diputació de Barcelona, adopti les resolucions i formalitzi 
els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió, 
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els 
membres presents a la sessió són dels Grups polítics següents: Convergència i Unió 
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - 
Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3). 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, relativa a la 
Sentència del Tribunal Suprem que declara inaplicable el règim de finançament 
del Bo Social. 
 
Presentades esmenes in voce a la Moció per part del Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal i sent acceptades pel Grup proposant, el text definitiu que 
es sotmet a debat i votació és del següent tenor literal:  
 
“El dimecres 26 d’octubre, la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem va 
declarar inaplicable el règim de finançament del bo social establert en l'article 45.4 de 
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, per resultar incompatible amb la Directiva 
2009/72/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre 
normes comunes per al mercat interior de l'electricitat. Tanmateix declara inaplicables i 
nuls els articles 2 i 3 del Reial Decret 968/2014, de 21 de novembre, que 
desenvolupen el que disposa l'article 45.4 de l'esmentada llei. El Tribunal Suprem ha 
emès aquesta sentència a les portes de l’hivern. 
 
Dita sentència, que anul·la el bo social i obliga a indemnitzar les elèctriques de manera 
retroactiva des del 2014, a raó de gairebé 200 milions d’euros per any, esdevé una 
expressió més de la connivència del poder polític i judicial amb l’oligopoli energètic. 
Des de la creació del bo social, les elèctriques de referència que formen UNESA 
(Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo i EDP) han bloquejat totes les 
disposicions legislatives aprovades per tal d’eludir el finançament d’aquest preu social.  
El bo social va ser un mecanisme creat l’1 de juliol del 2009 per, en teoria, protegir les 
persones consumidores vulnerables. Amb el bo social, s’aplica a la tarifa PVPC (preu 
voluntari pel petit consumidor) un 25% de descompte. S’hi podien acollir llars amb 
potència inferior als 3kW, famílies nombroses i persones que reben pensions mínimes 
i acrediten, dins la unitat familiar, tots els seus membres a l’atur.  
 
Però la mateixa CNMC comunicava l’any passat que només el 41,69% dels potencials 
beneficiaris s’hi acullen finalment. El nombre de persones beneficiàries del bo social de 
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la tarifa elèctrica ha disminuït gairebé un 18% des que es va crear, mentre que la 
pobresa energètica no ha deixat d’augmentar, fet que indica que és una mesura 
ineficient per protegir les persones usuàries que la pateixen i que sovint provoca que 
qui més els necessiti es quedi fora. En el moment de la seva aprovació vam considerar 
que el bo social havia de tenir en compte també les condicions de l'habitatge i el nivell 
d'ingressos familiars i no només la potència contractada o la situació familiar/laboral i 
que aquest preu social s’havia d’estendre al gas butà, com ja fan altres països. 
 
Pel que fa a Catalunya, segons xifres estadístiques, perdran el dret d’acollir-se al Bo 
Social uns 2.040.000 beneficiaris: 

 
• 617.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies monoparentals 
• 600.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies nombroses 
• 590.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies amb tots els seus 

membres a l’atur 
• 235.000 beneficiaris majors de 60 anys amb pensions mínimes 

 
Així, mentre molts ajuntaments i entitats socials incrementen les ajudes destinades a 
urgència social, i concretament les referides al pagament de factures de gas, llum i 
aigua; i mentre la ciutadania s'organitza per garantir l'accés a serveis bàsics d'energia, 
les grans companyies de subministrament continuen obtenint beneficis milionaris. Així 
doncs, al mateix temps que ordenen el tall de subministraments per deutes irrisòries i 
que la factura de la llum no deixa de pujar, les empreses subministradores de serveis 
bàsics reparteixen milers de milions en dividends als seus accionistes. Això, amb un 
servei que per la seva naturalesa hauria de ser públic i que mai s'hauria d'haver 
privatitzat. Un bon exemple de lluita compartida ha estat la del municipalisme, l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica i el Govern de Catalunya en la defensa de la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica, recorreguda en alguns dels seus articles pel govern 
de l’estat espanyol, amb una absoluta falta d’empatia al sofriment de milers de 
persones, que dóna solucions reals a l’emergència habitacional, protegeix dels talls de 
subministraments i obliga les companyies subministradores a assumir la 
responsabilitat del problema de la pobresa energètica. 
 
Atès que la Diputació ha estat coorganitzadora del 1r Congrés de Pobresa Energètica 
celebrat a Sabadell els passats 3 i 4 de novembre de 2016 i signatària de la 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ENTITATS I ENS LOCALS SOBRE LA RESPOSTA 
A LES SITUACIONS DE POBRESA ENERGÈTICA en la que es demana la màxima 
implicació de totes les administracions catalanes, les entitats i els col·lectius socials 
per actuar preventivament contra la pobresa energètica 

 
En virtut d’aquestes consideracions, el grup d’ENTESA proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS: 
 

1. Mostrar el desacord amb la sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Suprem que ha declarat inaplicable el règim de finançament del bo social 
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i que obliga a la indemnització a les operadores energètiques de manera 
retroactiva. 
 

2. Instar el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital l’aplicació d’una tarifa social 
adaptada a la situació econòmica de cada llar, que impliqui la garantia de 
subministrament a totes les famílies vulnerables, prioritzant els criteris econòmics i 
d’exclusió social, facilitant la tramitació per acollir-se a aquesta ajuda i millorant els 
sistemes de comunicació.  

 
3. Instar el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital a aprovar noves disposicions 

legislatives perquè les operadores energètiques, en aplicació de la seva 
responsabilitat social reverteixin part dels seus quantiosos beneficis en ajudes a 
les persones usuàries i en la rehabilitació dels habitatges en situació de pobresa 
energètica.  

 
4. Instar el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital a complir i fer complir les 

Directives Europees (2009/72/CE i 2009/73/CE) que estableixen mesures de 
protecció a les persones usuàries en situació de major vulnerabilitat. “Els Estats 
membres hauran de garantir que tots els clients domèstics i, quan els Estats 
membres ho considerin adequat, les petites empreses [...] gaudeixin al seu 
territori del dret a un servei universal, és a dir, del dret al subministrament 
d'electricitat d'una qualitat determinada, i a uns preus raonables. 

 
5. Instar el Govern de la Generalitat la signatura immediata del conveni entre la 

Generalitat de Catalunya i les companyies distribuïdores de gas i electricitat per a 
l’aplicació de la Llei 24/2015 que inclogui la creació d’ajuts a fons perdut o 
descomptes notables destinats a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb 
la prestació de serveis (article 6.3).  

 
6. Instar el Govern de la Generalitat a sancionar les empreses subministradores per 

tots els talls de subministrament que executin sense haver aplicat rigorosament el 
principi de precaució, amb actuació d’ofici, i procedir de manera urgent, amb la 
resta d’administracions públiques i amb les empreses subministradores, a 
determinar el nombre de famílies en situació o en risc d’exclusió social o pobresa 
que no poden, d’una manera justificada, afrontar regularment els pagaments 
periòdics dels serveis bàsics. 

 
7. Instar el Govern de la Generalitat a actuar coordinadament amb les 

administracions locals i continuar destinant ajuts específics als ajuntaments per 
completar les importants aportacions econòmiques i de personal que dediquen a 
les problemàtiques derivades de la pobresa energètica, segons les necessitats 
específiques de cada municipi, en funció de la població i de la problemàtica social. 

 
8. Instar el Govern de la Generalitat a reforçar el programa d’auditories i intervenció 

als habitatges en situació de pobresa energètica i implementar mesures de 
renovació energètica d’habitatges. 
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9. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmics als ajuntaments per 
tal de crear punts d’atenció de pobresa energètica que ofereixin assessorament, 
tallers formatius, suport en la tramitació d’ajuts, interlocució amb les companyies 
subministradores i detecció de casos de vulnerabilitat de pobresa energètica. 

 
10. Instar el Govern de la Diputació de Barcelona que consolidi i incrementi 

econòmicament els programes d’auditories i intervenció als habitatges en situació 
de pobresa energètica i la inclusió d’un nou recurs de concertació al Catàleg de 
serveis 2017 per a la creació de punts d’atenció de pobresa energètica destinat 
als ens locals  

 
11. Traslladar els presents acords al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, el 

grups polítics del Congrés i Senat, al Govern de la Generalitat, als grups polítics 
del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, la Taula 
del Tercer Sector, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca i al Síndic de Greuges de Catalunya.” 

 
(L’esmena in voce es concreta en la substitució de la frase “Exigir el Govern de la 
Generalitat...” per “Instar el Govern de la Generalitat...” a l’inici dels acords 5 i 6). 
 
La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: 
En tot cas, en la línia de les nostres mocions, només amb els acords queda bastant 
clar què és el que demanem, però si em permeten faré dos petits comentaris 
complementaris a la lectura dels acords.  
 
Nosaltres presentem aquesta moció, bàsicament, per dos motius: un, com s’ha 
explicat, en funció de la declaració d’inaplicable, per incompatibilitat, del Bo Social i, 
per tant, de la necessitat de buscar una solució a la manca d’aquest Bo Social; i per 
l’altre, l’altre argument o l’altre motiu per presentar aquesta moció té a veure amb tot el 
treball que s’està fent des del món local, amb relació a la pobresa energètica, del qual 
hem tingut un congrés fa pocs dies o fa poques setmanes a Sabadell i que, per tant, 
aprofitem també per agrair i per saludar la presència de la Diputació en aquest congrés 
i pel suport de la Diputació en aquest congrés que crec que i creiem que va ser molt 
positiu.  
 
En aquest sentit, nosaltres tres coses ràpides. Una, lamentem que empreses tan 
petites i tan febles, que estan incloses dins d’UNESA, com són: Endesa, Iberdrola, 
Gas Natural Fenosa, Viesgo i EDP; a aquestes petites empreses les hagin de tocar el 
crostó i dir-les que part dels seus beneficis hauran d’anar ubicats a un altre lloc que no 
té a veure amb el seu compte d’explotació, sinó solament tindran a veure amb la seva 
responsabilitat social. I que, més enllà del què digui la sentència, el que diem és 
“escolti’m, les empreses d’aquest sector, que no és gens petit, que no és gens feble, 
que no té cap situació de crisi, han de col·laborar a la situació que pateix el país i, per 
tant, han d’ajudar les famílies que pitjor ho passen”. I, per tant, aquí és on nosaltres 
estem situats. Si ells tenen aquests beneficis milionaris és exigible, és immediatament 
reclamable que aquests beneficis repercuteixin en la societat i, per tant, els hem de dir  
que no val només amb això, que han de posar diners a la societat. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

45 
 

I el segon element té a veure amb el que dèiem abans. Si ells no fan això, el que ens 
passa és que els ajuntaments hem de posar aquests diners. Perquè, al final, qui acaba 
anant a la porta dels ajuntaments amb problemes són les famílies. Vénen als 
ajuntaments i els serveis socials hem d’acabar posant molts, molts i molts diners. No 
tinc les dades perquè, segurament, no les té ningú; però sospito que estem parlant de 
milers i milers d’ajudes d’urgència social vinculades al pagament de factures dels 
usuaris, bàsicament d’aquestes empreses que he assenyalat abans. I, per tant, viuen 
una situació de pobresa energètica que els ajuntaments han de cobrir. 
 
I com a tercera cosa, en aquesta moció ja situem que és el que nosaltres creiem que 
hauria de fer la Diputació en el món local, i la Generalitat, que és no només preocupar-
se d’intentar garantir diners perquè la gent pugui pagar les seves factures elèctriques 
que, per cert, cada cop són més altes gràcies a aquestes empreses que tot ho pugen; 
preocupar-se de que les famílies puguin tenir unes condicions dignes d’habitabilitat, 
tinguin uns habitatges dignes i que, en aquests habitatges dignes està clar que tinguin 
la major possibilitat de no patir els efectes d’aquestes pujades, que puguin tenir 
capacitat de tenir uns habitatges dignes amb capacitat de consumir menys, de ser més 
eficients ecològicament parlant, etc. Per tant, el que diem és que les empreses paguin, 
que la Generalitat i l’Estat i la Diputació ens posem a ajudar amb els recursos 
necessaris perquè les famílies puguin pagar els seus subministres però, en paral·lel, 
també fem un esforç perquè els habitatges de la gent siguin més eficients i, per tant, 
no tinguin tanta despesa energètica. Això els que hem estat a serveis socials ho 
sabem. Al final et trobes amb uns rebuts d’aquesta família que no saps com pot pagar 
aquests rebuts i resulta que com que no pot pagar el gas, com que no pot pagar 
moltes coses, té una estufeta de no sé quants watts en una habitació que consumeix 
enormes quantitats de llum i al final és el rebut de llum el que es dispara. Segurament, 
si aquella casa tingués unes condicions d’habitabilitat molt millors els rebuts de la llum 
no serien tan alts. 
 
Per tant, són les tres coses: exigir a les empreses que posin part dels seus beneficis al 
servei de la societat, és demanar a les Administracions que posem lleis perquè això 
pugui funcionar i és també demanar suport als ajuntaments per intentar aplicar nous 
programes de pobresa energètica que vagin més enllà de pagar només els rebuts de 
la gent que no pot pagar-li a Endesa.  

 
A continuació intervé el president del Grup CUP – Poble Actiu, senyor Duran, qui 
diu: Agrair al Grup de l’Entesa la presentació d’aquesta moció. Nosaltres ens 
plantegem davant d’aquesta resolució del Tribunal Suprem, ens preguntem: els 
Tribunals espanyols a qui defensen? Si defensen el sistema o defensen els ciutadans 
més vulnerables? Entenem que és un sistema judicial que està al servei dels 
interessos de les grans corporacions, exactament igual que el legislatiu, en el nostre 
entendre, tant a l’Estat com també a Catalunya. Veiem que és una mesura indecent, 
durament criticada per les entitats del Tercer Sector. Entenem que les condicions de 
vida dels ciutadans i ciutadanes haurien de ser el principal leitmotiv de l’acció política 
de tots nosaltres. Una vegada més, la justícia espanyola no només és cega sinó que, a 
més, és injusta. És una deixadesa de funcions de les diferents administracions envers 
els vulnerables, fiant-ho tot a l’acció social dels ajuntaments i a l’articulació de la 
societat civil. Des de la CUP-Poble Actiu defensem la titularitat, la gestió i la provisió 
dels serveis bàsics essencials, com ara: aigua, gas i electricitat; que comporta una 
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voluntat política més decidida i valenta que la signatura d’un conveni o sancions 
puntuals a aquestes grans mega-empreses. Amb tot, donarem recolzament a 
aquesta moció. 
 
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui 
diu: “Bien, agradecemos la moción del Grupo de Entesa, de Iniciativa per Catalunya i 
Entesa porque, de hecho, están reconociendo la labor que se ha hecho desde el 
Gobierno de España en el marco de sus competencias y en el marco de la lucha 
contra la pobreza energética. Fíjense ustedes en lo que nos transmiten, a través de la 
moción, cuestiones que realmente a veces son… quieren ser escondidas por 
determinados Grupos políticos, o simplemente nunca se refieren a ellas en sus 
intervenciones. En este caso, el coste del bono social que se ha establecido, tal y 
como ustedes dicen, en torno a los dos cientos millones de euros al año, de los cuales 
se están beneficiando el 41,69% de potenciales beneficiarios. Evidentemente, también 
en Cataluña, en tanto en cuanto, lógicamente, formamos parte de España, y el 
Gobierno de España también beneficia a muchas personas y colectivos de aquí, de 
Cataluña. Hemos pasado, por tanto, de un Gobierno de España que no hacía nada 
contra la pobreza energética a un Gobierno que, según su moción, reduce la tarifa 
energética a los más vulnerables en doscientos millones de euros; también, como 
decimos, en Cataluña. Comparen estos datos por ejemplo con los que se pueden 
desprender de la acción de la Generalitat de Catalunya dónde, únicamente, se 
destinan a la pobreza energética diez millones de euros; sólo diez millones de euros, 
lo mismo que, por ejemplo, dedican a hacer el DNI independentista. Eso es una 
cuestión también de prioridades.  
 
También desearíamos que la Generalitat de Catalunya desarrollase el Reglamento de 
la Ley contra la Pobreza Energética y le volvemos a recordar, también, que, por si 
alguien lo dudaba, no hay ni un artículo recurrido de la Ley de Pobreza Energética por 
parte del Gobierno de España.  
 
Nosotros, desde el Partido Popular, lógicamente apoyamos esta moción, en tanto en 
cuanto el Gobierno de España está trabajando para que se refuerce la cobertura del 
bono social y para que se garantice que tengan acceso aquellas personas en situación 
de vulnerabilidad a este bono social. El compromiso del Gobierno de España, le 
agradecemos públicamente esta moción del Grupo de Entesa, es que se reconozca 
que las medidas contra la pobreza energética del Gobierno ayudan más a estos más 
de dos millones de beneficiarios, y también desearíamos que la Generalitat ampliase 
su cobertura.  
 
Nosotros, lógicamente, no podemos estar de acuerdo con la sentencia del Supremo, 
aunque la tengamos que acatar, pero vamos a seguir trabajando para que eso no 
impida que podamos rediseñar el bono social. Y en ese sentido, ayer mismo, el 
Ministro, el nuevo Ministro de Industria, Álvaro Nadal, se ponía a disposición de los 
grupos parlamentarios del Congreso para rediseñar ese bono social; para que ese 
bono social sea costeado por las empresas eléctricas y no por los impuestos de todos 
los españoles y no, tampoco, por la factura eléctrica, por un incremento de la tarifa 
eléctrica. Por lo tanto, entendemos, desde el Grupo Popular, que se debe evitar que 
ese coste recaiga sobre la factura eléctrica, que ese coste siga… lo tengan que seguir 
costeando y financiando las empresas distribuidoras de electricidad. Y el compromiso 
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del Gobierno de España, y así lo dijo ayer el Ministro Álvaro Nadal, es que se dialogue 
con todos los grupos parlamentarios para poder poner sobre la mesa un nuevo bono 
social que garantice el cumplimiento de este método de financiación, y también que 
garantice que todos aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad puedan acceder 
a este bono social y, evidentemente, puedan evitar que la pobreza energética forme 
parte, siga formando parte, de sus vidas, tanto a nivel de pobreza como una renta 
inferior a la que necesitan para poder vivir, como en el sentido de que la electricidad 
en este sentido, energía en general, pueda ser accesible para todos los… para todos 
aquellos ciudadanos que lo necesiten.” 
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania, senyor López, qui diu: “El voto de Ciudadanos será a favor de la 
moción. De hecho, Ciudadanos planteó, hace unas semanas en la Comisión de 
Industria y Energía del Congreso de Diputados, una iniciativa para combatir la pobreza 
energética y evitar que aumente la exclusión social por falta de servicios esenciales. 
Nosotros, en cualquier caso, creemos que hay que cumplir la ley y adecuar el 
reglamento, adecuar las políticas para llegar a evitar la pobreza energética y, por eso, 
creo que todavía es posible plantear un incidente de nulidad al fallo del Supremo y 
corregir esta desavenencia.” 
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Primer, agrair la iniciativa de 
registrar aquesta moció per part del Grup de l’Entesa per poder discutir d’un tema que 
és de tota l’actualitat. Perquè el que no podem permetre és que aquestes famílies, en 
situació de vulnerabilitat social, hagin d’optar o per pagar la factura de la llum o per 
omplir el seu frigorífic. Això és quelcom terrible i, per tant, és imprescindible que, no 
només els ajuntaments, com portem ja molts anys fent-ho, sinó també aquestes 
empreses subministradores, amb grans beneficis milionaris que, any rere any, a més a 
més, van augmentant, puguin també, via aquest bo social i via les iniciatives que 
calguin, puguin aportar a la societat una petita part per evitar el que dèiem.  
 
Jo sí tinc dades, no tinc dades generals però tinc dades del que puc tenir, que és de la 
meva població, que són, evidentment, estimatives. I estic convençuda de que passa 
pràcticament igual, o el mateix, a la resta d’ajuntaments i de municipis de la nostra 
província i de tot el país. En concret, l’any 2012, el nostre ajuntament va atorgar 
seixanta-vuit ajuts d’emergència per cobrir tema de subministraments. Parlem d’onze 
mil vuit-cents quaranta-un euros i tres anys més tard, l’any 2015, que és l’últim exercici 
ja tancat, aquests seixanta-vuit ajuts es van convertir en quatre-cents. Per tant, parlem 
d’un augment del 374%, i la quantitat va passar de ser onze mil vuit-cents quaranta-un 
a quaranta-quatre mil tres-cents noranta, parlem d’un increment superior al 500%, 
pràcticament el 600%. Són les dades que jo tinc, no tinc les dades, com poden 
entendre, d’altres municipis; però estic convençuda que la xifra deu ser similar. I, per 
tant, torno a dir, el que no pot ser és que via els pressupostos municipals, la iniciativa 
local, intentem pal·liar una part d’aquest drama que estan patint moltíssimes famílies.  
 
Nosaltres, en els pressupostos que s’estan elaborant aquí a la Diputació, de cara a 
l’exercici 2017, tindrem un Ple la setmana vinent, precisament, per mirar d’aprovar-los. 
Nosaltres sí que hem fet també una proposta i és introduir un Pla complementari per 
poder, també, pal·liar aquesta pobresa energètica i ajudar els ajuntaments a poder fer 
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front a aquestes quantitats de les quals jo ara parlava. Per tant, el nostre vot, 
evidentment, serà favorable, serà positiu i la veritat és que tornem a agrair i a felicitar 
el Grup de l’Entesa per entrar aquesta moció.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, primer demanaríem des del 
Grup d’Esquerra al Grup d’Entesa, proposant de la moció, que en el punt cinquè i sisè 
en lloc d’“exigir” al Govern de la Generalitat, que ho diu en els dos punts, digués 
“instar”. La resta de punts que parla del Ministeri i parla de l’Administració de l’Estat 
també parla d’instar, per tant, demanaríem si us plau si és possible aquesta esmena in 
voce. No sé si és possible o no.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) pregunta si és possible. 
 
El diputat senyor Funes (Entesa) diu: No hi ha problema. L’important d’aquell acord 
és “immediatament” i “la sanció” i, per tant, està bé mentre es mantingui “immediat” i 
“sanció”. 
 
Queda, per tant, incorporada al text de la moció l’esmena in voce presentada pel Grup 
ERC-AM. 
 
Prossegueix el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM), qui diu: Molt bé. El nostre vot 
seria favorable en tant que entenem que sí, que, de fet, el bo social per casos de 
pobresa energètica, el nostre país i el nostre Govern l’aplica per la incapacitat que té el 
Govern de l’Estat espanyol de poder donar una resposta a la ciutadania que viu en 
situació de pobresa energètica. Recordem, el 2009, primeres dades que tenim que és 
quan comença la crisi econòmica, ens trobem amb un 5,1% de la població de 
Catalunya que pateix una situació de pobresa energètica. Últimes dades, l’any passat 
2015, veiem que això ja puja fins el 10% de la població de Catalunya, que té veritables 
problemes per arribar a final de mes i poder garantir un subministrament energètic 
correcte. Dir també que, el Govern de la Generalitat està, a nivell d’actuació respecte 
la pobresa en general, estem parlant de mil seixanta-set milions d’euros. És veritat que 
hi ha deu milions d’euros pel que afecta directament a la pobresa energètica però, 
també és veritat que, des de la Conselleria, en aquests moments, s’està reunint amb la 
Taula del Tercer Sector, amb Aliança contra la Pobresa per buscar maneres de poder 
pal·liar els efectes que té, sobre el nostre conjunt de la societat, la pobresa energètica. 
I també és veritat que, el món local estem actuant i estem donant resposta i crec que, 
qualsevol que és alcalde i qualsevol consistori, quan els veïns ho estan patint, 
nosaltres estem a disposició dels veïns per donar-hi una resposta. També assenyalar 
que el Govern de la Diputació de Barcelona, precisament, d’una forma transversal, que 
és des de tres matèries: des de Benestar Social, des de Medi Ambient mitjançant 
l’Oficina de Canvi Climàtic i des d’Urbanisme i Habitatge, amb l’Oficina d’Habitatge, 
estem emprenent tot un seguit d’accions, ja en el Catàleg 2016 s’hi recollien, també es 
recolliran en el 2017, amb un pressupost de més de sis-cents mil euros i que, a més a 
més, això ha pogut ajudar a que, durant el 2016, a mil sis-cents habitatges a la 
demarcació s’hagi pogut actuar perquè no tinguessin les pobreses o les 
conseqüències de la pobresa energètica.  
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Finalment, nosaltres donem suport però, també, jo voldria destacar dues o tres 
qüestions, si em permeten, només per finalitzar. Primer, el món energètic, les 
empreses elèctriques, al nostre país, tenen un monopoli i és que, segurament, 
l’administració no hem sabut actuar poder regular aquest mercat. Per tant, nosaltres 
pensem, com a Esquerra Republicana, que defensem que estiguem en un país on 
ningú, cap ciutadà, hagi de patir el fenomen de la pobresa energètica; Però, per 
aconseguir això és bàsic que l’energia no estigui en mans d’uns pocs, sinó que el 
mercat elèctric, el mercat energètic, estigui regulat per la nostra societat i per part de 
l’administració, cosa que no hem fet fins ara.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: De fet, ha succeït una cosa que és habitual i és que, com que ha 
parlat un Grup de Govern abans que Convergència, ha dit coses que jo pensava dir, 
amb la qual cosa aquestes qüestions són bones. De fet, és que el que vull dir es 
compenetra el Govern. Per tant, una qüestió que ja havíem parlat amb el diputat 
ponent, amb l’Arnau Funes, era el canviar “l’instar” per “exigir” i ens havien dit que sí, 
per entendre’ns; però, estava previst que ho fes durant la meva intervenció.  
 
I l’altra qüestió que feia, a la que volíem fer referència com a Grup, era, justament, el 
punt desè que és el que parla o insta la Diputació a consolidar els programes de 
pagaments, d’increment. És evident que és un programa consolidat que, a més, és 
una proposta que està dintre del Pla d’Actuació del Mandat que, com a objectiu, ens 
plantegem el foment de la inclusió social i donar resposta a les situacions de pobresa. 
I, per tant, a més de ser un programa plenament consolidat, és una previsió política i 
acompanyada de pressupost del Pla d’Actuació del Mandat, per tant, del Govern de la 
Diputació. En tot cas, ja ho deia el diputat Fàbrega, és un projecte o un programa que 
va sortir en el Catàleg 2016, que està previst que surti en el 2017 i que ha donat, al 
2016, servei a dos-cents dotze municipis que ho han demanat. I, finalment, deia 
també, està acompanyat d’una aportació pressupostària, ja que estem en aquests dies 
amb l’elaboració del pressupost. I dir que, en aquest programa, hi ha entre el 2017-
2018, per tant en els propers exercicis, una quantia d’aproximadament un milió d’euros 
per afrontar aquestes situacions de pobresa energètica. Evidentment, com a Grup, 
estem preocupats perquè es puguin produir situacions com les que darrerament han 
estat als mitjans de comunicació. És una realitat que algunes persones pateixen, d’una 
manera molt crua, la pobresa energètica; i, per tant, caldria que totes les 
administracions es posessin d’acord i a treballar perquè això no arribi a succeir. I, 
insisteixo, pel que fa a la Diputació de Barcelona ja ha demostrat que és sensible a 
aquesta situació; ja ha demostrat que cal ajudar aquells ajuntaments i als ajuntaments 
que han vist créixer les demandes ciutadanes, en aquest sentit. I cal enfortir una 
política que permeti que, els propers anys, aquesta situació vagi sent menor i que, per 
tant, tinguem, no resolta definitivament, però sí totes les mesures necessàries posades 
a l’abast dels ajuntaments i a l’abast dels ciutadans, per tant.  
 
De nou intervé el senyor Funes (Entesa), qui diu: Breument, només per agrair el 
suport de tots els Grups i dir tres coses ràpides. 
 
Estem d’acord amb el que ens ha comentat ara el portaveu de la CUP. Evidentment 
aquesta no volia ser una moció per modificar el sector energètic del país o de l’Estat 
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que, en definitiva, és per apostar per un nou model energètic, segurament, resoldríem 
part dels problemes del que avui estem plantejant-nos.  
 
Agraïm el vot del Grup Popular a la nostra moció però, és evident que no només val 
amb el bo social; també s’hauria d’haver fet alguna cosa més des del Govern de l’Estat 
com, per exemple, no carregar-se la Llei de les Renovables o plantejar la Llei del 
Sector Elèctric d’una altra manera. Però bé, en tot cas, com que parlem del que parlem 
i, al final, és de la pobresa energètica, sí que creiem important que no es perdi de vista 
que al final anem a un debat sobre un nou model energètic que hem d’entomar.  
 
Una altra dada que no he dit abans, perquè no tinc exactes les dades però que s’hi 
aproparà bastant, és que a la meva comarca, a la nostra comarca, la comarca d’uns 
quants que estem aquí, ens aproparem als deu milions d’euros els costos dels 
ajuntaments en factures energètiques. Pràcticament pagarem deu milions d’euros, 
entre el conjunt dels trenta municipis, en factures energètiques. Deu milions d’euros 
que van directes al compte de beneficis, al compte d’explotació de les empreses 
elèctriques, que no van per polítiques socials, que van adreçats allà. Per això, té molt 
sentit el que insistim a la moció que, segurament, el que no hem de fer és, des del 
món local, polítiques d’emergència, sinó anar tendint cap a polítiques de prevenció, per 
aconseguir que aquests deu milions d’euros no vagin a parar a Endesa sinó que vagin 
a parar a resoldre les condicions de vida de la gent, a millorar els habitatges, a evitar 
que es produeixin aquestes macro-factures de llum que molta gent que pateix pobresa 
es troba. En definitiva, creiem que és un tema estratègic d’aquesta casa, ho hem 
plantejat en el Pla de Mandat, ho hem plantejat en els pressupostos, li hem plantejat 
als Grups del Govern a la proposta del Pressupost pel 2017. Entenem que és una línia 
estratègica que té a veure amb reformular les polítiques socials, no per atendre només 
emergències sinó per anar cap a la prevenció. En tot cas, era part del debat. Gràcies 
pel suport a tots els Grups i esperem a partir d’ara poder continuar fent més polítiques 
d’aquest estil. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió, 
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els 
membres presents a la sessió són dels Grups polítics següents: Convergència i Unió 
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - 
Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3). 
 
2.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
en suport a l’alcaldessa de Berga. 
 
“Atès que el passat 4 de novembre, l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, 
investigada per no haver obeït a l'ordre de la Junta Electoral, que requeria despenjar 
l’estelada de l’edifici consistorial durant la celebració de les eleccions catalanes del 27 
de setembre i de les espanyoles del 20 de desembre, i per no acatar el requeriment 
dels tribunals polítics espanyols d'anar a declarar, va ser  detinguda pels Mossos 
d'Esquadra a casa seva a quarts de vuit del matí.   
 
Atès que, des del consistori berguedà es recorda que, la decisió de fer cas omís als 
requeriments de la Junta Electoral Central, de retirar l'estelada del balcó de 
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l'Ajuntament de Berga, responia també a la mateixa voluntat popular; ja que es tracta 
d'un acord aprovat per Ple en data de 6 de setembre de 2012. 
 
Atès que, en aquest Ple es va aprovar la moció presentada per l'Assemblea Nacional 
de Catalunya de Berga (ANC Berga) en la que el consistori berguedà s'adheria a la 
campanya 'Penja-la i no la despengis fins a la independència', consistent en la 
col·locació de banderes estelades als balcons i edificis de Berga i en la col·locació, de 
manera permanent, de la bandera estelada en llocs públics i visibles de Berga, entre 
ells al pal central de la façana de l'edifici de l'Ajuntament de Berga. 
 
Davant d’aquests fets, la CUP Poble Actiu proposa al Ple de la Diputació de Barcelona 
l’adopció dels següents ACORDS:  
 

1. Reclamar l’arxivament immediat de la causa oberta contra l’alcaldessa de Berga, 
Montse Venturós, per haver penjat una estelada a l’edifici de l’Ajuntament, com a 
mostra de la voluntat de llibertat de la ciutat de Berga. 

 
2. Exigir al Departament d’Interior, que prevegi un protocol d’actuació que no permeti 

que els Mossos d’Esquadra actuïn com si fossin la Guàrdia Civil. Cal tenir en 
compte que, amb un Partit Popular que renova govern a l’Estat espanyol, casos 
com el de Montse Venturós es poden repetir amb la resta de casos oberts, i els 
que es poden obrir, amb els càrrecs electes de Catalunya.  

 
3. Constatar i rebutjar la persecució política i judicial orquestrada de l’Estat espanyol 

contra l’independentisme català, que ara mateix es manifesta a través de 
querelles i denúncies, però que s'intensificarà a mesura que el poble català 
avancem decididament cap a la República Catalana. 

 
4. Reafirmar que els tribunals polítics espanyols no tenen legitimitat per vulnerar la 

voluntat democràtica del nostre poble. Per aquesta raó, els càrrecs electes, 
institucions i població ens hem de mantenir ferms i coherents en defensa de la 
democràcia. 

 
5. Expressar el suport a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i expressar el 

rebuig a la repressió.  
 
6. Establir com a protocol d’aquesta Diputació que, d’ara endavant, fins que culmini 

el procés independentista, l’estelada onegi a la Diputació com a mesura de 
protesta cada vegada que hi hagi un atac a la democràcia amb accions judicials 
contra els càrrecs electes que defensen i lluiten pel procés d’independència.  

 
7. Traslladar aquests acords a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i a la resta 

del govern de Berga (Plaça Sant Pere, 1, 08600-Berga), al Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya (Carrer de la Diputació, 355, 08009-
Barcelona) i al Govern de la Generalitat de Catalunya (Plaça de Sant Jaume, 4 
Palau de la Generalitat, 08002-Barcelona), al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (Passeig Lluís Companys, s/n 08018-Barcelona) i al Jutjat 
d’Instrucció número 1 de Berga (Programari Lliure, 5, 08600-Berga), a 
l’Assemblea Nacional de Catalunya (Carrer de la Marina, 315 08025-Barcelona), 
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Òmnium Cultural, (Carrer de la Diputació, 276, 08009-Barcelona) Federació de 
Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33, 08003-Barcelona), Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, (Carrer de València, 231, 08007-
Barcelona), Associació de Municipis per la Independència (Carrer de la Ciutat, 
1, 08500 Vic) i als 311 ajuntaments de la demarcació de Barcelona.  

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), agraeix la lectura i diu: Els proposo, si els hi  
sembla, també donar lectura de la moció següent, que és la presentada pels Grups de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana, també en suport a l’alcaldessa de Berga, 
i poder fer el debat conjunt. Per tant, li demanaríem també a secretaria que fes lectura 
d’aquesta altra moció.  
 
3.- Moció que presenten els Grups Convergència i Unió i Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, en suport a 
l’alcaldessa de Berga i la resta de càrrecs electes afectats. 
 
“Atès que el passat 4 de novembre, l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, 
investigada per no haver obeït a l’ordre de la Junta Electoral, que requeria despenjar 
l’estelada de l’edifici consistorial durant la celebració de les eleccions catalanes del 27 
de setembre i de les espanyoles del 20 de desembre, i per no acatar el requeriment 
dels tribunals polítics espanyols d’anar a declarar, va ser detinguda pels Mossos 
d’Esquadra a casa seva a quarts de vuit del matí.  
 
Atès que, des del consistori berguedà es recorda que la decisió de fer cas omís als 
requeriments de la Junta Electoral Central, de retirar l’estelada del balcó de 
l’Ajuntament de Berga, responia també a la mateixa voluntat popular; ja que es tracta 
d’un acord aprovat per Ple en data de 6 de setembre de 2012. 
 
Atès que, en aquest Ple es va aprovar la moció presentada per l’Assemblea Nacional 
de Catalunya de Berga (ANC Berga) en la que el consistori berguedà s’adheria a la 
campanya “Penja-la i no la despengis fins a la independència”, consistent en la 
col·locació de banderes estelades als balcons i edificis de Berga i en la col·locació, de 
manera permanent, de la bandera estelada en llocs públics i visibles de Berga, entre 
ells al pal central de la façana de l’edifici de l’Ajuntament de Berga.   
 
Davant d’aquests fets, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS: 
 

PRIMER. Reclamar a la fiscalia que demani l’arxivament immediat de la causa oberta 
contra l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per haver penjat una estelada a l’edifici 
de l’Ajuntament, com a mostra de la voluntat de llibertat de la ciutat de Berga. 

 
SEGON. Constatar i rebutjar la persecució política i judicial orquestrada de l’Estat 
espanyol contra l’independentisme català, que ara mateix es manifesta a través de 
querelles i denúncies, però que s’intensificarà a mesura que el poble català avancem 
decididament cap a la República Catalana. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

53 
 

TERCER. Manifestar que els tribunals polítics espanyols no haurien d’intervenir davant 
la voluntat democràtica del nostre poble. Per aquesta raó, els càrrecs electes, 
institucions i població ens hem de mantenir ferms i coherents en defensa de la 
democràcia.  

 
QUART. Expressar el suport a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, així com a la 
resta de càrrecs electes afectats, i expressar el rebuig a la repressió.  

 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i a la 
resta del govern de Berga (Plaça de Sant Pere, 1, 08600 – Berga), al Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya (Carrer de la Diputació, 355, 08009 - 
Barcelona) i al Govern de la Generalitat de Catalunya (Plaça de Sant Jaume, 4, 
Palau de la Generalitat, 08002 – Barcelona), al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (Passeig Lluís Companys, s/n, 08018 – Barcelona) i al Jutjat d’Instrucció 
número 1 de Berga (Programari Lliure, 5, 08600 – Berga), a l’Assemblea Nacional 
de Catalunya (Carrer de la Marina, 315, 08025 – Barcelona), Òmnium Cultural 
(Carrer de la Diputació, 276, 08009 – Barcelona), Federació de Municipis de 
Catalunya (Via Laietana, 33, 08003 Barcelona), Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (Carrer de València, 231, 08007 – Barcelona), Associació de Municipis 
per la Independència (Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic) i als 311 ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona.  
 
I, tot seguit, es produeix el debat conjunt de les dues mocions. 
 
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora 
Rovira, qui diu: Bé, el passat 4 de novembre, l’alcaldessa de Berga, la Montse 
Venturós, va ser detinguda pels Mossos d’Esquadra a casa seva, a quarts de vuit del 
matí. Era investigada per no haver obeït l’ordre de la Junta Electoral, que requeria 
despenjar l’estelada de l’edifici consistorial durant la celebració de les eleccions 
catalanes del 27 de setembre i de les espanyoles del 20 de desembre, i per no acatar 
el requeriment dels Tribunals polítics espanyols d’anar a declarar.  
 
Des de la CUP entenem la detenció, i el trasllat per part dels Mossos d’Esquadra de la 
companya Montse als Jutjats; entenem que aquesta detenció s’emmarca dins la 
campanya repressiva de l’aparell de l’Estat espanyol contra els independentistes. 
Recordem que l’Ajuntament de Berga va decidir, per majoria, col·locar l’estelada a 
l’edifici consistorial fins el dia que es declari la independència; per tant, una decisió 
basada en la sobirania municipal i en la voluntat del poble. Aquest compromís polític 
va ser respost per la judicatura, com en d’altres ocasions, exigint la retirada de 
l’estelada. En d’altres pobles hem vist com els Mossos d’Esquadra retiraven l’estelada 
per ordre judicial. A diferència d’altres ocasions, el Govern de Berga ha mantingut 
ferma la seva decisió de mantenir-la, i la seva alcaldessa ha entès que aquest judici no 
era contra la seva persona, sinó contra el poble que s’ha posicionat de manera clara i 
diàfana. Per aquest mateix motiu, com és un judici sobre una decisió política no es va 
presentar als jutjats.  
 
Com hem comentat a l’inici, la Montse va ser detinguda pels Mossos a la porta de casa 
seva, de matinada, com en els pitjors temps del franquisme, i traslladada als Jutjats; 
on, ara mateix, hi havia diferents persones que li donaven suport. Nosaltres entenem, 
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des de la CUP-Poble Actiu, que ha arribat l’hora de posicionar-se. No entenem 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra. Creiem que cal posicionar-se amb l’aparell de 
l’Estat o amb el poble català; amb qui manté l’opressió nacional del nostre poble o amb 
qui lluita pel seu alliberament; amb els col·laboracionistes de les decisions judicials 
espanyoles o amb qui acata les decisions sobiranes del seu municipi. Nosaltres ho 
tenim clar i creiem que cal demostrar-ho, per això ho estem fent a Berga o també a 
Vic, i per això també donem suport a la resta de càrrecs electes que estan imputats 
per treballar per la independència del nostre país.  
 
En aquest sentit, nosaltres enteníem que hi havia diferents acords d’aquesta moció en 
els quals coincidim amb els acords que s’han presentat des d’Esquerra Republicana i 
també des de Convergència i, com tinc entès, amb esmenes també del Grup d’Entesa, 
i volem fer referència a diferents qüestions sobre com s’ha procedit en això, en un acte 
que debatem conjuntament. D’una banda, no entenem que s’hagi agafat la moció que 
nosaltres presentàvem, que s’hagi copiat i enganxat totes les parts, traient algunes de 
les qüestions, sense ni tan sols consultar amb el nostre Grup. No entenem que s’hagi 
fet un debat a diferents bandes sense que el Grup proposant hi estiguéssim presents, i 
ni que haguem pogut seure a parlar sobre quines diferents qüestions entràvem a 
esmenar o no entràvem a esmenar; que s’hagi tirat per la via directa i s’hagi presentat 
una moció copy-paste de la que presentàvem nosaltres, traient aquelles coses que no 
interessaven. En aquest sentit, per a nosaltres era important remarcar els Mossos 
d’Esquadra i era important, també, remarcar la importància de penjar una estelada; 
això no treia que hi haguessin penjades les altres banderes, però que també es 
pengés una estelada cada cop que vivíem un cop repressiu. I per què? Perquè 
entenem que estem en un moment de ruptura. Estem en un moment en què cal 
desobeir. Estem en un moment en què cal valentia i, per tant, per a nosaltres era 
important poder tenir aquest debat; però tenir aquest debat amb els diferents Grups 
polítics, amb els quals haguéssim estat encantats de poder debatre, però no que 
s’hagués fet el joc brut de presentar una altra moció traient aquells acords que sembla 
que generen conflicte. Creiem que és hora de posar sobre la taula, de debatre entre 
totes conjuntament i totes aquelles que entenem que cal avançar per assolir la 
independència. Per tant, nosaltres ara entenem que aquí es produirà un debat. 
Nosaltres no volem que es desdibuixi que aquesta moció és per posar de relleu la 
solidaritat que han de viure els càrrecs electes que estan imputats per defensar el que, 
legítimament, el poble de Catalunya, o gran part del poble de Catalunya, està 
defensant també a les institucions. Per la Montse Venturós, però també pel Joan 
Coma i pel conjunt de càrrecs electes i la Presidenta del Parlament, que estan sent 
imputats i investigats. Però també, per denunciar l’acció que estan duent a terme els 
Mossos d’Esquadra, de la manera en què estan actuant, i també mostrar valentia per 
dur accions determinades i posicionar-se on cal posicionar-se; fent accions com penjar 
una estelada cada cop que hi hagi un cop repressiu i fent accions per tal que els 
Mossos d’Esquadra, que el cos de policia de Catalunya, no actuï com la Guàrdia Civil 
ho feia en els vells temps.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, per explicar la moció presentada conjuntament 
pels Grups del Govern de la Diputació, qui diu: En tot cas, ens trobem davant de dues 
mocions. Una moció presentada per la CUP-Poble Actiu, que nosaltres, que hem 
presentat una moció gairebé igual, gairebé molt similar, i que no ha estat possible 
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quan jo vaig trucar, per intentar buscar un consens que també ens hagués agradat, 
evidentment. I que nosaltres, bàsicament, en el punt dos, que és exigir que el 
Departament d’Interior faci un protocol que no permeti que els Mossos d’Esquadra 
actuïn com si fossin la Guàrdia Civil, no hi estem d’acord. No hi estem d’acord perquè, 
inclòs en una república catalana, que alguns tenim moltes ganes que arribi, tampoc no 
voldríem que la nostra policia estigués subjecta a un ordenament polític i no jurídic. És 
a dir, un sistema judicial pot fer actuar la policia com agents de l’autoritat a nivell 
judicial, això en el marc vigent actual i en la futura república catalana, que alguns 
pensem que ha d’arribar. Per tant, ni el Conseller d’Interior ni cap comandament dins 
del Departament d’Interior és ningú per obligar els Mossos d’Esquadra a fer una 
posició en contra d’allò que dictamina el sistema judicial vigent. Per tant, en defensa 
dels Mossos d’Esquadra i en defensa del que entenem, a nivell del Departament 
d’Interior del nostre Govern, no podem admetre aquest punt. I per això nosaltres, a la 
moció de la CUP no hi votarem a favor sinó que a la moció de la CUP, com ja els hem 
expressat, el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya ens abstindrem.  
 
També en pro de buscar el consens perquè, al final el que busquem aquí és que 
prosperi la moció i que hi hagi una majoria dels membres d’aquesta corporació que 
donin suport, hem també esmenat el tema de les banderes. La guerra de banderes per 
a nosaltres no és un tema absolutament de relleu, significatiu sinó que, en tot cas, el 
que és realment important i cabdal és, primer, denunciar un Estat espanyol i un 
sistema judicial espanyol absolutament subjecte políticament a l’Estat espanyol; i el 
Govern de l’Estat espanyol, què persegueix a càrrecs electes locals del nostre país per 
fer ús de la llibertat d’expressió. I per a nosaltres l’important és això, no lo altre; i si 
amb això aconseguim el consens o la majoria dels membres d’aquesta corporació, 
crec que és l’objectiu que busquem. Perquè el que és indigne de qualsevol societat 
democràtica és, que per utilitzar la llibertat d’expressió, perquè un regidor digui, i 
també ho dic jo: “que no aconseguirem res, no farem una truita sense trencar els ous”; 
se’l persegueixi judicialment. Perquè una alcaldessa pengi la bandera estelada i no la 
vulgui treure, hi hagi un procés judicial. Perquè molts regidors van obrir el dia 12 
d’octubre se’ls persegueixi judicialment. Jo pregunto, què farà el Govern del Partit 
Popular el 6 de desembre quan serem centenars i milers de càrrecs electes que 
obrirem les portes de les nostres institucions? Perseguiran centenars i milers de 
càrrecs electes? Perseguiran també les empreses privades, treballadors i 
treballadores, que el 6 de desembre aniran a treballar perquè, senzillament, canviaran 
el 6 de desembre pel dia 9 per poder fer quatre dies seguits de festa? També els 
perseguiran? I perdoni, ja sé que pampalluga, però per deixar-me acabar, diria 
escolti’m, nosaltres, en el fons, pensem que judicialitzant la política no aconseguiran 
res. Perseguint aquesta part de la Catalunya resistent que somnia amb la seva 
independència, i quan dic Catalunya resistent és perquè no renunciarem als nostres 
principis ni objectius, judicialitzant aquesta part del país no aconseguiran el propòsit 
que nosaltres defallim; al contrari, ens reafirmaran més que mai en les nostres 
conviccions, els nostres principis i la nostra lluita per la independència.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, per a complementar la intervenció del diputat d’Esquerra Republicana, qui 
diu: Breument per afegir alguna de les qüestions que ha plantejat el diputat Fàbrega. 
Nosaltres, evidentment, aquesta moció la plantejàvem com el fer costat a l’alcaldessa 
de Berga i a cada un dels membres electes que han estat víctimes d’una situació que 
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és judicialitzar, d’una manera extraordinària; i que, per tant, dins d’aquesta moció calia 
respectar o fer costat, també, a aquells altres que estan en aquesta situació; 
començant pel president Mas, que és el màxim representant del país o ho era en el 
seu moment, quan es va fer la consulta, que està imputat per aquesta qüestió. Per 
tant, acompanya aquesta moció el suport a l’alcaldessa de Berga, però també a la 
resta de persones que estan imputades o investigades, en aquest sentit, començant, 
especialment, per qui era president de la Generalitat que va ser qui va fer el primer 
pas.  
 
Aquesta era una qüestió, i l’altra i molt important, cal situar-nos quan estem 
jurídicament, i això és imprescindible, quan s’està fent una revolució serena i amable 
però una revolució. Les revolucions el que impliquen són canvis de la legalitat vigent. 
Això passa sempre que hi ha revolucions però, malgrat hi hagi una revolució, malgrat 
que aquest canvi s’ha de produir; s’ha de produir en el moment en què s’ha de produir; 
i és evident que tenim un mandat a la Generalitat, al Parlament de Catalunya, que té 
uns terminis per tal d’assolir aquesta proposta de procés nacional que ha de portar el 
país a un estatus diferent del que té actualment.  
 
Però hem de tenir molt clar que, fins que no hi hagi una Llei de transitorietat, fins que 
no hi hagi un nou marc normatiu nou, la policia judicial ha d’actuar amb el marc 
normatiu existent. I cal distingir d’una manera molt clara el que són els Mossos quan 
depenen de representant polític, i quan depenen del Jutjat com a policia judicial. És 
evident que un funcionari sempre ha de respectar l’ordre jurídic vigent i, en aquest cas, 
i mentre no hi hagi una llei de transitorietat o una legalitat nova, seguiran actuant amb 
aquesta obligació que tenen vers la Llei. Per tant, no podíem entendre o no podíem 
acceptar, i menys la comparativa de la policia catalana amb la Guàrdia Civil; i no amb 
la Guàrdia Civil actual sinó la comparativa amb la Guàrdia Civil de temps de la 
dictadura. Això era com impossible que el nostre Grup ho pogués acceptar.  
 
En definitiva, el que preteníem i el que pretenem amb aquesta moció, justament, és, i 
resumint, fer costat a cada un dels que han tingut problemes com a càrrecs electes per 
fer propostes d’alliberament nacional i salvaguardar, també, la necessitat que tenen els 
Mossos, i els funcionaris en general, de respectar la normativa vigent.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Nosaltres lamentem la presentació d’aquest tipus de mocions per part dels partits de 
Junts pel Sí. Als radicals ja sabem que els hi agraden aquestes mocions i els agraden 
aquestes confrontacions i pensar-se, o fer-se passar, per herois i per falsos herois, i 
per aquestes històries que intenten vendre de que la persecució al poble... A mi, jo sóc 
poble català i a mi no em persegueix ningú, per tant, no entenc aquesta persecució al 
poble català.  
 
Aquesta és una moció que fa afirmacions que no corresponen a la realitat i que té tres 
blocs. Un és el tema puntual del perquè va ser detinguda l’alcaldessa de Berga, que 
no va ser detinguda per haver penjat l’estelada, sinó que va ser detinguda per negar-
se, reiteradament, a acudir als tribunals; aquesta és la realitat pura i dura. No per 
penjar l’estelada sinó per no anar... Ella hagués anat als Tribunals, hagués anat al 
Jutjat, hagués declarat, no hagués passat res. Ella hagués dit la seva... els seus 
arguments, hagués hagut una sentència, o no, en el seu moment. És a dir, no hagués 
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passat res del que ha passat si aquesta senyora no hagués desobeït els Jutges; no els 
polítics, no al Partit Popular. Ha desobeït els Jutges i, per tant, com quan es 
desobeeixen els Jutges i es desobeeixen les lleis, la justícia, l’Estat de Dret actua. 
Actua avui i va actuar quan la Segona República que vostès lloen reiteradament. 
També va actuar a la Segona República, quan la radicalitat i la rauxa es va apropiar de 
Catalunya.  
 
Nosaltres creiem que, en aquests moments que s’ha fet una oferta de diàleg per part 
del Govern, per part del nou Delegat del Govern i per part de la vicepresidenta, que hi 
ha hagut una oferta de diàleg sincera, que es presentin mocions d’aquests tipus, dic 
pels partits, diguem-ne, més assenyats; no pels radicals que, per cert, comparar la 
detenció de la senyora alcaldessa amb els pitjors temps d’en Franco denoten una 
ignorància “elevada al cubo”, una ignorància impròpia d’una persona que té un càrrec 
institucional. Perquè no saben com les gastava la Brigada Político-Social. Per tant, jo 
crec que ha estat una detenció normal i corrent, d’una persona que es negava anar a 
un Jutjat i, per tant, una situació normal de democràcia. 
 
Nosaltres creiem que el compliment de les lleis, que és una cosa que ja comença a 
ser, aquest debat, aquí en aquest Plenari, ja comença a ser una mica “fatigoso, 
cansino”, perquè jo crec que estem constantment, uns apel·lant l’incompliment de la 
Llei i uns altres dient que la Llei s’ha de complir. I la realitat és tossuda i els Jutges fan 
complir les lleis. I quan aquests que incompleixen les lleis es presenten davant dels 
Jutges no diuen ni mantenen la seva postura, sinó que diuen “que van estripar una 
fotocòpia; que no van obrir l’ajuntament, sinó que passaven uns per allà i els van 
invitar...” És a dir, neguen la major... No són uns valents lluitadors que davant dels 
jutges es presenten com a grans herois dient que “yo soy Espartaco i aquí estic jo per 
defensar el que convingui”, sinó que més aviat s’axanten i diuen que “no jo no sabia; 
això no sé; bé va ser un malentès”. En resum, els hi faré una cita de Tomàs Moro que 
diu “el gobierno de las leyes y no de las personas -en aquell cas deia de los Hombres-, 
así ha de entenderse el imperio de la ley, y fuera del Estado de Derecho no existe 
libertad política”. Votarem en contra de les dues mocions. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Bueno, en nuestra opinión, la cuestión de fondo que se aborda 
en esta moción es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Nosotros 
consideramos que una ley democráticamente elaborada es universalizable y que no 
debe haber discriminación ni privilegios por razón alguna, y es un principio 
democrático fundamental que tiene que proteger y, evidentemente, respetar todo 
representante público. Este concepto de igualdad ante la ley nace en la época de la 
Ilustración, es producto del racionalismo que lleva a la libertad, que lleva a la igualdad 
y que nos llevó a la democracia y que, posteriormente, fue recogido como un principio 
fundamental del republicanismo político.  
 
Cuando comencé a leer la moción original de la CUP me vinieron a la memoria las 
lecturas que hacía de teóricos republicanos en mi juventud, o cuando era más joven 
mejor dicho. Y busqué las definiciones de algunos teóricos republicanos sobre cómo 
se conforma la identidad en el individuo y en las colectividades. Y repasé los 
conceptos de ipseidad y mismidad. La ipseidad, que es una forma de conformación de 
la identidad del individuo que es crítica, que se hace de la razón y que hace que el 
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individuo mantenga la autonomía frente al colectivo; i se contrapone a la mismidad, 
que es la identidad del comunitarismo, del fundamentalismo y del nacionalismo que 
absorbe y disuelve al individuo y a su autonomía en la comunidad; es decir, que anula 
la razón. La mismidad exige la diferencia de derechos y, por tanto, de obligaciones; 
busca la diferencia en el privilegio, el trato especial y, en definitiva, la diferenciación de 
estamentos, la autoridad y la tradición frente a la igualdad y la democracia. De esta 
concepción a decir “el Estado soy yo”, hay un paso; a decir “el pueblo soy yo”, hay un 
paso; y de este paso a decir “no me juzgan a mí, juzgan al pueblo de Cataluña o 
juzgan a la nación catalana”, hay otro paso. Y estas afirmaciones las vemos reflejadas 
en las dos mociones.  
 
En Cataluña, los últimos años, evidentemente se está… hay una tensión entre dos 
concepciones de la igualdad ante la ley. La concepción republicana, la universal, la 
que todo el mundo debe estar sujeto a la igualdad ante la ley; y una que se 
fundamenta en una concepción más feudalista, que es la que aquí se plantea en las 
mociones. Dice el señor Fàbrega, dice el señor Garcia Cañizares, que los Mossos 
d’Esquadra están sujetos a un ordenamiento jurídico, y ¿qué ocurre? Que los cargos 
electos no, entiendo? El ejemplo de esta tensión que se está sufriendo en Cataluña 
entre el concepto de igualdad ante la ley, un ejemplo evidente es el caso que se 
aborda en las mociones, que es el comportamiento de la alcaldesa de Berga. La 
alcaldesa de Berga, como ya se ha dicho, ha sido detenida no por ejercer el derecho a 
la libertad de expresión, que dice el señor Fàbrega, sino por, simplemente, no acatar 
una orden judicial. El artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento, se lo voy a leer 
textualmente, nos dice que: “Si el investigado por un hecho punible es citado ante la 
autoridad judicial y no comparece ni justifica causa legítima que se lo impida, la orden 
de comparecencia podrá convertirse en orden de detención”. Y esto se aplica a todos 
los ciudadanos de Berga y a todos los ciudadanos de Cataluña. No sé por qué no se 
puede aplicar a la alcaldesa de Berga.  
 
Miren, si a nosotros ustedes nos pidieran que nos solidarizáramos y diéramos soporte 
a los alcaldes y regidores que los trescientos sesenta y cinco días del año, las 
veinticuatro horas, trabajan para sus ciudadanos; nos tendrían a su lado. Si ustedes 
nos pidieran soporte para los alcaldes y regidores que conocen los problemas de su 
población y que intentan solucionarlos picando a muchas puertas, como seguramente 
muchos de los regidores y alcaldes que hay aquí representados, han hecho para 
solucionar esos problemas; nos tendrían a su lado. Si nos pidieran que nos 
solidarizáramos con aquellos regidores y alcaldes que sufren violencia verbal o 
violencia física por defender sus ideas; nos tendrían a su lado. Si nos pidieran 
solidaridad con los regidores que han tenido que llevar escolta por defender sus ideas; 
nos tendrían a su lado. Y si, y evidentemente, si nos piden solidaridad para los 
familiares de aquellos representantes públicos que dieron su vida por defender la 
libertad de expresión; estaríamos a su lado. Pero si nos piden la solidaridad, el apoyo, 
para corruptos o para regidores que se creen por encima de la ley; no nos tendrán a 
su lado y por lo tanto votaremos en contra.” 
 
Tot seguit intervé el diputat del Grup d’Entesa, senyor Asens, qui diu: Nosaltres 
votarem favorablement la moció d’Esquerra i Convergència i voldríem agrair 
l’acceptació de les esmenes que hem formulat; tot i que n’hi ha una que no se’ns ha 
acceptat, suposo que deu ser per error. Quan es fa referència al punt tercer, a 
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l’expressió de “Tribunals polítics espanyols”, ens sembla una expressió desafortunada. 
Els tribunals, sobretot les altes instàncies del poder judicial, tenen un vincle evident 
amb el poder polític, que ja el tenia abans, quan molts de vostès l’acataven; els 
acataven i no es qüestionaven mentre altres ja els qüestionàvem; però, parlar de 
“Tribunals polítics” ens sembla un error. Les sentències poden tenir un contingut 
polític, els tribunals poden tenir a la seva creació, un origen polític; però és un error 
parlar de tribunals polítics, és un oxímoron.  
 
Dit això, no és suficient com per no votar en contra, votem favorablement bàsicament 
perquè pensem que és un disbarat. És un disbarat polític, però també jurídic, perseguir 
qui opina diferent. És un disbarat polític i jurídic perseguir qui pretén posar urnes. És 
un disbarat jurídic i polític perseguir qui exhibeix banderes o qui les penja o despenja. 
És veritat, senyor Tovar, senyor Riera, que la detenció va ser fruit del delicte de 
desobediència, però venia motivat per un procés penal on, precisament, s’incriminava 
l’alcaldessa per haver despenjat la bandera espanyola i haver penjat la bandera 
independentista. Per tant, sí que hi ha un vincle, una decisió que, per cert, venia 
avalada, venia vinculada amb un mandat democràtic, que li venia del Ple del seu 
ajuntament on, precisament, es feia referència a aquesta decisió.  
 
En aquest sentit, el nostre compromís és clar en la defensa dels càrrecs electes 
amenaçats, no només un compromís polític sinó també jurídic. A l’Ajuntament de 
Barcelona, ja ho hem dit en vàries ocasions, els serveis jurídics estan al servei 
d’aquestes persones, bàsicament perquè són atacs que formen part d’una ofensiva en 
tota regla contra els independentistes, però també són una amenaça per a tots aquells 
que, sense ser-ho, creuen fermament en la llibertat d’expressió i en la democràcia. Un 
estat digne d’aquest nom no pot permetre’s perseguir aquells que, sense recórrer a la 
violència, qüestionen aspectes centrals de l’ordre establert. Igual que tampoc no pot 
perseguir aquells que denuncien el tracte asimètric de les lleis i tribunals amb els 
símbols en funció de a qui pertanyin, perquè és evident que hi ha una sobreprotecció 
d’uns símbols en perjudici d’uns altres. Molts... La jurisprudència que hi ha és molt 
evident en aquest sentit. Els grups d’extrema dreta que ultratgen les banderes, que no 
són banderes autonòmiques, que no són la bandera espanyola, no tenen problemes 
amb la justícia.  
 
Per tant, per aquest motiu votarem favorablement la moció i ens abstindrem a la 
moció de la CUP-Poble Lliure, bàsicament perquè creiem que -Poble Actiu, perdona, 
perdoneu- bàsicament perquè, com dèiem abans, creiem que això no és una qüestió 
d’independentistes o no independentistes; és una qüestió de democràcia i de sobirania 
municipal, i crec que hem de fer un front comú tots aquells que tenim la mateixa visió 
de les coses, a les institucions i al carrer. I em sembla un error, bàsicament, perquè és 
evident que la bandera independentista és una bandera que representa una opció 
ideològica. Creiem que és un error institucionalitzar, en un àmbit com el de la 
Diputació, però sobretot creiem que és un error perquè, precisament, planteja en 
termes, i ho ha dit la representant de la CUP, ha dit que hem de treballar tots els 
independentistes plegats. Jo crec que hem de treballar no només tots... tota la gent 
independentista, sinó tota la gent que creu en aquests valors i que creu en aquests 
espais de solidaritat quan es produeix aquesta ofensiva. I, per tant, és un error posar 
una bandera independentista com si això fos només una qüestió d’independentistes. I 
és un error, també, perquè allà és on ens volen situar els nostres adversaris, el Partit 
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Popular i Ciutadans. Ells estan encantats amb la guerra de banderes; és on es senten 
còmodes i ho vam veure en la polèmica a Barcelona; el senyor Fernández-Díaz amb el 
senyor Bosch com van acabar amb una picabaralla. Les banderes, tots ho sabem, 
desperten passions i marquen espais ideològics on s’inclouen uns o uns altres. I els 
nacionalismes, sobretot els... o certs sectors dels nacionalismes de dretes estan 
encantats a entrar en aquesta batalla i traslladar el que és un conflicte polític de base 
democràtic a un conflicte d’identitats. Sembla que aquest és l’objectiu, igual que diuen 
que se’ls persegueix perquè no se’ls deixa veure la selecció espanyola o es busquen 
falses polèmiques... La guerra de banderes, com dic, és un espai on es senten 
còmodes. Crec que, entrar en aquesta guerra de banderes és fer-los-hi el joc. No és la 
solució.  
 
Acabo, perquè veig que em pampallugueja el micro. Acabo dient, reforçant aquesta 
idea, la idea de que, evidentment, és un disbarat perseguir qui posa o qui treu 
banderes, però també és... no és la solució a aquest disbarat; no l’esmena entrant, 
alimentant, aquesta guerra de banderes i que pot servir per compensar, en el pla 
simbòlic, una comprensible frustració de certs sectors davant del processisme i davant 
la dificultat de conquistar major i més concretes qüestions de desobediència, però que 
és un error polític, al nostre entendre, clau.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Des del nostre Grup pensem que 
aquesta moció no és una moció sobre somnis, ni anhels, ni projectes que podem 
perseguir; perquè els anhels, els somnis i els projectes són legítims. Sinó, en el nostre 
cas, i partint sobretot del convenciment, crec que és quelcom que hem anat repetint en 
aquests catorze/setze mesos que portem de mandat, des del convenciment que 
judicialitzar la política no és la solució, que els debats polítics s’han de fer en l’àmbit de 
la política, de la mateixa manera sempre hem d’afirmar i hem defensat que la llibertat 
de la ciutadania no és possible sense la garantia de les normes de les quals ens hem 
dotat. I, a més, pensem que la judicialització només afavoreix als que veuen en el 
conflicte un possible rèdit electoral, d’un costat i de l’altre, d’un extrem i de l’altre.  
 
Dit això, des del nostre Grup, el Grup Socialista a la Diputació, estem disposats a 
poder parlar de l’abast de la llibertat d’expressió i, a més a més, de defensar-la allà on 
calgui, i a no compartir la judicialització d’expressions polítiques. Però el que no podem 
admetre mai, i de cap de les maneres, és que algú no compleixi la llei. I s’ha de saber 
que no complir la llei té conseqüències, i més si és un càrrec públic. Estripar una 
resolució judicial o no declarar davant el Jutge té conseqüències. Un alcalde o una 
alcaldessa, un regidor o una regidora ha de garantir el funcionament democràtic de les 
institucions. No pot complir la llei... deixar de complir la llei de manera impune, perquè 
perd la força; perquè perd la credibilitat; perquè perd la legitimitat per fer complir les 
seves decisions als seus conciutadans i conciutadanes. I l’Estat de Dret té aquestes 
coses, que la Llei és igual per a tothom; que no hi ha objecció de consciència ni 
impunitat possibles. I aquells que tant parlen de drets democràtics haurien de saber 
que la Llei és la garantia dels seus drets i, per tant, no complir la llei és afeblir la 
democràcia.  
 
Què pensarien vostès si un ajuntament amb majoria absoluta socialista, que encara en 
tenim alguns, no gaires però encara en tenim alguns, decidís en el seu Plenari penjar 
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la bandera del PSC, que onegés en un espai, en un lloc d’honor amb la resta de 
banderes? També seria una decisió democràtica del poble. També seria una decisió 
del seu plenari. Per tant, els símbols de tothom estan recollits en el nostre Estatut i, pel 
que fa a la bandera, és la senyera; és allà on tothom es reconeix. La resta no, la resta 
no deixen de ser símbols partidistes, sigui l’estelada o sigui la bandera del PSC. He 
posat aquest exemple perquè crec que és bastant clar. Nosaltres, avui, quan hem 
arribat a la Diputació hem sentit orgull quan hem vist el llaç violeta, un llaç que tots i 
totes compartim, des de la diferència, des d’un pensament i una visió de projectes o 
d’anhels que no compartim; però aquest sí que el compartim i ens sentim orgullosos 
d’arribar a la Diputació i veure aquest llaç violeta en un lloc preferent. Per tant, per tots 
aquests motius que acabo d’explicar nosaltres votarem en contra de les dues 
mocions. 
 
De nou intervé la senyora Rovira (CUP-PA), qui diu: Només per contestar vàries 
coses. En primer lloc, dir que, bé, el que ha dit el portaveu d’Esquerra Republicana em 
sembla que no és cert. Bàsicament, es va presentar la proposició o la moció, perdó, 
sense intentar, primer, dialogar amb nosaltres sobre aquestes esmenes. En aquest 
sentit, també, pel conjunt dels membres d’Entesa, dir-los que nosaltres haguéssim 
entès que se’ns fes esmenes al nostre text pel que s’ha explicat, i dels diferents punts 
del tema de les banderes, perquè potser haguéssim pogut arribar a un acord. 
Malauradament, no ho sabem perquè això no s’ha produït així. 
 
D’altra banda, també dir que jo crec que tocaria que el Govern i, en aquest cas, el 
mateix Govern que tenim a la Diputació com que el tenim al Parlament de Catalunya, 
fes autocrítica de les actuacions que realitzen els Mossos d’Esquadra i, en aquest 
sentit, per a nosaltres és important posar sobre la taula, com sempre hem dit, que per 
a nosaltres la lluita per l’alliberament nacional, social i de gènere són lluites 
indestriables i, per tant, que no entenem aquest camí cap a la independència i aquest 
camí cap a l’alliberament nacional mentre se’ns està detenint companyes per 
denunciar la pobresa energètica, mentre estan en recerca i captura diferents 
companyes per donar la cara en una vaga general d’ara fa tres anys.  
 
Per tant, nosaltres entenem que és necessari que, si ens volem mantenir units, si 
volem que l’independentisme creixi, i tenir una majoria i tenir un referèndum, que surti 
favorablement, d’aquesta independència, creiem que és important que totes aquestes 
qüestions es tinguin en compte i, per tant, que no hi hagi repressió per les diferents 
lluites que s’estan desenvolupant perquè és evident que hi ha una situació 
d’emergència, hi ha una situació de crisi que, per molt que parlem d’independència, 
està allà i cal resoldre. I que un dels motius pels quals defensem aquesta 
independència i pels quals ens posarem de cara davant dels partits unionistes és per 
construir una república de tots i de totes i, per tant, on hi hagi una justícia social i de 
gènere evident. En aquest sentit nosaltres volem mostrar la nostra abstenció pels 
diferents motius que hem anat nomenant i per aquesta manca d’autocrítica que creiem 
que hi ha, per part del partit de Convergència i d’Esquerra Republicana, a l’hora de fer 
les coses. Volem mostrar la nostra abstenció, en aquest cas, a aquesta proposició. 
Lamentem que les esmenes pel partit d’Entesa no hagin vingut cap a...que no s’hagin 
fet directament a la nostra moció, sinó que directament s’hagin fet a l’altra moció i, en 
tercer lloc, una vegada més, mostrar la nostra solidaritat amb totes aquelles persones 
que estan posant el cos, que estan posant el cap per tirar endavant els diferents 
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municipis i la lluita per la independència però, també i sobretot, per un model de país 
que sigui nítidament social i on no hi hagi cap agressió ni cap tipus de violència envers 
les dones.  
 
Intervé novament el diputat senyor Asens (Entesa), qui diu: Molt breument. També, 
per expressar la solidaritat amb el que feia referència la representant de CUP-Poble 
Actiu i per fer una esmena al que ha dit la senyora Díaz: la senyera estelada no és un 
símbol partidista, no pertany a cap partit; és un símbol ideològic, alguns partits se 
senten identificats i altres no, però volia aclarir-ho. Igual que també ha dit que hi ha 
banderes que són de tots, i ha fet referència a la bandera estatal, hi ha molta gent que 
considera que la bandera espanyola, malgrat estar rejovenida, forma part de l’herència 
del franquisme. I una última qüestió, a la intervenció que havia fet abans el 
representant, el senyor Riera, del PP, quan ha citat Tomàs Moro, i ho ha dit també la 
representant de la CUP-Poble Actiu, una cita desafortunada; tinguin en compte que 
Tomàs Moro va ser decapitat, va ser executat per alta traïció al rei per les seves idees, 
precisament, i pel seu acte de desobediència. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula novament al diputat senyor 
Riera (PP), qui diu: No hi hagués intervingut si no hi hagués aquest torn de paraula. 
Dir-li al senyor Asens que una qüestió que ha citat, jo crec que li han posat un paper i 
s’ha limitat a llegir-lo: a l’Ajuntament de Barcelona, la bandera que va treure el senyor 
Bosch va ser la independentista, l'estelada, i la que va treure el senyor Fernández va 
ser l’espanyola. I qui la va voler retirar de males maneres, qui la va voler retirar, va ser 
el senyor Pisarello. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que el debat està exhaurit i 
passarem a la votació.  
 
I el Ple, amb relació a la Moció número 2, presentada pel Grup CUP-PA, n’acorda 
rebutjar-la, amb els vots favorables dels diputats assistents del Grup polític CUP - 
Poble Actiu (3), el vot en contra de Convergència i Unió (14), Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11) i  Entesa (7), sent el resultat definitiu de 3 vots a favor, 30 vots en contra i 18 
abstencions. 
 
I el Ple, amb relació a la Moció número 3, presentada pels Grups CiU i ERC-AM, 
n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11) i Entesa (7), el vot en contra del Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit Popular (3) i Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat 
definitiu de 32 vots a favor, 16 vots en contra i 3 abstencions. 
 
4.- Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, per al 
pagament del deute de la Generalitat als ens locals i per a la recuperació dels 
nivells de despesa i inversió del PUOSC i del Fons de Cooperació Local de l’any 
2010. 
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“La Generalitat ha multiplicat per cent el deute amb els ajuntaments en dos anys, 
passant dels quatre milions d’euros, abans de 2014, a entre 452 milions d’euros, 
segons el vicepresident i Conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i els 633 
milions d'euros, segons les dades de la Consellera de Governació, Meritxell Borràs. 
Aquest deute és particularment greu donat que suposa el 5,6% del total del pressupost 
que tenen els ajuntaments. 
 
És més, una part important d’aquest deute afecta als serveis socials, els serveis més 
bàsics que un Ajuntament té el deure legal i moral d’oferir. Només el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, reconeixia al febrer d’aquest any un deute amb els 
ajuntaments de Catalunya de 70,8 milions d’euros en concepte de programes de 
serveis socials i polítiques d’igualtat. 
 
Aquesta política de manca de recolzament al món local i de retallades sistemàtiques 
en les polítiques socials ha fet que els ajuntaments hagin hagut de posar els recursos 
per suplir les mancances deliberades de la Generalitat. Així, a principis d’any, la 
despesa en els anomenats serveis impropis dels municipis (competències que no 
tenen atribuïdes legalment) estava situada entre el 25% i el 30% del seu pressupost 
anual. 
 
Tot plegat ha anat acompanyat d’un descens continuat del volum de transferències 
econòmiques que ha realitzat la Generalitat als ens locals. Un descens que arriba fins 
al 62%. Així, les partides de finançament dels serveis amb competències compartides i 
aquells serveis que no són competència municipals s’han reduït en un 56% mentre 
que el Fons de Cooperació Local ja pateix retallades acumulades d’un 34%. Per la 
seva part, les subvencions per inversió com el PUOSC han patit una retallada del 92%. 
 
A més, la Generalitat ha utilitzat el món local i les seves institucions com a banc de 
l’administració autonòmica que ha centrifugat aquest deute i els seus problemes de 
tresoreria cap a les corporacions locals. De fet, recentment, el Govern ha signat un 
conveni de ‘col·laboració’ amb les quatre diputacions catalanes perquè avancin als 
ajuntaments 87,6 milions d'euros en concepte d’imports pendents de pagament del Pla 
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de manteniment i del Fons de Cooperació Local. 
 
Cal abordar de manera urgent el debat del finançament local per finançar 
adequadament les competències municipals i abordar les despeses de suplència i 
subsidiarietat, cal establir un calendari de pagament rigorós per deixar a zero el deute 
amb els ajuntaments i recuperar els nivells d’inversió i finançament local que teníem 
l’any 2010. 
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels 
següents acords: 
 

1. Acordar que la Diputació de Barcelona treballi conjuntament amb els 
ajuntaments de la província de Barcelona per establir el deute real de la 
Generalitat amb les seves hisendes i el càlcul de les despeses no obligatòries, 
de suplència i subsidiarietat. 

 
2. Instar la Generalitat de Catalunya a: 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

64 
 

 
a. Establir un calendari de pagament que permeti fer efectius els pagaments 

pendents de la Generalitat als ens locals dels exercicis anteriors, tot signant 
els acords necessaris amb cada ens local per a fer efectiu el pagament dels 
deutes que té pendent. 

b. Recuperar, en els propers pressupostos de la Generalitat, les dades de 
despesa i inversió del PUOSC i del Fons de Cooperació Local de l'any 2010. 

c. Presentar de manera urgent i prioritària un projecte de Llei de finances locals 
amb la participació del món local i les entitats municipalistes que inclogui un 
correcte finançament del nostre món local, així com un finançament suficient 
dels serveis públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
3. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.” 
 

Per defensar la moció, la Presidència dóna la paraula al president del Grup Partit 
Popular, senyor Reyes, qui diu: “La moción que presenta el Partido Popular es una 
moción totalmente municipalista, una moción que pretende reclamar, una vez más, el 
pago de la deuda que tiene la Generalitat de Catalunya con los entes locales, porque 
todos somos conocedores de la situación en la que se encuentran los diferentes 
municipios de nuestra provincia, los trescientos once municipios. Somos conscientes 
de ese aumento de carga económica que han tenido que suplir los ayuntamientos, 
dada la falta de recursos que ha puesto la Generalitat de Catalunya sobre los 
ayuntamientos, sobre los municipios; eso ha significado aumentos en los servicios 
sociales, aumento en el gasto educativo, aumento en los gastos de inversiones a 
cargo de los propios ayuntamientos y que, por lo tanto, han suplido esta carencia por 
parte de la comunidad autónoma. En concreto, estamos hablando de cuatrocientos 
cincuenta y dos millones de euros, según el Conseller de Hacienda, el señor 
Junqueras, o estaríamos hablando de seiscientos treinta y tres millones de euros, si 
nos acogemos a lo que dijo la Consellera de Governació, la señora Borràs. Es decir, 
un 5,6% del conjunto del presupuesto de todos los ayuntamientos. 
 
Somos conocedores, también, de esas faltas de pago en los servicios sociales. Por 
ejemplo, en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, la deuda 
reconocida ya asciende a más de setenta millones de euros, que van destinados a 
servicios sociales y a políticas de igualdad. Somos también conocedores de la falta de 
recursos en el Fondo de Cooperación Local, recortado en más de un 34%, o 
prácticamente como el PUOSC, las inversiones de la comunidad autónoma en los 
diferentes ayuntamientos, se ha recortado prácticamente a dejarlo, la partida, casi a 
cero. Un 92% ese recorte presupuestario. Por tanto, esa falta de recursos necesarios 
para los municipios, falta de recursos que hace que, por ejemplo, los planes de barrio 
estén totalmente paralizados porque no hay recursos destinados por parte de la 
comunidad autónoma y, por lo tanto también, ese clamor de los municipios que 
queremos hacer constar en nuestra moción. 
  
Y por último un tema que es una asignatura pendiente, ya, de muchas legislaturas que 
es el tema de abordar esa Ley de financiación local, necesaria, justa, para adecuar las 
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competencias municipales a la realidad que actualmente tienen en cuanto al apartado 
de gastos y servicios prestados. Por ello, hemos presentado estos acuerdos, acuerdos 
para trabajar la Diputación de Barcelona con el conjunto de los municipios de nuestra 
provincia, sobre todo porque hay que determinar cuál es la deuda real, ¿lo que dice el 
señor Junqueras, lo que dice la señora Borràs?. ¿Cuál es la deuda real que tiene el 
conjunto de municipios de la provincia de Barcelona? Por otro lado, conocer o trabajar 
con la Generalitat de Catalunya que se establezca un calendario, pero un calendario 
real, que exista y que se cumpla, de pago a los ayuntamientos, para reclamar ese nivel 
de recuperación en los presupuestos tanto en el PUOSC como en el Fondo de 
Cooperación Local, y por eso reclamamos ese valor máximo que hubo en el año 2010 
y, también, para tirar adelante, de manera prioritaria, esa necesaria Ley de 
financiación local que todavía no ha visto ni siquiera un anteproyecto en el Parlament 
de Catalunya.” 
 
Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Des de la CUP, constituïda, en aquest cas, al Parlament, ja vam plantejar en el 
marc d’aquesta qüestió diferents mesures que creiem necessàries per tal de poder 
acomplir amb els diners que deu la Generalitat al conjunt dels municipis. Són diferents 
mesures, que els vostres partits en el Parlament us poden explicar, que 
malauradament no van tirar endavant i que són un llistat per tal d’acomplir, 
precisament, un calendari que garanteixi que els diners arribin efectivament al conjunt 
dels municipis locals. 
 
Ara bé, ens sembla surrealista que el Partit Popular, avui, ens presenti aquesta moció, 
tenint en compte que, dels deutes del Govern de l’Estat, en són també responsables el 
Partit Popular i el Partit Socialista. I són en gran part ells mateixos els que estan 
desenvolupant totes aquestes mancances de diners que estan arribant a Catalunya. 
Alhora, també entenem que és paradoxal que el Partit Popular parli de cobrir 
pressupostàriament els serveis que ofereixen els ajuntaments quan són els principals 
responsables de treure aquestes competències a través de la Llei de regulació, a 
través de la LRSAL i, finalment, ens sembla demencial que el Partit Popular parli del 
pagament dels deutes quan ells no compleixen amb Catalunya, limitant la capacitat 
financera i pressionant per emetre els diferents diners que s’han de rebre aquí, a 
Catalunya. 
 
Per tant, com que ens sembla totalment incoherent i totalment demencial la proposició 
que avui presenten aquí, tenint en compte les actuacions que vostès realitzen al 
conjunt de  l’Estat espanyol, votarem en contra. 
 
Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Efectivamente, como se dice en la moción, 
parece ser que la Consellera reconoce la existencia de no menos de setecientos 
millones de euros de deuda de la Generalitat respecto a la Administración local 
catalana. Ha sido una línea de trabajo de este Grupo la denuncia constante de los 
incumplimientos de la Administración autonómica hacia nuestros municipios, un 
incumplimiento fruto de la desastrosa situación financiera que sufre la Generalitat pero 
que, sin embargo, no le impide destinar recursos a cuestiones como embajadas, DNIs 
catalanes o mantener una estructura de medios de comunicación públicos 
sobredimensionada.  
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Evidentemente, la mala gestión o, en nuestra opinión, la mala gestión del Govern de la 
Generalitat  no es el único factor que incide en la situación financiera de la Generalitat, 
sino que realmente existe un mal sistema de financiación, tanto de la Administración 
local como de la Administración autonómica, y en este contexto no entendemos cómo 
el presidente de la Generalitat anuncia públicamente que no va a asistir a aquellos 
foros, como pueden ser las conferencias de presidentes, donde se pueden abordar los 
temas de financiación autonómica y trabajar sobre ellos. Creemos que ha renunciado, 
definitivamente, el president Puigdemont, a trabajar por solucionar los problemas 
reales de los catalanes y, en definitiva, que ha entrado en la máxima aquella leninista 
de que “cuanto peor, mejor”, evidentemente con el objetivo de inocular el deseo de 
separatismo en la sociedad catalana. 
 
En este contexto político y económico, este Grupo se ha opuesto sistemáticamente a 
que la Diputación realice el papel de entidad financiera respecto a la Generalitat, 
detrayendo recursos nuestros, con un consecuente coste de oportunidad para 
financiar las obligaciones de la Generalitat respecto a los municipios y también 
cuestionamos las transferencias directas que se realizan a través del Presupuesto, 
sean tanto a la Generalitat como a sus organismos autónomos. En los datos 
presupuestarios de este ejercicio, hemos calculado que, entre las transferencias 
directas recogidas en el Presupuesto y con las operaciones de tesorería a través de 
los planes de asistencia y liquidez, hemos aportado no menos de 83,5 millones a la 
Generalitat desde la Diputación y, a cambio, evidentemente, por voluntad política del 
equipo de gobierno, no hemos sido capaces de arrancar un simple compromiso de 
calendarización de pagos por parte de la Administración autonómica respecto a la 
deuda que mantiene con nuestros municipios. Y así, algunos de ellos se han visto 
obligados, incluso, a acudir a reclamar por vía jurisdiccional la deuda. Ante este 
panorama, y en defensa de los intereses de los municipios de la provincia y de esta 
corporación, evidentemente nuestro voto no puede ser más que favorable a la 
moción.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Nosaltres anàvem a fer, per tercera vegada, una esmena a la 
moció del Partit Popular que parlava d’aquests temes. La veritat és que com que 
després, no tenim massa clar com hauríem de votar l’esmena, i perquè en el fons el 
que ens hauria agradat és votar la nostra esmena, finalment hem decidit no presentar-
la però era una esmena que anava a dir: “Instar el Congrés dels Diputats la derogació, 
de forma immediata i urgent de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera”. Perquè, clar, podem parlar de la situació del món local però 
no podem obviar que la LRSAL i que la Llei de sostenibilitat financera ens estan 
ofegant tant o més que el Govern de la Generalitat i, per tant, no ens semblava 
coherent portar aquí el debat només amb una part del problema.  
 
És més, podíem haver afegit a aquesta esmena una part que té a veure amb una 
resolució, que es presenta al Parlament de Catalunya, que és una resolució en 
defensa del món local presentada per Catalunya Sí que es pot, que diu “Instar el 
Congrés dels Diputats la derogació...” el que he llegit abans; aprovar, dins del segon 
semestre de 2017 la Llei de finances locals, que reforci l’autonomia local; presentar, en 
el Pressupost de la Generalitat, el pagament als ajuntaments; incrementar els Fons de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

67 
 

Cooperació Local... Acords, que deia en aquesta resolució del Parlament de 
Catalunya, que ¡Oh, dioses! només van votar el Grup del PSC i el Grup de Catalunya 
Sí que es pot. JuntsxSí, Ciutadans i el Partit Popular van votar en contra d’aquesta 
resolució al Parlament de Catalunya i la CUP es va abstenir. 
 
Home, no ens sembla massa coherent que portem aquesta moció aquí, que quan 
aquests temes es plantegen al Parlament no els votem i que, al Congrés dels Diputats, 
ens obviem del que passa. En definitiva, nosaltres el que diem és que estem d’acord 
en què, evidentment, els ajuntaments pateixen una situació d’asfíxia, és evident que 
els ajuntaments som els que estem responent als problemes principals de la nostra 
ciutadania i per tant els que estem buscant solucions i, per tant, necessitem més que 
mai recursos suficients per afrontar els problemes socials que patim als nostres 
municipis, però aquí hi ha una responsabilitat compartida per la incapacitat de la 
Generalitat de fer front als seus compromisos, de fer front als seus acords 
institucionals, que haurien de ser prioritat de la Generalitat, això ho tenim clar. Les 
escoles bressol són un exemple -n’hem parlat moltes vegades- però n’hi ha d’altres 
com la Llei de barris, etc. I no pot ser que, a ajuntaments de municipis que tenen el 
16% i 17% d’atur, la Generalitat els degui milions per la Llei de barris. No és 
acceptable, no es pot acceptar i, per tant, creiem que això és un tema claríssim que 
s’ha de defensar. Però, per l’altre costat, tampoc no és acceptable que, en aquestes 
mateixes situacions, l’Estat no permeti que aquells recursos que els ajuntaments estan 
aconseguint estalviar no els puguem incorporar per fer activitat política i per fer activitat 
social. Per tant, no és coherent. En definitiva, estem d’acord amb els acords que 
proposa la moció del Partit Popular però ens sembla que és incompleta i, per tant és 
incoherent i, per tant, no li podem donar suport. 
 
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres també vam estar a punt 
d’entrar una esmena en el mateix sentit, però vam pensar que el copyright el tenia el 
Grup de l’Entesa i, per tant, potser no calia trepitjar aquesta idea que ells ja van 
suggerir en el Ple de gener perquè, al Ple de gener, el Grup del Partit Popular va 
entrar una moció aproximadament en el mateix sentit, no són exactes els acords que 
ara proposa però, més o menys, en el mateix sentit. I és cert que aquesta és una 
moció netament municipalista. I és cert, també, que els ajuntaments patim una asfíxia 
financera, en part degut a què tenim molts deutes per part de la Generalitat. És cert 
que hi ha acords, en el Parlament de Catalunya, que treballen en aquest sentit però 
que, tot i la seva aprovació, amb dificultat es porten a la pràctica de manera efectiva. 
Tot això és cert. Però de la mateixa manera també és cert que l’aprovació de la LRSAL 
en el seu moment, no va ser netament municipalista, que la necessitat de la Llei de 
finances locals tampoc ens ajuda a sortir d’aquesta asfíxia per part dels municipis i, per 
tant, nosaltres amb dificultat podem donar suport a una moció de la qual, si llegim la 
part literal del que diu, estem completament d’acord però, d’una altra banda, el que no 
podem és demanar una cosa a la Generalitat i no posar-la a la pràctica quan tenim la 
possibilitat de fer una part des del Govern de l’Estat. 
  
Per a nosaltres, la LRSAL és la llei, durant tota aquesta història d’aquesta curta 
democràcia, que més ha laminat, d’una banda, l’autonomia municipal i, d’una altra, no 
ens ha donat les eines que nosaltres necessitem; és a dir, és una llei que no creu en 
els municipis, no dóna l’autonomia necessària als municipis, no dóna les eines als 
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municipis, no dóna els recursos als municipis per fer front a les nostres competències. 
Per aquest motiu, tot i estar d’acord amb el que diu literalment aquesta moció, 
nosaltres en aquest punt ens abstindrem. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, nosaltres no entenem bé, ja 
que gairebé aquesta moció és  idèntica a la moció que va presentar el Grup Popular el 
mes de febrer, si no recordo malament, que també reclamava el pagament dels deutes 
de la Generalitat cap el món local. En tot cas, podem anar repetint mocions tota la 
legislatura cada mes que diguin gairebé el mateix i, a sobre, aquesta moció a més a 
més fa referència al PUOSC. Des del 2010 sí que existeix un PUOSC, que és el 
PUOSC de manteniment 2014-2015, però que no existeix un PUOSC com a sistema 
d’inversions que hi havia hagut al món local anterior. 
 
Jo crec que, com a Govern, que és el pacte que hi ha en aquesta administració que és 
la Diputació de Barcelona, ja vam dir i hem manifestat en reiterades ocasions, que 
nosaltres seguirem allò que ens marqui el Govern de la Generalitat de Catalunya i la 
majoria del Parlament de Catalunya. I això vam dir dins l’acord que vam fer 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana a l’inici d’aquest mandat, que és que ens 
posàvem a disposició, i allà on no pugui arribar el Govern de la Generalitat per la seva 
situació econòmica, que tots coneixem, hi arribarà i intentarà donar suport al món local 
aquesta administració, i també, sobretot, per donar resposta als ciutadans i ciutadanes 
de la demarcació de Barcelona.  
 
Dit això, tots sabem la situació de precarietat econòmica de la Generalitat de 
Catalunya, la situació de dificultat econòmica que segurament cap partit polític que 
governés la Generalitat desitjaria ni voldria. Tots voldríem donar molta més resposta 
en capacitat econòmica per part de la Generalitat cap al món local i cap a les 
necessitats dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, però un govern, quan té una 
capacitat econòmica concreta, ha de saber prioritzar a què destina els recursos i, en 
aquest cas, és obvi que, el món local en sortim perjudicats, però perquè també es 
prioritza poder tirar endavant les polítiques d’atenció social, sanitàries, els pilars 
fonamentals que com a país necessitem, que són: promoció econòmica, l’ocupació, la 
salut, l’educació i l’Estat del Benestar. Per tant, és això al què es dedica i, a més a 
més, és obvi,  si alguns volem anar cap a un altre estadi administratiu i polític, no és 
per caprici; és perquè estem en una autonomia intervinguda. Estem en un model 
autonòmic esgotat, un model autonòmic, que, per exemple, l’Estat espanyol no ens 
deixa incrementar el nivell d’endeutament. Com tots saben, estem supeditats a nivell 
de l’Estat sobre quina és la capacitat d’endeutament que ha de tenir la Generalitat, 
amb recursos que mai, per les competències que tenim, també ens deu el Govern de 
l’Estat. Per tant, jo els hi plantejaria dues coses: primera, és obvi que necessitem una 
llei de finançament pròpia a Catalunya i, sobretot, que doni resposta a les necessitats 
del món local. En aquests moments, els recursos públics del món local són el 13% del 
conjunt dels recursos públics o que administrem l’Administració local, quan en altres 
països són molt més elevats. També, és evident que, per exemple, la Llei de 
Haciendas Locales, la llei de finances locals del Govern de l’Estat, només ens permet 
al món local tenir cinc tipus d’impostos, en concret, l’IBI, l’Impost de vehicles, l’Impost 
IAE, el tema de les contribucions per llicències d’obres i les plusvàlues. Per què no 
intenten també els del Partit Popular que ens permetin tenir més capacitat d’ingressos 
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mitjançant poder disposar d’altres impostos? Per exemple, una intervenció que va fer 
el Govern de l’Estat és que només podem cobrar l’IAE -a nivell impositiu- a aquelles 
empreses que facturin més d’un milió d’euros. Per què no retornem -això ho va aplicar 
el Govern Rajoy, perdó, el Govern Aznar-, per què no anem a l’estadi anterior, que és 
que totes les empreses tributaven l’Impost d’Activitats Econòmiques? Això ajudaria a 
les finances locals. 
 
I, finalment, dir-los-hi que, escoltin, jo crec que al món local necessitem també tenir 
clar que, quan tenim un nivell competencial, que a vegades vostès ens diuen, des del 
Govern del Partit Popular, mitjançant la LRSAL, que no ens correspon fer segons 
quines competències, com és gestionar llars d’infants, residències, centres educatius o 
elements culturals, jo també els diria, escoltin, replantegin la LRSAL des d’aquest punt 
de vista perquè, si els ajuntaments tenim capacitat financera per tirar-ho endavant, per 
què no ho podem fer?  
 
I última afirmació: mentre el Govern de l’Estat està amb un nivell d’endeutament del 
100% del seu Producte Interior Brut, al món local hem estat capaços de no tenir un 
element de dèficit en negatiu sinó un element d’endeutament en positiu, que va en 
benefici del conjunt del deute de l’Administració pública de l’Estat espanyol. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Resulta que, fa uns mesos, van presentar una moció gairebé 
mimètica a la que avui estem discutint. Jo, en aquells moments, els hi vaig recordar un 
pensament filosòfic, de Sant Tomàs, que deia: “Pot ser ètic però no és estètic”. En tot 
cas, li recordava que la seva moció era estètica però no era ètica i ara, ja estic a punt 
de dir-li que es repeteixen gairebé tant com El bolero de Ravel, perquè tornem a 
discutir el mateix. És que no puc o no podem, com a Grup, fer un discurs diferent del 
que vam fer en el seu dia, o potser sí, o potser sí, per afegir alguna de les coses que 
vostès han dit en el seu discurs d’avui i és que es faci una llei de finançament local 
nova. Sap que això estava previst a l’Estatut, que es va aprovar al Parlament de 
Catalunya i per referèndum a la ciutadania de Catalunya? I sap que aquest Estatut, 
que es va aprovar pel poble català es va “cepillar”, d’una banda, en paraules d’un partit 
polític, i es van recollir signatures contra l’Estatut, que havien aprovat els catalans, que 
contenia la redacció de la Llei de finançament local? I sap que hi va haver un partit, 
d’àmbit espanyol, que es diu Partit Popular, que el va portar al Tribunal Constitucional? 
I sap que el Tribunal Constitucional es va carregar una part important d’aquest Estatut, 
que l’havien aprovat els ciutadans de Catalunya? Doncs aquest és l’inici d’una història 
que avui ens ha portat on som i nosaltres potser ara, com a Grup polític, ja no estem 
pensant tant en com fer una llei de finançament local que estigui lligada a un Estatut 
que està escapçat o que està lligada a un Estat que ens ha escapçat l’Estatut, sinó 
que el que estem pretenent nosaltres, ara ja, i li torno a repetir, és fer un marc 
normatiu nou. Aquest marc normatiu nou, que l’ha de fer el Parlament de Catalunya, 
que l’ha de fer el poble de Catalunya, serà un marc normatiu que ens permetrà aprovar 
una llei de finançament local adient a les necessitats dels nostres municipis però, 
sobretot, a les necessitats dels nostres ciutadans. 
 
Per tant, és evident que, com vam fer aquest mateix any, votarem que no a la moció 
però acabaré recordant-li que: que sigui estètica està bé, però que sigui ètica és 
responsabilitat seva a l’hora de presentar-la.  
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Intervé novament el diputat senyor Reyes (PP), qui diu: “Decían los compañeros de 
la CUP que…. Nosotros hacíamos referencia, en la moción, a los ayuntamientos, 
hacíamos referencia a nuestra comunidad autónoma y la deuda que tiene la 
Comunidad Autónoma con los ayuntamientos. Y ustedes se salen por peteneras y nos 
hablan del Partido Popular y del Gobierno de España, y también otros partidos se han 
sumado a su discurso. Hace un momento, hablamos de ¿quién era aquella alcaldesa, 
de qué municipio, que estaba perseguida por no sé qué tribunal de la Inquisición 
política, los Mosso d’Esquadra...? Sí, la alcaldesa de Berga. Si le pregunta, a la 
alcaldesa de Berga, pregúntele cuánto le debe el Estado al Ayuntamiento de Berga. 
Pregúntele cuál es la deuda. Si quiere, se la anticipo yo: la deuda es cero con el 
Ayuntamiento de Berga. ¿Y por qué no cogen también a esa alcaldesa que pierde el 
tiempo con las esteladas, por qué no coge y se va a la puerta del Parlament de 
Catalunya y reclama la deuda que tiene la Generalitat de Catalunya con los 
ciudadanos, con los vecinos de Berga? Porque ahí sí que habrá una deuda, 
convencidísimo, como en el conjunto de los municipios de Cataluña, que tienen esa 
deuda cifrada en casi setecientos millones de euros. Esa es la situación que nos 
encontramos aquí. Y luego podemos hablar del Gobierno de España, de la LRSAL, del 
PP o de lo que ustedes quieran, pero estamos, en el planteamiento de la moción, 
hablando de la deuda que tiene la Generalitat de Catalunya con los ayuntamientos de 
nuestra provincia en el marco de nuestras competencias. Si ustedes quieren hablar de 
otra cosa o de otra administración, presenten una moción y discutimos lo que quieran, 
pero hablemos de esta moción. ¿Acaso no es cierta la deuda que tiene la Generalitat 
de Catalunya con los municipios? ¿Acaso no es cierto que el PUOSC ha pasado, en el 
año 2010, de ciento setenta y cuatro millones de euros a, en el 2014-2015, diecisiete 
millones de euros ? ¿Eso no es cierto? Es realidad. ¿No es cierto también que no 
existe un calendario de pagos, que no se está cumpliendo ningún acuerdo de pagos 
con los ayuntamientos de nuestra provincia y del resto de Cataluña? ¿Acaso no están 
supliendo los entes municipalistas, como sería la Diputación de Barcelona, cubriendo 
las necesidades o lo que no paga la Generalitat de Catalunya? ¿No hemos puesto 
ciento dieciocho millones de euros la Diputación de Barcelona en los Consejos 
Comarcales? ¿Eso no es cierto? ¿Acaso no es cierto que en políticas sobre la infancia 
se ha realizado un recorte de doce millones de euros en los últimos cuatro años? ¿O 
tampoco es cierto que, en la lucha contra la pobreza, todavía no se ha firmado ese 
acuerdo (el Pacto), todavía no está firmado? O las políticas de protección social, que 
acumulan ciento setenta y dos millones de recortes en apenas cuatro años. O cómo 
las partidas de las escoles bressol han pasado a cero euros. O las becas menjador, 
que también tienen unos recortes, en algunas comarcas, de un 50%. 
 
Las prioridades… Antes hablaba algún ponente de Esquerra y de CiU, las prioridades 
del Govern Sí, las prioridades son muy claras en el ámbito legislativo. La Llei de 
Governs Locals no se ha realizado, la Llei de Finances Locals tampoco se ha 
realizado; pero, eso sí, esfuerzo legislativo en crear ponencias para tramitar 
declaraciones de ruptura, la ley de Hacienda propia o de Protección Social o de 
Transitoriedad Jurídica, para eso sí que han tenido tiempo en el Parlament de 
Catalunya, y esfuerzos legislativos. No es cierto, por tanto, que el dinero se esté 
poniendo donde se tiene que poner, haciéndose énfasis en la necesidades reales de 
los municipios. La Generalitat de Catalunya se gasta cincuenta y un millones de euros 
en el proceso separatista; cuarenta y nueve millones de euros en crear esa Hacienda 
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propia, o los nueve millones de euros, en ese futuro DNI catalán; por no hablar de los 
trescientos millones en comunicación al servicio partidista del Gobierno.  
 
¿Y qué ha hecho el Gobierno de España? Porque el Gobierno de España, como 
decía, la deuda… ¿Cuál era la deuda con el Ayuntamiento de Berga? ¿El Estado 
cuánto le debe? Cero. Pues mire, con los entes locales, el Gobierno de España, en los 
últimos años, ha incrementado entre el 12 y el 15 un 24% las aportaciones que hace el 
Estado; ésta es la realidad. Mientras que la Generalitat de Catalunya no pone y no 
paga, el Estado aumenta su participación. ¿O acaso no existe ese Fla social por el 
cual también se han beneficiado muchísimas comunidades autónomas, especialmente 
la nuestra? 
 
Y para terminar: ustedes hablaban de la LRSAL, la malvada LRSAL; pues sólo les voy 
a citar el artículo 47 de la endiablada Ley de Administración Local, que dice que, si las 
comunidades autónomas delegan competencias o suscriben convenios de 
colaboración con las administraciones locales que impliquen obligaciones financieras, 
compromisos de pago a cargo de las comunidades autónomas, será necesario que 
éstas incluyan cláusulas de garantía del cumplimiento de esos compromisos; es decir, 
se establecerán los plazos, el calendario -lo que pide esta moción- y que, por tanto, se 
compromete al pago a la comunidad autónoma. Si se aplicase la LRSAL, si cumpliese 
la Generalitat de Catalunya cumpliese lo que dice la LRSAL, los ayuntamientos no 
tendrían esa deuda.” 
 
I el Ple acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
Grups polítics Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), els vot en 
contra de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i Entesa (7), sent el resultat definitiu de 6 vots 
a favor, 28 vots en contra i 17 abstencions. 
 
5.- Moció que presenten conjuntament els Grups PSC-CP i Entesa de la 
Diputació de Barcelona, per a una política fiscal més justa. 
 
“Portem molts anys de crisi econòmica. Una crisi econòmica que ha generat moltes 
desigualtats, així com graus de pobresa infantil molt elevats. 
 
Creiem que el Govern de la Generalitat té eines suficients per millorar i canviar 
aquesta situació. I pot canviar-la amb polítiques d’inversió, de despesa, amb polítiques 
públiques valentes en l’àmbit social, en l’educatiu o el sanitari; però també amb la 
política d’ingressos, modificant la política fiscal, modificant alguns impostos, que 
creiem que tenen marge per aconseguir més ingressos.  
 
Ara bé, no es tracta només d’aconseguir més ingressos per poder fer les polítiques 
socials que calen, sinó també perquè hem d’aconseguir tenir un sistema fiscal més just 
i més progressiu, amb el qual demanem esforços a aquells que més tenen. Perquè 
amb els anys que portem de crisi, a qui estem demanant més esforços és a les 
classes mitjanes i treballadores, a les classes baixes, i ens sembla que és una 
injustícia flagrant. 
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Implementar un sistema fiscal just i progressiu, que gravi de veritat la capacitat 
econòmica de les persones físiques i jurídiques, implica també una agència tributària 
que lluiti contra l’elusió i l’evasió fiscals i la pràctica d’erosionar les bases i desplaçar 
els beneficis cap a paradisos fiscals. 
 
Per tots aquests motius, demanem al Govern de la Generalitat que modifiqui la política 
fiscal. Ens cal un canvi en la política fiscal al nostre país. Per aconseguir més 
ingressos, perquè sigui més justa, per demanar esforços a aquells que més tenen, i cal 
que això es materialitzi en alguns impostos concrets. 
 
La Plataforma Pobresa Zero ens interpel·la, als grups polítics, a fer aquest canvi en 
política fiscal. Un canvi per aconseguir més ingressos modificant impostos importants 
com successions, patrimoni o l’IRPF, que és on realment hi ha el tall, que és on 
realment hi ha capacitat de tenir més de 1.000 EUR d’ingressos, pel cap baix. No es 
tracta de modificar petits impostos amb els quals recaptarem 5, 10, 11, 20 milions 
d’euros. El que volem és modificar els impostos que ens permetran ingressar 
centenars de milions més i que ens permetran modificar la política educativa, sanitària 
i social. 
 
Per tots aquests motius, demanem al Govern de la Diputació de Barcelona que: 
 

1. Insti el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar un Projecte de Reforma 
Fiscal, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti 
ampliar els recursos fiscals propis, a partir de: 

 
a. Modificar el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques amb l'objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les 
rendes mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes. 

b. Modificar l'Impost de Successions i Donacions per a retornar als nivells 
d'ingressos del 2008, a partir d'una reducció significativa i selectiva dels 
beneficis fiscals derivats de la normativa catalana. 

c. Modificar l'Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/201 2, per tal que 
gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transitori a 
l'establiment d'un Impost de grans fortunes. 
 

2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya al compliment dels següents 
punts, acordats al Parlament de Catalunya el passat 10 de novembre a instàncies 
del Grup Socialista: 

 
a. Millorar les figures impositives i la seva capacitat de recaptació pel que fa 

referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència en el 
desenvolupament de les previsions de la Llei de Finançament del Transport 
Públic de Catalunya. 

b. Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells 
que són clarament regressius. 

c. Millorar la gestió tributaria amb relació a l'impost sobre els habitatges buits 
establert per la Llei 14/2015. 

d. Recuperar l'impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 
d'abril, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

73 
 

 
3. Notificar aquests acords al Departament d’Economia de la Generalitat de 

Catalunya, a tots els grups parlamentaris, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula per defensar la moció, a la 
portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, 
senyora Díaz, qui diu: Que portem molts anys de crisi econòmica, una crisi econòmica 
molt profunda, és cert i és evident. Que, a més a més, aquesta crisi econòmica ha 
generat moltíssimes desigualtats, també és molt cert i nosaltres som dels que pensem 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya, igual que els governs municipals, tenen 
eines suficients per poder intentar pal·liar aquesta situació, si més no, pal·liar les 
conseqüències que això té en la ciutadania. Nosaltres ara venim de discutir una moció, 
i quan parlo de nosaltres em refereixo als municipis, als ajuntaments que en una 
situació d’asfíxia econòmica i, fins i tot, amb deutes pendents, som dels que paguem i 
som dels que intentem fer front a aquesta situació i, com deia, intentar pal·liar quines 
conseqüències ha tingut aquesta crisi econòmica en la majoria de ciutadanies, 
especialment en aquelles persones i famílies en especial situació de vulnerabilitat. I, 
per fer-ho, el Govern de la Generalitat ha d’impulsar polítiques públiques que siguin 
valentes, especialment en l’àmbit social, en l’àmbit de l’educació, en l’àmbit de la salut. 
I per poder impulsar aquestes polítiques públiques valentes és imprescindible, d’una 
banda, poder aconseguir més ingressos però, per fer-ho, també és imprescindible 
impulsar aquesta reforma fiscal, que sigui justa i que sigui progressiva. Perquè és 
imprescindible que pagui més qui més té i, per poder aconseguir aquesta 
imprescindible redistribució de la riquesa, és cert que la capacitat econòmica de les 
persones físiques i jurídiques s’han de gravar, en funció, precisament, d’aquesta 
capacitat.  
 
Els acords eren molt clars i la moció també és molt concreta. Per tant, nosaltres el que 
demanem, d’una banda, és instar el Govern de la Generalitat a què presenti aquest 
projecte de reforma fiscal, sobretot amb aquest objectiu tan clar, que és tenir un 
sistema fiscal que sigui més just, que sigui progressiu i, sobretot, que aporti més qui 
més té, tenint en compte que hi ha una part, petita, però hi ha una part de la ciutadania 
que no ha notat els efectes de la crisi i, qui realment ha acabat pagant més són les 
classes mitjanes i les classes treballadores, especialment, les classes populars. I, a 
banda de presentar aquest projecte de reforma fiscal, que ens permetrà tenir més 
ingressos, obtenir-los d’una manera justa, d’una manera progressiva, que ens 
permetrà fer aquestes polítiques valentes a les quals abans em referia; l’altra part de la 
moció, dels acords de la moció, simplement demana al Govern de la Generalitat fer 
allò que ja li demana el Parlament de Catalunya: el compliment dels acords que el 
Plenari, del 10 de novembre, el Ple del Parlament de Catalunya ja va aprovar. Per tant, 
aquesta és la nostra intenció, la nostra orientació. Aprofito per agrair al Grup de 
l’Entesa haver co-signat aquesta moció amb nosaltres i compartir aquest anhel d’un 
sistema fiscal just, progressiu i, sobretot, redistributiu de la riquesa. 
 
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui 
diu: Agrair també al Partit dels Socialistes haver treballat conjuntament en aquesta 
moció i dir, com ha dit la seva portaveu, que els acords d’aquesta moció beuen 
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directament d’una resolució conjunta de Catalunya Sí que es pot i el Partit dels 
Socialistes al debat de política general. 
A nosaltres, ens agradaria, primer, situar una mica el context del perquè presentem 
aquesta moció, les dades sobre pobresa al nostre país i, sobre això, diem que els 
darrers estudis realitzats aquí, a Catalunya, ens indiquen que la situació de pobresa no 
s’ha redreçat malgrat les crides a l’optimisme, basades en un presumpte creixement 
econòmic que, en cap cas, està arribant a la població en general ni està comportant 
millores en les seves condicions de vida. Les xifres més colpidores són les de pobresa 
entre els menors de setze anys. Avui, a Catalunya, hi viuen quatre-cents noranta-dos 
mil infants en risc de pobresa i això suposa un 7,2% més que l’any 2008. I les dades 
també ens demostren i ens indiquen que, a més a més de pobresa i risc d’exclusió 
social, s’incrementen les desigualtats i apunten cap a una cronificació de la pobresa 
severa, que no és fruit d’un manament diví, sinó que és fruit de les retallades en drets 
socials i laborals dels darrers anys. A Catalunya, ara mateix hi ha sis-centes tres mil 
sis-centes persones a l’atur, de les quals el 58,3% correspon a atur de llarga durada, i 
només el 27,8% de les persones en atur rep algun tipus de prestació. A Catalunya hi 
ha avui, també, dues-centes divuit mil llars catalanes on tots els seus membres són a 
l’atur; hi ha cent tres mil famílies que viuen sense ingressos; s’ha incrementat la taxa 
de risc de pobresa en el treball, ja que l’11,7% de les persones que treballen en el 
nostre país cobra salaris per sota del llindar de risc de pobresa; quaranta-tres famílies 
desnonades cada dia i quatre-cents vuitanta mil pisos buits, i un 8,7% de la població 
no pot escalfar casa seva. La realitat, doncs, és que cada vegada tenim una societat 
més desigual. Els rics són cada vegada més rics, i els pobres cada vegada més 
pobres. 
 
En xifres, aquesta última dada que deia, és que el 20% de la població més rica 
acumula 6,5 vegades més de recursos que el 20% més pobre i, davant aquest 
panorama, el que reclamem amb la moció és que la Generalitat exerceixi la seva 
responsabilitat i recapti més, ingressi més, sobretot per part d’aquelles persones que 
més tenen. I considerem especialment greu, i una irresponsabilitat, que el Govern de 
la Generalitat renunciï a fer això, a obtenir més recursos, més ingressos, per via d’una 
reforma fiscal que té a les seves mans poder-la tirar endavant. I és per aquest motiu, 
com deia, que presentem aquesta moció, conjuntament amb el PSC, i no renunciem i 
seguirem insistit fins a l’últim moment amb propostes com aquesta, que permetria 
ingressar prop de mil milions d’euros més i no cent vint milions d’euros, com la 
proposta actual del Govern de la Generalitat. Segons els nostres càlculs, amb una 
reforma fiscal justa i progressiva com la que proposem, s’ingressarien entre dos-cents 
cinquanta i quatre-cents milions d’euros extres en la reforma del tram autonòmic de 
l’IRPF; entre tres-cents i tres-cents cinquanta milions d’euros extres, en la reforma de 
l’Impost de successions i donacions, i entre dos-cents i dos-cents cinquanta milions 
extres, en la reforma de la tarifa de l’Impost de patrimoni, que, com deia, tot això 
correspon i és competència exclusiva de la Generalitat. Les nostres prioritats en el 
terreny de les despeses, bé, fem una proposta per ingressar més i és per gastar més, 
sobretot i principalment en el terreny social i, per això proposem augmentar les 
partides adreçades a l’emergència social, en totes les seves dimensions i, 
especialment, insistint en la necessitat que l’any vinent s’iniciï la implantació de la 
Renda Garantida de Ciutadania, que ja es va aprovar en el seu moment, hi hagi 
recursos suficients per aplicar la Llei d’emergència habitacional i pobresa energètica i 
es compleixi amb tots els compromisos avançats en el Pla d’emergència social. 
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També, posem davant de tot i com a prioritat augmentar les transferències als 
municipis perquè, com ja s’ha dit reiteradament en aquest Plenari, són els que han de 
fer front a aquesta emergència social de la que parlava. 
 
Per tant, i ja acabo, amb aquesta reforma fiscal demanem que pagui més qui més té i 
menys qui menys té, precisament per fer front a aquestes prioritats en inversió social 
que és el que esmentava abans. I, al nostre entendre, decidir qui paga més o menys i 
a quins sectors de la població es dirigeixen aquests diners públics que, a més, penso 
que el Ple d’avui ha estat, pràcticament, un monogràfic d’on vénen els diners i cap a 
on es destinen, i és segurament, aquestes decisions, una de les coses més 
transcendentals que podem fer en política, i és per això que demanem al Govern de la 
Generalitat, com he dit, que exerceixi la seva responsabilitat i apliqui aquesta reforma 
fiscal. 
 
Tot seguit pren la paraula el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, 
qui diu: Senyors del PSC i senyores i senyors d’Entesa, passin pantalla, senyors i 
senyores, passin pantalla. Vostès ens proposen un text que, des de la CUP-Poble 
Actiu, podríem subscriure pràcticament de forma total, que el que fa és atemptar 
contra la línia de flotació de les contradiccions tant de Convergència i Unió com 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i posar de manifest aquestes contradiccions, 
nosaltres ho podem subscriure, però vostès estan encara en “reforma del tram 
autonòmic de l’IRPF”. Doncs bé, nosaltres no volem obviar que, únicament, podrem 
resoldre aquest tema i obtenir una política fiscal més justa, a Catalunya, quan tinguem 
la clau de la caixa; la clau de la caixa d’una hisenda pròpia. Dins del marge de 
maniobra del qual vostès han esmentat que tenim a Catalunya, és evident que cal 
incorporar i recuperar l’Impost de patrimoni i l’Impost de successions, que semblen 
intocables per a Convergència i Unió i, evidentment, també, el tram autonòmic de 
l’IRPF; però això són les molles i, des de la CUP-Poble Actiu, a nivell d’hisenda, com 
en d’altres àmbits, volem el pa sencer. 
 
Dit això, vostès parlen de que es podrien aconseguir fins a mil milions d’euros i, abans, 
el senyor del Partit Popular deia que l’Estat, com si els diners de l’Estat no fossin 
diners nostres... posant de manifest unes balances fiscals en què ja no anem a parlar 
de mil milions d’euros sinó que, pel cap baix, segons qualsevol lectura, estem parlant 
de setze mil milions d’euros cada any. En tot cas, no sabem si aquest Plenari s’ha de 
convertir en un Parlament-bis perquè aquesta moció està molt bé que la facin al Parc 
de la Ciutadella i no sé si és adequat que ho facin aquí. En tot cas, a l’anterior moció, 
el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya s’ha referit al senyor Aznar i a la 
seva reforma de l’IAE, doncs també trobem a faltar en aquesta moció, que presenta el 
Grup Socialista i el Grup de l’Entesa, alguna referència a què ha de fer o com ha de 
gestionar els impostos provincials aquesta Diputació de Barcelona. Un dels aspectes 
que, recurrentment, des de la CUP-Poble Actiu hem estat criticant, i ho farem la 
setmana vinent, és la sistemàtica congelació del recàrrec provincial de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques. Dit això, i amb tot, la CUP-Poble Actiu donarà suport a 
aquesta proposició. 
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, 
qui diu: Bé, continuem amb la política de portar mocions, a la Diputació, que no tenen 
res a veure ni amb les competències d’aquest Plenari ni d’aquesta administració. Les 
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polítiques fiscals de la Generalitat entenc que es discuteixen al Parlament i, de fet, fa 
quinze dies es van discutir, em sembla que, la mateixa proposta en el Parlament. I 
aquest Plenari de la Diputació ni ha de ser una segona cambra del Parlament ni ha de 
ser, entenc jo, una comissió de control del Parlament. No crec que això ho faci el Grup 
Socialista perquè no tingui propostes locals de l’àmbit de la Diputació. Entenc que això 
ho fan per altres tipus d’interessos, entenc que polítics o partidistes, però, bé, parlarem 
breument del fons de la qüestió. 
 
Catalunya és la Comunitat Autònoma més cara d’Espanya. Més cara, per viure els 
catalans; més cara, en qualitat de viure; es paguen més impostos i més taxes, tant a 
nivell autonòmic com a nivell municipal o local, que a la resta de les comunitats 
autònomes d’Espanya; menys bonificacions i deduccions fiscals que en cap altra 
comunitat autònoma, és on s’apliquen menys bonificacions i deduccions fiscals a nivell 
autonòmic i menys incentius i ajudes per atraure inversions i per reactivar l’economia. 
Que Catalunya sigui la Comunitat Autònoma més cara d’Espanya no és per casualitat; 
que Catalunya sigui la Comunitat Autònoma on es paguen més impostos d’Espanya, 
no és per casualitat; és conseqüència de molts anys de governs nacionalistes 
independentistes que, evidentment, necessiten, cada vegada, recaptar més diners a 
través dels impostos, buidant les butxaques dels catalans perquè, clar, han de 
construir un Estat propi i, per tant, necessiten incrementar aquests impostos cada 
vegada més però, també, és conseqüència dels governs tripartits i dels governs 
d’esquerres que ha tingut Catalunya, que també necessiten aquests impostos i 
aquests diners dels catalans perquè han d’incrementar tot el que puguin 
l’Administració, i perquè han d’incrementar l’intervencionisme perquè volen substituir la 
societat civil per l’Administració de la Generalitat, en el cas dels impostos autonòmics. I 
mirin, l’intervencionisme econòmic i ideològic del nacionalisme és tan perjudicial per a 
la societat com l’intervencionisme d’esquerres. És tan perjudicial l’un com l’altre. I, al 
final, la seva acció, de forma real. Què ha passat quan vostès han governat la 
Generalitat? Doncs que, cada vegada, han posat més impostos que han tingut en 
compte menys i han reduït la llibertat econòmica a Catalunya i que, al final, com li dic, 
doncs han buidat les butxaques dels catalans per gastar-se, des de l’Administració, els 
seus diners i, moltes vegades, malgastar els seus diners. I nosaltres, des del Grup 
Popular, el que volem és que a Catalunya, la Generalitat, hi hagi menys impostos, hi 
hagi més llibertat i que els catalans puguin decidir en què es gasten els seus diners. 
 
I perquè només creiem, des del Grup Popular, que des del creixement econòmic 
tindrem més llibertat i baixarem l’intervencionisme de l’economia a la nostra societat. I 
només amb més creixement econòmic, amb més llibertat i amb menys 
intervencionisme, aconseguirem aquesta qualitat de vida a través de millorar els 
recursos que té l’Administració a Catalunya. Aconseguirem més recaptació fiscal i, per 
tant, amb més qualitat de vida, més recaptació fiscal i aquest creixement econòmic, tot 
això serà una condició necessària perquè es pugui mantenir l’Estat del Benestar i 
millorar la sostenibilitat d’aquest Estat del Benestar, de l’educació, de la sanitat i de la 
despesa social. Nosaltres creiem que l’únic que garanteix la continuïtat de l’Estat del 
Benestar, de la sostenibilitat de l’educació, de la sostenibilitat de la sanitat, de la 
sostenibilitat de la despesa social és millorar, aconseguir i consolidar el creixement 
econòmic i amb això, per tant, consolidar, millorar i mantenir els recursos econòmics 
que té l’Administració per poder afavorir els catalans. 
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Donat que en aquesta proposta, hi ha alguns punts, com es va, també, denotar en el 
debat que va haver-hi fa dues setmanes en el Parlament, amb els quals coincidim i, 
també, hi ha d’altres amb els quals no coincidim i hi estem en contra, nosaltres, en 
aquest cas i, a més a més, per considerar que això no ha de ser una segona cambra 
del Parlament, ni tampoc ha de ser una comissió de control sobre les proposicions que 
s’aproven en el sí del Parlament de Catalunya, nosaltres ens abstindrem en la 
votació d’aquesta moció perquè entenem que hem d’utilitzar el temps dels ciutadans 
de Barcelona, dels veïns de la Diputació de Barcelona, en temes que, estrictament, 
siguin competència de la Diputació de Barcelona i que afectin, de manera directa, els 
ciutadans de la província i, també, els municipis de la província. I entenem que utilitzar 
el temps dels contribuents en debatre mocions que ja s’han debatut en el Parlament de 
Catalunya o que són competència del Parlament de Catalunya no ha de ser la millor 
manera, tampoc, d’utilitzar els impostos dels barcelonins, en aquest cas, els recursos 
públics, també, dels barcelonins i de la Diputació de Barcelona. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Evidentemente, al leer 
el título de la moción, estamos seguros que cualquier Grupo de este Pleno estaría de 
acuerdo en votar favorablemente a la moción. ¿Quién no defiende una política fiscal 
más justa? Sin embargo, conforme se lee el contenido de la moción, entendemos, por 
una parte, que el objetivo último que se persigue, al fin y al cabo, es solicitar un 
aumento de la presión fiscal a los ciudadanos de Cataluña, creando nuevas figuras 
tributarias o incrementando los impuestos que ya castigan suficientemente a la clase 
media y trabajadora, como es el IRPF y Sucesiones, pero es que, además, echamos 
de menos que, en política de ingresos, que estamos de acuerdo tanto con la diputada 
Díaz como con el diputado Rodríguez, que es necesario ingresar más para 
incentivar… para tener una política de redistribución; en la vía de los ingresos, no se 
habla en ningún momento de abordar, por ejemplo, el fraude fiscal. Entendemos que 
ya ustedes renuncian a luchar contra el fraude fiscal a nivel estatal y a nivel 
autonómico y, bueno, hemos tenido amnistías fiscales que no sólo ha protagonizado o 
ha impulsado el Partido Popular. Además, tampoco abordan el tema del gasto; 
podríamos hablar también del gasto. Nuestra política fiscal, o el núcleo de nuestra 
política fiscal, es racionalizar el gasto público, por una parte, y, por otra, no aumentar 
la presión fiscal sobre los ciudadanos. 
 
¿Cuál es nuestra propuesta fiscal? Simplificar el IRPF, es reducir los tramos del IRPF; 
es reformar, por ejemplo, la Ley de Sociedades para que realmente las sociedades 
tributen y no se escapen vía bonificaciones; y, a nivel del Impuesto de Sucesiones, 
que consideramos uno de los impuestos más injustos que existen, excluir, poner como 
renta exenta del Impuesto, tanto las viviendas habituales como una parte de la renta 
económica del sujeto pasivo. En definitiva, nosotros apostamos por la lucha contra el 
fraude fiscal; racionalización del gasto público; reducir estructuras políticas, 
duplicidades, gastos superfluos y racionalizar los tributos para que, realmente, se 
paguen aquellos tributos que deberían pagarse. 
 
Entendemos, como ya se ha dicho por otros Grupos, que es un debate que trasciende 
el ámbito competencial de la Diputación y no compartimos, no compartiendo el modelo 
fiscal que ustedes plantean, más allá del título de la moción; nos vemos obligados a 
votar en contra de la moción.” 
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Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, jo crec que una moció sobre la 
política fiscal més justa a qui recau, òbviament, ho han dit altres Grups, és a nivell del 
Parlament de Catalunya i, de fet, és a nivell del Parlament de Catalunya que aquesta 
mateixa moció es va debatre i la posició nostra, que estem dins d’una coalició que és 
JuntsxSí, va ser d’acceptar una de les parts, que hi estem totalment d’acord, del que 
diu la moció, i l’altra part, que no hi estem d’acord.  
 
En primer lloc, jo crec que Catalunya és un dels territoris i països amb una fiscalitat 
més alta a nivell europeu i a nivell mundial, i si miréssim la contrapartida dels serveis 
que rebem a canvi, no quedaria equilibrat. I aquest és un problema absolutament greu. 
Per altra banda, dir-los-hi que jo crec que la proposta que planteja Entesa és una 
proposta d’un cert brindis al sol; i és un brindis al sol perquè, cada cop que aquest país 
intenta tirar endavant una proposta de nou impost, tenim un recurs per part de l’Estat 
que impossibilita que això es dugui a terme i podem treure exemples: Impost sobre els 
dipòsits bancaris, Impost ambiental sobre les nuclears; impugnades pel Govern de 
l’Estat i resoltes negativament. I, per tant, tenim un problema, que és que no tenim 
sobirania fiscal per decidir sobre els nostres impostos. I aquest és el problema greu. Ja 
podem plantejar molts més impostos però, mentre que nosaltres siguem una 
autonomia de segona que no ens permet poder tenir sobirania per decidir els nostres 
propis impostos, si volen, podem continuar fent els brindis al sol que vostès considerin 
oportuns. I podem incloure-hi uns altres. I, en el fons, quan parlem d’un sistema fiscal 
més just, no parlem mai dels impostos indirectes, que són aquells impostos que 
realment afecten les classes populars, les classes mitjanes, la gent que ho passa 
malament. Els impostos indirectes com, per exemple, l’IVA. Com és que, per una barra 
de pa, paga el mateix IVA aquell ciutadà que cobra un ajut a la pobresa de set mil sis-
cents seixanta-set euros l’any, que aquells ciutadans que cobren noranta mil euros 
l’any? Això és injustícia. Per què no parlem dels impostos indirectes? Perquè, perquè 
de fet, tampoc tenim capacitat de sobirania fiscal per decidir-ho; de fet, l’impost de 
l’IVA no el decidim nosaltres, sinó que qui el decideix és l’Estat espanyol. 
 
Per tant, nosaltres creiem que cal anar cap a una fiscalitat més justa perquè doni 
cobertura a les polítiques socials que el país necessita, però el que és obvi és que, en 
el marc polític i jurídic actual, en el marc d’una autonomia de segona com disposem, 
és difícil poder-hi avançar. Nosaltres hem d’anar cap a una fiscalitat amb plena 
sobirania i això només serà possible mitjançant un nou país que doni resposta a 
aquesta necessitat, que és parlar, àmpliament, de la fiscalitat.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: En tot cas, per manifestar el nostre vot contrari, sobretot, perquè 
entenem que els ciutadans de Catalunya s’han entès víctimes del mal finançament que 
està patint Catalunya des de les normatives estatals. És una evidència que el que 
podem augmentar de l’IRPF, el tram autonòmic, que en diuen, és el 10%. És el 10% 
més del que ja estan pagant els ciutadans i ciutadanes catalanes i el 10% més pot ser 
aplicat urbi et orbi a tots els ciutadans, la qual cosa suposarà un augment de la pressió 
fiscal. I entenem que, malgrat podríem estar d’acord amb la segona part de la moció 
que van consensuar al Parlament de Catalunya i que, per tant, el Grup de JuntsxSí hi 
va estar d’acord i la va pactar, la primera part; no la podem acceptar. 
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De fet, se’ns ha dit o s’ha dit durant les intervencions que Catalunya és la Comunitat 
Autònoma més cara. Justament perquè, segurament, hem tingut un tracte fiscal poc 
adequat. O potser paguem autopistes perquè ens agrada? Paguem autopistes, entre 
altres coses, que no és càrrega fiscal però sí despesa dels ciutadans, perquè qui havia 
de fer les infraestructures no ho ha fet. I aquesta és una realitat tossuda que anem 
patint dia a dia i, a més, ens veiem amb l’estranya situació que, cada vegada que el 
Parlament de Catalunya aprova una normativa que permet fer més recaptació, es 
porta al Tribunal Constitucional, i es declara inconstitucional. Amb la qual cosa estem 
absolutament encorsetats amb aquests impostos que ja tenim, que suposarien uns 
ingressos de mil milions d’euros, que al final és una quantia important però no és la 
quantia que necessita la nostra societat per tirar endavant, i ho he dit a la  intervenció 
de la moció anterior: estem pensant en un altre marc jurídic que ens permeti, realment, 
afrontar aquestes situacions de necessitat que tenen els ciutadans de Catalunya no 
mitjançant l’augment de l’IRPF o l’Impost de successions, que grava d’una manera 
clara tots els contribuents, no només unes elits concretes. Si fem això, aconseguirem 
una quantia de mil milions d’euros, que sí que és important, però, en tot cas, nosaltres 
ja aspiràvem com a Grup, fa uns anys, a tenir un concert econòmic mimetitzant el 
concert econòmic basc, de manera que fossin les diputacions, en aquest cas, o el 
Govern de Catalunya o el Parlament de Catalunya qui recaptés els impostos i pagués 
la seva quota a l’Estat. Això no va poder ser. Ara hem de treballar amb aquestes eines, 
hem d’intentar fer aquest marc normatiu que ens permeti no augmentar la pressió 
fiscal més encara a Catalunya i fer més la diferència respecte a ciutadans que viuen a 
altres llocs d’Europa, sinó que el que hem de fer és un marc normatiu que ens resolgui 
realment el finançament del nostre país i que, en tot cas, no que ens resolgui sinó que 
ens permeti treballar amb els nostres diners pels nostres ciutadans.   
 
Intervé, novament, la diputada senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: Per acabar de 
comentar alguna cosa perquè crec que no acaba d’entendre el que no vol i és cert que 
nosaltres, en alguns casos, sí que és veritat que  presumim i ens enorgullim de ser 
intervencionistes ¡y a mucha honra! Per què? Perquè el que volem és intervenir per 
eradicar les desigualtats, com no podia ser d’una altra manera. Per a intervencionistes 
tenim lleis com són la LRSAL o la Llei Wert, aquestes són lleis clarament 
intervencionistes, però nosaltres, si volem intervenir, torno a dir, és per eradicar les 
desigualtats i per treballar, també, per pal·liar els efectes de la pobresa. 
 
Aquesta és una economia que està al servei de l’1%. Per què és una economia que 
està al servei de l’1%? Doncs ho deia l’informe d’Oxfam Intermón que va presentar 
aquí, a Catalunya: l’1% de la població concentra més riquesa que el 80% amb menys 
recursos; i, en concret, aquí a Catalunya, el patrimoni de les vint fortunes més grans, 
vint, vint fortunes més grans, va augmentar el 34% l’any passat. En un moment de 
crisi, el patrimoni de les vint fortunes més grans, vint, va augmentar el 34% l’any 
passat. Per tant, quan nosaltres parlem de fer una reforma fiscal més justa i més 
progressiva, no estem pensant a carregar aquelles classes que precisament han 
suportat els efectes d’aquesta crisi. Ho hem dit abans, ho hem fet, fins i tot, ho diem en 
la part expositiva de la moció, quan parlem que no podem tornar a carregar una altra 
vegada les classes mitjanes i a les classes treballadores, a les classes populars. El 
que volem que aquestes grans fortunes, que, tot i la crisi continuen augmentant, 
aportin una miqueta més per poder pal·liar i poder tirar endavant aquestes polítiques 
valentes. 
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I crec que, com ens hem expressat sobradament, només per acabar, dir que, 
precisament, estem a la zona d’Europa amb pitjor comportament en els indicadors 
socials i on més ha augmentat la desigualtat durant aquesta crisi. Però algunes de les 
respostes les coneixem, podem no actuar, però les coneixem i, sobretot, perquè és el 
país on les polítiques socials han tingut menys capacitat per protegir aquells que han 
estat més afectats per la crisi, especialment la infància i la joventut. 
 
Pren la paraula, novament, el diputat senyor Rodríguez (Entesa), qui diu: Nosaltres, 
en primer lloc, per recordar al PP, que ens retreia que portem debats parlamentaris 
aquí, a aquesta corporació, recordar-li que, precisament, el seu Grup va portar el debat 
parlamentari de les conclusions de la Comissió del procés constituent a aquest mateix 
Ple de la Diputació. Així que, segurament, ells també s’haurien d’aplicar aquest 
consell. 
 
En segon lloc, dir a la CUP, a Esquerra i a Convergència que, efectivament, 
mentrestant no arribi la independència, mentre no tinguem aquesta clau de la caixa 
que reclamen, podem engreixar la caixa que tenim i amb les competències que tenim i, 
fins i tot, en un estadi de futura independència, també haurem de decidir quin sistema 
fiscal volem per al nostre país, i aquest sistema fiscal pot ser progressiu o regressiu. I 
el model del Partit Popular, que és fiar-ho tot al creixement econòmic, el que veiem 
que comporta, sense aquest sistema fiscal progressiu, és un augment de les 
desigualtats i el model nostre és ingressar més, especialment de les rendes més altes, 
per redistribuir la riquesa i, per tant, això ho podem fer ara i, per això, reclamem que es 
faci.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), els vots en contra de Convergència i 
Unió (14) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció d’Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit Popular (3), sent el resultat 
definitiu de 20 vots a favor, 17 vots en contra i 14 abstencions. 
 
6.- 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 9.739 al 10.962, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, compresos entre els números 9.803 al 10.538, ambdós inclosos, Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números 9.743 al 10.759, ambdós 
inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 9.725 al 
10.672, ambdós inclosos i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els 
números 9.809 al 10.633, ambdós inclosos tots ells de l’any 2016, i dels acords 
adoptats per la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 13 
i 27 d’octubre de 2016. 
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7.- Precs  
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu adjunta del 
Grup CUP-Poble Actiu, senyora Sabater, qui diu: Com a cada Plenari, posem en 
qüestió l’existència de la vicepresidència cinquena, sense atribucions, i demanem la 
seva dimissió.  

 
La senyora Conesa (CiU), respon: Nosaltres també, com cada Plenari, contestarem 
que és una tradició i un fet d’aquesta corporació tenir tractament de vicepresidència a 
qui ostenta el cap de l’oposició, per tant, el primer Grup de l’oposició. 
 
8.- Preguntes 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Nosaltres, al llarg d’aquest mes, vam formular, 
per escrit, dues preguntes al seu Govern. La primera feia referència al grau 
d’implantació de la fibra òptica a la Xarxa de Biblioteques i hem rebut resposta. A finals 
d’aquest any 2016, arribarem al 55% de les biblioteques amb fibra òptica comercial del 
nostre proveïdor, en aquest cas Telefònica, i amb una previsió, de cara al 2017, d’un 
increment d’un 11%, és a dir, considera el Govern acceptable que un 45% de les 
biblioteques de la demarcació no tingui, a hores d’ara, fibra òptica? Perquè està molt 
bé plantejar-se, dins del seu Pla d’Actuació del Mandat, la demarcació com a Smart 
Region i assistir a fires que ens parlen de ciutats intel·ligents però, si un ciutadà i, 
normalment, els ciutadans que fan ús d’aquest servei no pot accedir a Internet en una 
xarxa pública de biblioteques, em sembla que no anem bé. 
 
La segona qüestió feia referència a què nosaltres vam sol·licitar, al seu Govern, quines 
eren les quantitats, per transferències corrents, a diferents ajuntaments. A tota la 
demarcació, en tenim tres-cents onze i em sembla recordar que la pregunta feia 
referència a catorze ajuntaments concrets, a més a més, eren ajuntaments alguns 
significats, però en tot cas, hi havia una representació bastant acurada o, almenys, 
aquesta era la nostra intenció, d’ajuntaments representatius dels diferents grups del 
SIEM. Bé, quina és la resposta? La resposta és que la Diputació no té personal per 
donar-nos aquesta informació?. És a dir, la corporació té quatre mil empleats gairebé, 
més de cinc mil empleats en tot el seu sector públic, i no hi ha personal per saber 
quants diners destinen a l’Ajuntament de Sant Cugat, o quants diners destinen a 
l’Ajuntament de Badia del Vallès. És a dir, és lògic que una administració que té més 
de cinc mil treballadors no pugui disposar d’aquestes dades? No podem disposar de 
quant destina? La Diputació no pot saber quants diners dóna en recursos nets i també 
en recursos tècnics i la seva quantificació? A nosaltres, això ens sembla una vergonya. 
Jo crec que vostès, la setmana que ve tindrem el discurs, o el debat, de pressupostos,  
i vostès s’han de plantejar claríssimament el sistema de redistribució de recursos, 
efectivament, i entre d’altres, en el que són les meses de concertació. Hem d’anar 
abogant cap a criteris que, tot i respectant les especificitats de cadascun dels 
municipis, hi hagi criteris  més o menys objectius, per nivell de renda, per nivell 
d’habitants i d’altres. En tot cas, crec que ens ho hem de fer mirar. La Diputació ha de 
saber quants diners destina a cada municipi. I la resta de municipis han de saber, han 
de conèixer quants diners es destinen a la resta de municipis i, a partir d’aquí, tu fas la 
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valoració política que correspongui des dels diferents partits o des dels diferents 
consistoris.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passaré la paraula al vicepresident de 
Cultura perquè li comenti el tema de biblioteques i jo mateixa li respondré el tema de 
les transferències corrents. I, tot seguit dóna la paraula al vicepresident tercer, i 
president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, senyor Pujol (ERC), 
qui diu: Dir simplement que, segurament, la fibra òptica que arriba a les biblioteques té, 
més o menys, el mateix tant per cent que el desplegament de fibra òptica sobre el 
territori del nostre país. Per tant, el que és segur és que la Diputació de Barcelona, 
quan arriba la fibra a algun municipi, en poc temps els hi posem en marxa a la seva 
biblioteca. Per tant, és una qüestió que hi ha molta part del país, sobretot, el rerepaís, 
que encara no tenim, encara no ens ha arribat la fibra òptica; i ho dic perquè és que, al 
meu poble, encara no hi ha arribat. O sigui que és així de fàcil. 
 
La senyora Conesa (CiU), diu: En el tema que vostè deia, jo veig aquí la resposta que 
li han fet, que la tinc adjuntada, també adjuntàvem un llistat d’assistències per 
instruments de cooperació. Jo entenc que el que se li està dient és que tenim, és a dir, 
hem d’integrar els diferents instruments de cooperació entre sí. És a dir, la tasca 
d’integració de les bases de dades, s’han d’integrar, i és una tasca que s’està fent i 
s’està duent a terme. No és senzilla però s’ha de creuar, evidentment, la informació. 
 
Jo també, pel que puc observar i que vostè comenta, s’han de posar les dades en 
obert absolutament i la valoració política també s’ha de fer, però també li vull dir... Miri, 
li poso un exemple del meu ajuntament. Jo quan vaig arribar a la Diputació 
desconeixia realment els instruments que la Diputació posava a l’abast de cadascun 
dels consistoris i vaig mirar, més o menys, quins eren aquests instruments. Clar, hi ha 
ajuntaments que, per exemple, són molt actius en les peticions de Catàleg i, clar, si hi 
ha un ajuntament que demana trenta projectes, cinquanta projectes de Catàleg i hi ha 
un ajuntament que només ha demanat deu projectes de Catàleg, sempre rebrà més el 
que ha demanat cinquanta que el que ha demanat deu. Per tant, aquesta valoració de 
cada ajuntament què demana també és relativa en relació amb l’actuació i la 
proactivitat que ha tingut l’ajuntament. Ho dic perquè, per exemple, amb un ajuntament 
de dimensió com Sant Cugat, que es compara amb un ajuntament de dimensió com 
Sant Boi, que més o menys estem iguals, Sant Boi sempre, per tradició, rep més de 
Catàleg que Sant Cugat, però perquè Sant Boi sempre ha demanat molt més de 
Catàleg i, pels seus programes, els ha adequat molt a encaixar-los al Catàleg de la 
Diputació. I Sant Cugat, no. Per tant, què li vull dir? Jo estic d’acord en què nosaltres 
hem d’anar integrant dades, que ho estem fent i, per això, tot el projecte de poder 
treballar amb aquestes dades integrades però que, a la vegada, la valoració política no 
és tan simple com “aquest rep això i aquest rep lo altre”. És que hi ha causes: si hi ha 
un ajuntament que té una necessitat, per exemple, d’un tema d’aigua o d’un tema de 
depuradora que és prioritari, probablement estarà rebent més inversió que no un altre 
que ha demanat una altra qüestió que no és un servei bàsic o un servei de 
competència bàsica, per exemple. 
 
Per tant, jo dic que hem de millorar, crec que estem integrant totes aquestes dades i 
espero que, molt aviat, tot això podrà ser accessible per a tothom.  
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Intervé novament el diputat senyor Duran (CUP-PA) i diu: Bé, en referència a la 
resposta del senyor Martí Pujol, jo entenc Llinars del Vallès com a rere-Vallès i no pas 
com a rerepaís. En tot cas, quan nosaltres parlàvem d’accés a Internet, estàvem 
parlant d’accés a Internet d’alta velocitat, crec que això s’ha entès. 
 
En referència a les paraules de la presidenta, nosaltres entenem que poden haver 
ajuntaments que demanin més recursos d’un Catàleg de serveis, però també entenem 
que la valoració política que es faci del repartiment dels recursos públics és una 
valoració que s’ha de fer a posteriori, però nosaltres tenim, objectivament, hem de 
poder conèixer què es destina a cadascun dels municipis. És el que demanem. Vull 
dir, evidentment, hi ha especificitats i després hi ha determinades polítiques, la 
redistribució en la recerca de l’equitat dels recursos públics, que això, almenys, la 
CUP-Poble Actiu no ho qüestionarà, i hi haurà totes les excepcions a la norma; però la 
Diputació ha de conèixer aquestes dades i, els diferents ajuntaments, també. A partir 
d’aquí, cadascú farà la lectura que consideri.  
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, senyor Ibáñez, qui diu: No. Finalment no farem cap pregunta, senyora 
presidenta. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres 
també vam preguntar al Govern, però podria haver estat un prec; a la Comissió 
Informativa d’Hisenda, vam fer una demanda de que se’ns permetés o es plantegés la 
possibilitat de fer una reunió específica sobre els plans d’ocupació que la casa està 
desenvolupant. En aquell moment, el diputat d’Hisenda ens va dir que potser seria 
millor a la de Desenvolupament Econòmic o en algun altre espai. En tot cas, el que 
demanem és que es faci una reunió o es faci una trobada del que es consideri oportú 
pel Govern per avaluar com estan funcionant els plans d’ocupació, perquè ens estem 
trobant amb alguna queixa d’algun municipi i volem aclarir com s’estan desenvolupant. 
Queixes que creiem que són greus, com per exemple que s’estigui ocupant llocs 
estructurals de l’Ajuntament amb plans d’ocupació que provenen de la Diputació. Per 
tant, com que és un tema complicat i com que nosaltres som els primers que estem 
defensant que la Diputació ha de desenvolupar plans d’ocupació, creiem que valdria la 
pena que es pogués fer una sentada amb calma, amb totes les dades, i poder avaluar 
quina és la situació. Insistir en el que vam dir a la Comissió Informativa però, com que 
en aquell moment era estrictament d’Hisenda, ho plantegem al conjunt del Govern. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Molt bé. Doncs així ho farem. I, tot seguit 
indica que, finalitzada la formulació de preguntes orals, de conformitat amb l’acord de 
la Junta de Portaveus, es donarà lectura al sentit de tant de les preguntes formulades 
oralment en el darrer Ple com de les presentades per escrit pels diferents Grups, des 
de la darrera sessió del Ple i de si han estat respostes, incorporant-se la totalitat del 
text de les preguntes i de les respostes a l’Acta de la present sessió. 
 
1. Pregunta formulada, en data 26 d’octubre de 2106, pel portaveu del Grup Entesa, 

senyor Funes, que diu: 
 
La Sentència del TJUE, de 14 de setembre de 2016, declara que és contrària al Dret 
de la Unió Europea la norma espanyola que nega la indemnització als treballadors 
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interins un cop finalitza el seu contracte temporal. La Sentència diu que el treballador o 
treballadora temporal que realitzi les mateixes funcions que el substituït, en finalitzar el 
seu contracte, ha de ser indemnitzat-da en les mateixes condicions que es faria si es 
tractés d’un treballador o treballadora fix. 
 
Aquesta important Sentència del TJUE obre la porta a la possibilitat que tots els 
contractes temporals de personal laboral puguin reclamar la indemnització de 
l’acomiadament objectiu; en aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ja 
ha establert la indemnització en vint dies per anys de servei, amb el topall d’una 
anualitat. Els treballadors temporals podran reclamar una indemnització de vint dies en 
finalitzar el seu contracte i aquells que estiguin en frau de llei (ocupant un lloc fix 
malgrat tenir un contracte temporal) poden reclamar fins a trenta-tres dies per any. 
 
Són diferents els col·lectius que poden reclamar; els que tinguin un vincle amb 
l’Administració de caràcter laboral (contractes temporals, obra i servei, eventual per 
circumstàncies de la producció, contractes d’interinatge laboral sigui la causa que 
sigui, formació). 
 
PREGUNTES: 
 

1. Aplicarà el Govern, de manera voluntària, les mesures oportunes que es 
desprenen de la Sentència del TJUE, de 14 de setembre de 2016? 

2. Quin és el capteniment del Govern en relació amb els contractes interins del 
personal funcionari que no ha estat resolt de forma expressa pel TJUE? Es pot 
aplicar, en aquests casos, el principi de no discriminació? 

 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), va ser lliurada el dia 23 de 
novembre i diu: 
 

En resposta a la vostre escrit del dia 25 d’octubre, referent a la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea (TJUE), us informo que amb data 14 de setembre de 2016, el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictà tres sentències: una referida a 
l’assumpte C-596/14, XXX i les altres dues referides a l’assumpte C-16/15, XXX i C-184/15 
XXX. 
 
La sentència que coneix de l’assumpte C-596/16 (XXX) té per objecte una petició de decisió 
prejudicial plantejada pel Tribunal de Justícia de Madrid sobre la interpretació de la clàusula 
4 de l’Acord marc sobre el treball de durada determinada que figura a l’annex de la Directiva 
1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord Marc de la confederació 
europea de sindicats, la Unió de confederacions d’indústria i empleadors d’Europa i el 
Centre Europeu de la empresa pública sobre el treball de duració determinada, en el sentit 
de si la regulació continguda a l’article 49.1c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(TRET) –que estableix que a la finalització del contracte, excepte en els supòsits del 
contracte laboral d’interinitat i dels contractes formatius, el treballador o treballadora tindrà 
dret a percebre una indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la 
quantitat que resultaria d’abonar 12 dies de salari per cada any de servei- és contrària, o no, 
a la Directiva europea. 
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El TJUE conclou al respecte el següent: 
 
1.- Que el concepte ”condició de treball” contingut en la clàusula 4 de la Directiva, inclou la 
indemnització que els empresaris estiguin obligats a abonar a un treballador o treballadora 
per raó de la finalització del seu contracte de treball de durada determinada. 
 
2.- Que la clàusula 4 de la referida Directiva s’oposa a la normativa nacional, com la fixada 
al (TRET), que denega qualsevol indemnització per finalització de contracte als treballadors 
amb contracte d’interinitat, mentre que permet la concessió d’aquesta indemnització, en 
particular, als treballadors fixos comparables. El fet que un treballador o treballadora hagi 
prestat serveis en virtut d’un contracte d’interinitat, afirma el TJUE, no pot constituir una raó 
objectiva que permeti justificar la negativa a que aquest treballador o treballadora tingui dret 
a la referida indemnització. 
 
La sentència que coneix de l’assumpte C-16/15 (XXX) té per objecte una petició de decisió 
prejudicial plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Madrid. En aquest 
supòsit, el Jutjat Contenciós Administratiu planteja 4 qüestions prejudicials de les quals 
interessa destacar, en relació amb la qüestió plantejada pel portaveu del Grup d’ENTESA, la 
darrera d’elles. Planteja el Jutjat si la clàusula 4 de de la Directiva ha d’interpretar-se en el 
sentit que s’oposa a una norma nacional que denegui tota indemnització per cessament del 
personal estatutari temporal, mentre que, no obstant, aquesta indemnització és prevista i se 
concedeix a la finalització del contracte dels treballadors comparables amb contracte laboral 
temporal.  
 
Al respecte el TJUE afirma que “una posible diferencia de trato entre determinada 
categorías de personal con contratos de duración determinada, como la que señala el 
juzgado remitente, que no se basa en la duración determinada o indefinida de la relación de 
servicio, sino en su carácter funcionarial o laboral, no está incluida en el ámbito de 
aplicación del principio de no discriminación consagrado por dicho Acuerdo marco”. I 
continua tot afegint que aquesta diferencia sols podria estar inclosa en l’àmbit d’aplicació del 
principi de no discriminació fixat a la clàusula 4 de la Directiva en el supòsit que la normativa 
interna establís el dret dels empleats amb una relació de serveis per temps indefinit a 
percebre una indemnització per extinció de la relació i denegués aquest dret als empleats 
amb una relació de serveis temporal.  
 
A la vista de tot l’anterior conclou el TJUE que en la mesura que cap element permet veure 
que en el litigi principal existeixi una diferència de tracte entre el personal estatutari temporal 
i el personal estatutari fix, la diferencia de tracte plantejada pel Jutjat no està compresa a 
l’àmbit d’aplicació de la Directiva i, en conseqüència, que el “Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea es manifiestamente incompetente para responder a la cuarta cuestión prejudicial 
planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid”. 
 
La sentència que coneix de l’assumpte C-184/15 (XXX) resol dos casos acumulats, un el C-
184/15 (XXX) corresponent a personal estatutari temporal i l’altre C-197/15 (XXX) a personal 
laboral que després és nomenat funcionari interí. La qüestió la presenta el TSJ País Basc el 
qual es planteja si la clàusula 5, apartat 1 de l’Acord Marc ha de ser interpretada en el sentit 
de que s’oposa a la legislació nacional que, en els supòsits d’abusos com a conseqüència 
de la utilització de contractes de treball de durada determinada, no reconeix amb caràcter 
general, en el cas del personal estatutari temporal eventual i als funcionaris interins. 
 
En aquest sentit, el Tribunal conclou que la clàusula 5, apartat 1 ha d’interpretar-se en el 
sentit de que s’oposa a que una norma nacional sigui aplicada pels tribunals de l’Estat 
membre de que es tracti de tal manera que, en el supòsit d’utilització abusiva de successius 
contractes de durada determinada, es concedeix a les persones que han celebrat el 
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contracte de treball amb l’Administració un dret al manteniment de la relació laboral, mentre 
que, amb caràcter general, no es reconeix aquest dret al personal que presta serveis per 
dita Administració en règim de Dret administratiu, a menys que existeixi una mesura eficaç 
en l’ordenament jurídic nacional per sancionar els abusos continguts respecte dit personal, 
el que correspon al jutge nacional comprovar. 
 
Referent a si aplicarà el Govern de manera voluntària les mesures oportunes que es 
desprenen de la sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016? Informo que actualment, 
els empleats al servei de la Diputació de Barcelona tenen un vincle funcionarial, llevat del 
nombre residual de 10 treballadors amb vincle laboral (els llocs de treball ocupats pel 
personal laboral tenen, a més, la condició de “a extingir”).  
 
Aquesta realitat fa que l’afectació del pronunciament del TJUE de 14 de setembre de 2016, 
assumpte C-596/14 (XXX) sigui, a efectes pràctics, quasi nul·la. Cal tenir en compte, a més, 
que el personal laboral que presta serveis a la Diputació de Barcelona té, tot ell excepte tres 
treballadors, una relació laboral de caràcter indefinida, per la qual cosa tampoc és objecte 
del supòsit resolt per la STJUE.  
 
Les tres destinacions ocupades per personal laboral amb un contracte d’interinitat fins a la 
provisió del lloc, corresponen al Projecte d’Integració DIL reservat a persones amb 
desenvolupament intel·lectual limitat (Discapacitat Intel·lectual Límit). No es tracta 
d’interinitats per substitució, sinó que ocupen un lloc de treball vacant fins a la seva provisió 
reglamentària, la qual cosa comporta que únicament es podria produir l’extinció de la relació 
laboral en els supòsits que s’amortitzés el lloc, es cobrís definitivament o es procedís per 
part de la corporació a la rescissió del contracte, i cap de les possibilitats serà portada a 
terme per aquesta corporació.  
 
Com s’ha dit, és voluntat de la corporació mantenir la vigència d’aquests contractes fins la 
jubilació d’aquests empleats, o el moment en que voluntàriament vulguin rescindir-los. El 
manteniment de la relació de durada determinada, sense que s’hagi procedit a la 
convocatòria definitiva d’aquests llocs, obeeix a una raó d’oportunitat i d’afavorir l’accés i 
manteniment d’aquest personal a l’ocupació pública.  
 
Referent a quin és el capteniment del govern en relació amb els contractes interins del 
personal funcionari que no ha estat resolt de forma expressa pel TJUE. Es pot aplicar en 
aquests casos el principi de no discriminació? Els tribunals de justícia es pronuncien i 
resolen sobre les qüestions que els són plantejades expressament. En aquest sentit, la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la qual us referiu (C-596/16) resol 
sobre el cas plantejat: l’adequació de l’ordenament laboral intern, el qual no preveu cap tipus 
d’indemnització a la finalització dels contractes laborals d’interinitat, a la directiva europea 
de referència. Però no es planteja al TJUE que es pronunciï sobre l’adequació de 
l’ordenament jurídic intern que conté el règim estatutari dels funcionaris públics a la 
mencionada Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999. 
 
No obstant l’anterior s’ha de tenir en compte que el TJUE en la sentència de 14 de setembre 
de 2016, assumpte C-16/15 (XXX) ha afirmat que “una posible diferencia de trato entre 
determinadas categorías de personal con contratos de duración determinada, como la que 
señala el juzgado remitente, que no se basa en la duración determinada o indefinida de la 
relación de servicio, sino en su carácter funcionarial o laboral, no está incluida en el ámbito 
de aplicación del principio de no discriminación consagrado por dicho Acuerdo marco”. O, 
en altres paraules, que no es pot afirmar que una regulació com la continguda a les bases 
del règim jurídic estatutari de l’ordenament jurídic espanyol vulneri el principi de no 
discriminació consagrat a la Directiva europea pel fet de no preveure una regulació similar o 
igual a la continguda en l’ordenament jurídic laboral intern.  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

87 
 

S’ha de fer constar que no existeix una normativa a nivell estatal per a la possible aplicació 
d’una indemnització a la finalització dels nomenaments interins, d’aquesta manera, en base 
al principi de legalitat, aquesta sentència no es pot aplicar per part de la corporació, i per 
tant, aquest Ple no té competència per poder decidir sobre l’aplicació al personal amb vincle 
estatutari temporal d’allò que preveu l’ordenament jurídic laboral per al personal amb vincle 
contractual temporal. La Diputació de Barcelona està sotmesa al que preveu la normativa 
sobre funció pública, i, en aquest sentit, tal i com ja s’ha dit, el TJUE davant la qüestió 
plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Madrid, sobre l’adequació a la 
Directiva europea de l’ordenament que regeix al personal estatutari, pel que fa al fet de no 
preveure una indemnització en el supòsit d’extinció del nomenament estatutari temporal, ha 
resolt que l’existència d’un diferent règim jurídic entre tots dos col·lectius, laboral i 
funcionarial, no està inclosa dins l’àmbit d’aplicació del principi de no discriminació. A més, 
com aquestes indemnitzacions es pagarien amb recursos públics, si no hi ha una norma que 
ho permeti, es podria incórrer en responsabilitat per part de l’administració.  
 
Per concloure, al no existir normativa estatal que reculli el que diu la sentència de TJUE, no 
es pot aplicar per part de la corporació i seran els interessats els que hauran de fer valer el 
seus drets davant la jurisdicció corresponent interposant demandes per a que siguin els 
jutges els que declarin el dret a indemnització o no dels funcionaris interins, fins que l’Estat 
reculli aquesta el que disposa l’Acord Marc i la jurisprudència del TJUE a la normativa 
estatal. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
2. Pregunta formulada, en data 28 d’octubre de 2016, pel portaveu adjunt del Grup 

Partit Popular, senyor Mulleras, que diu: 
 
El diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona, presenta per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament 
de documentació, si escau, la següent PREGUNTA:  
 
El Decret 8863/2016, vist a la passada Comissió d’Atenció a les Persones, justificava 
un import de 4.128,75 euros per a l’Elaboració del material docent i la realització de 
cinc tallers d’higiene alimentària, en llengua xinesa, per a manipuladors d’aliments 
d’establiments minoristes i de restauració en el territori de la província de Barcelona. 
 
És per això que interessa saber, a aquest diputat, quina o quines són les llengües d’ús 
docent en els cursos professionalitzadors que dóna la Diputació de Barcelona, 
directament o a través de diversos centres de formació, i a quines llengües s’han 
traduït els diferents materials docents. La informació es realitza en referència als 
cursos acadèmics inclosos en aquesta legislatura. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), ha estat lliurada avui, dia 24 de 
novembre, i diu: 
 

D’acord amb la seva pregunta sobre quina o quines són les llengües d’ús docent en els 
cursos professionalitzadors que dóna la Diputació de Barcelona, directament o a través de 
diversos centres de formació i en quines llengües s’han traduït els diferents materials 
docents, adjunt li trameto escrit de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
Ens posem a la seva disposició per allò que cregui convenient. 
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En els cursos de formació per a tècnics dels ens locals es fan majoritàriament en català. En 
el cas dels cursos de manipuladors d’aliments, es fan de manera habitual en català, i si en 
algun dels cursos alguna persona manifesta dificultats de comprensió, s’utilitza el castellà. 
Mai s’ha rebut cap tipus de queixa, ni ens consta cap conflicte per aquesta qüestió. 
 
Recentment però, a demanda d’alguns ajuntaments, per les dificultats de comprensió dels 
professionals d’origen xinès, i sent la seguretat dels consumidors prioritària el nostre àmbit 
d’actuació com a responsables del suport tècnic als ajuntaments en salut pública, s’està 
procedint a la traducció de les “Guies per a l’aplicació dels autocontrols dels establiments 
minoristes d’alimentació” i, com a prova pilot, s’ha contractat la realització de 5 cursos en 
aquesta llengua (2 d’aquí a desembre i tres l’any 2017), el primer dels quals es farà a 
Montmeló, on s’agruparan professionals d’altres municipis. 
 
Recordar que tot el material que editem es posa en obert al web i a disposició dels 
municipis. Veure link: http://www.diba.cat/web/salutpublica/guia-aplicacio-autocontrols-
establiments-minoristes-alimentacio 

 
3. Pregunta formulada, en data 28 d’octubre de 2016, pel portaveu adjunt del Grup 

Partit Popular, senyor Mulleras, que diu: 
 
El diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona, presenta per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament 
de documentació, si escau, la següent PREGUNTA: 
 
Els decrets 9040/2016 i 9317/2016, vistos a la passada Comissió d’Atenció a les 
Persones, feien referència a la “Conceptualització i l’elaboració de tres fulletons 
informatius, adreçats al públic en general, facilitant consells i recomanacions en la 
contractació d’assegurances: assegurances de la llar, assegurances de vehicles, i 
assegurances sanitàries i de decessos” i a “L’actualització del contingut de setze 
tríptics informatius adreçats als titulars dels establiments objecte de les campanyes 
informatives d’inspecció”. 
 
Interessa saber, a aquest diputat, la relació de fulletons informatius de la Diputació de 
Barcelona que estan al servei del públic i la llengua o les llengües en què estan 
disponibles. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), ha estat lliurada avui, dia 24 de 
novembre, i diu:  
 

D’acord amb la seva pregunta sobre quina o quines són les llengües d’ús docent en els 
cursos professionalitzadors que dóna la Diputació de Barcelona, directament o a través de 
diversos centres de formació i en quines llengües s’han traduït els diferents materials 
docents, adjunt li trameto escrit de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
Ens posem a la seva disposició per allò que cregui convenient. 

 
La major part dels fulletons informatius que edita la Diputació de Barcelona són en català. A 
petició i criteri dels ajuntaments també se’n editen de forma normal en castellà. En el cas de 
materials que tenen un caràcter de presència internacional s’han editat materials en anglès. 
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De forma extraordinària o com a prova pilot també s’han editat materials en altres idiomes, 
com el xinès. 

 
4. Pregunta, formulada en data 7 de novembre, pel president del Grup CUP-Poble 

Actiu, senyor Duran, que diu: 
 
Des del Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, voldríem ser coneixedors 
de les transferències corrents, de capital i inversions autoritzades, compromeses i 
executades durant l’any 2015 per als municipis de Sabadell, Moià, Terrassa, La 
Garriga, Badia del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Llinars del Vallès, Tordera, Badalona, 
San Cugat del Vallès, Manresa, Ripollet, Igualada i Santa Margarida de Montbui, 
indicant igualment els recursos tècnics de treballadors de la Diputació i la seva 
dedicació i quantificació econòmica. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), va ser lliurada el dia 23 de 
novembre, i diu:  
 

En resposta al vostre escrit, de data 7 de novembre, en el que sol·licitàveu informació sobre 
les transferències corrents de capital i inversions autoritzades en diversos municipis durant 
l’any 2015, així com els recursos tècnics, us comunico que per a l’obtenció de la informació 
sol·licitada no es disposa d’un procediment automatitzat que ens la faciliti de forma 
immediata. La resposta a la seva demanda requeriria que personal destinat a altres tasques 
tingués una dedicació específica per fer la recerca necessària i de forma manual. 
 
Tanmateix us adjuntem la informació disponible en aquests moments. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
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5. Pregunta, formulada en data 8 de novembre, pel president del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, que diu: 

 
Des del Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, voldríem ser coneixedors 
de la relació de biblioteques de la Xarxa que tenen instal·lada la fibra òptica i les que 
no, així com la calendarització per a la seva implementació i els criteris de priorització 
seguits fins ara. 
 
La resposta, signada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, 
Educació i esports, senyor Martí Pujol (ERC), va ser lliurada el dia 23 de novembre i 
diu: 

 
En document adjunt us fem arribar resposta elaborada per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques d'aquesta Diputació, a la consulta formulada pel Grup que presidiu adreçada a 
l'Excma. Presidenta de la Diputació de Barcelona, escrit registrat en data 8 de novembre e 
2016 amb número 1600059190 
 
INFORME DE RESPOSTA A LA PETICIÓ EN RELACIÓ AL DESPLEGAMENT DE LA 
FIBRA ÒPTICA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Al maig de 2014 es va fer l’adjudicació del contracte derivat del “Acord Marc d’Homologació 
de la contractació dels Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació 
de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de compra agregada”. El “LOT 3: Serveis de 
Comunicacions de dades i accés a Internet” va ser adjudicat a l’empresa Telefònica S.A.U i 
a la seva oferta proposava la millora de l’ample de banda de les seus amb servei ADSL a IP 
sobre Fibra Òptica FTTH (100Mb/10Mb). 
 
A les biblioteques en concret, s’ha desplegat un pla de millora de les línies de treball i de 
navegació pública, canviant la tecnologia ADSL per FTTH, de més alta velocitat. L’evolució 
d’aquestes millores depèn de les infraestructures de comunicacions disponibles de les 
operadores del servei (en el nostre cas, Telefònica). Sempre es tracta de dotar a la 
biblioteca de la millor línia possible en funció a les seves necessitats i la cobertura  existent.  
 
Durant aquest any l’evolució ha estat la següent: 
 
A finals d’aquest any 2016 arribarem al 55% de biblioteques amb fibra òptica  comercial del 
nostre proveïdor.  

  
Segons Telefònica, la previsió 2017 és d’un increment del 11%. 
 
Actualment, hi ha un 34% de biblioteques sense possibilitats de fibra i segons la previsió del 
proveïdor, és possible  una millora de cobertura. 
 
El detall de les biblioteques s’adjunta a l’annex de l’escrit. 
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6. Pregunta formulada, en data 14 de novembre, pel portaveu adjunt del Grup Partit 

Popular, senyor Mulleras, que diu: 
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El diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona, presenta per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament 
de documentació, si escau, la següent pregunta: 
 
Atès que s’han traslladat, al Campus Diagonal-Besòs, estudis que abans es 
realitzaven a l’Escola Industrial del carrer Urgell i al Campus Diagonal-Pedralbes. 
 
Interessa saber a aquest diputat: 
 
1. Quines dependències de l’Escola Industrial, del carrer Urgell de Barcelona, han 

quedat lliures o quedaran lliures després del seu trasllat al Campus Diagonal-
Besòs i a quines àrees i estudis corresponen? 

2. A quins edificis corresponen aquestes dependències que han quedat o quedaran 
lliures, quina és la seva ubicació i superfície de cadascun d’aquests espais?. 

3. Des de quina data han quedat o quedaran lliures i quina previsió d’usos hi ha per a 
aquests espais?. 

 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), va ser lliurada en data 17 de 
novembre, i diu: 
 

D’acord amb la seva pregunta del 2 de novembre, amb entrada al registre General de la 
Diputació de Barcelona el 14 de novembre, en referència als espais buits del recinte de 
l’Escola Industrial, li adjunto informe elaborat per la Directora de Serveis d’Edificació i 
logística. 
 
Resposta a la pregunta formulada pel Diputat portaveu adjunt del Grup del PP a la 
Diputació de Barcelona, en relació a uns espais del Recinte de l’Escola Industrial, 
amb entrada de Registre General de 14 de novembre 2016. 
 
Des de l’any 1998 la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya compartien l’administració del Consorci Escola Industrial (CEIB) 
desenvolupant la titularitat i gestió de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial 
de Barcelona (EUETIB). 
 
La Diputació de Barcelona va cedir gratuïtament i de forma indefinida l’ús dels edificis, 
instal·lacions, mobiliari i equipament de l’esmentada escola a favor de l’ens consorciat. En 
concret es tractava de l’edifici 12 i part de l’edifici 15 del recinte de l’Escola Industrial. 
 
La superfície d’aquests espais era d’uns 18.000 m2 construïts. 
 
El juliol de 2005 la Diputació de Barcelona va subscriure un conveni amb el Consorci del 
Campus Interuniversitari del Besòs mitjançant el qual s’acordà la construcció d’una nova seu 
per a la ubicació de la EUETIB, al futur campus universitari. Això significaria el trasllat de 
l’escola al nou edifici i la recuperació per part de Diputació de Barcelona dels immobles 
cedits. 
 
L’EUETIB ha deixat definitivament els edificis en data 12 d’octubre 2016. 
 
S’adjunta plànol de situació: 
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La previsió per aquests espais és de cedir-los a la Generalitat de Catalunya, per tal de 
desenvolupar la competència exclusiva en matèria científica i tècnica, en règim 
d’arrendament, per a ubicar-hi òrgans i entitats que duguin a terme iniciatives i activitats en 
l’àmbit del coneixement, i en especial, totes aquelles relatives a formació, recerca i tota 
mena d’activitats R+D+I. 

 
7. Pregunta formulada, en data 14 de novembre, pel portaveu adjunt del Grup Partit 

Popular, senyor Mulleras, que diu: 
 
El diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona, presenta per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament 
de documentació, si escau, la següent pregunta: 
 
Atès el recinte de la Maternitat, situat al Districte de Les Corts. 
 
Interessa saber a aquest diputat: 
 
1. Quins espais es troben buits al recinte de la Maternitat, situat al Districte de Les 

Corts,? Quina és la ubicació i la superfície d’aquests espais buits de la Maternitat i 
en quins edificis es troben aquests espais? 

2. Des de quina data es troben buits aquest espais i per quins motius? Quina previsió 
d’usos hi ha per a aquests espais? 
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La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU),va ser lliurada en data 17 de 
novembre, i diu: 
 

D’acord amb la seva pregunta del 2 de novembre, amb entrada al registre General de la 
Diputació de Barcelona el 14 de novembre, en referència als espais buits del recinte de las 
Maternitat, li adjunto informe elaborat per la Directora de Serveis d’Edificació i logística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Pregunta, formulada en data 21 d’octubre 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 ser 
contestada per escrit, amb lliurament de la documentació corresponent, la següent  
 
PREGUNTA: 
 
En relació amb els recents viatges realitzats a l’Equador i Colòmbia per representants 
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de la Diputació de Barcelona, amb motiu de la Tercera Conferència de les Nacions 
Unides sobre habitatge i desenvolupament urbà sostenible (Hàbitat III) i del 5è 
Congrés de “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” (CGLU), interessa conèixer, 
respecte a cadascun dels mateixos: 
 

1. Quines persones de la Diputació van participar en cadascun d’ells? Detallar 
relació nominal, càrrec i justificació del seu desplaçament. 

2. Quins mitjans, serveis de premsa o empreses de comunicació van participar en 
el viatge? Detallar relació nominal, mitjà/empresa, càrrec i justificació del seu 
desplaçament. 

3. Quin cost global va suposar el viatge de les persones relacionades en els punts 
anteriors? (Detallar, així mateix, les partides de despesa individualitzades). 

4. Més enllà dels costos propis del viatge de les persones desplaçades, en quines 
altres despeses va incórrer la Diputació de Barcelona amb ocasió del viatge? 

 
La resposta estava pendent de recopilar tota la informació sol·licitada i ha estat 
lliurada avui dia 24 de novembre. Diu el següent: 
 

D’acord amb la seva pregunta de 20 d’octubre en relació amb els viatges a l’Equador i 
Colòmbia per representants de la Diputació de Barcelona amb motiu de la Tercera 
Conferència de les Nacions Unides sobre habitatge i desenvolupament urbà sostenible 
(Hàbitat III) i del 5è Congrés de “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” (CGLU), adjunt li 
trameto document justificatiu. 
 
Em poso a la seva disposició per allò que cregui convenient. 

 
Informació demanada:  Petició Grup PP NRE 1600056814 de 21 10 2016 
Assumpte : Petició informació Grup PP sobre decret viatge Quito  - Bogotà 

 
Justificació: 
 
Amb motiu de la Tercera Conferència de Nacions Unides sobre habitatge i desenvolupament urbà 
sostenible (Habitat III) i la 5ena cimera mundial de líderes locales i regionales de “Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos” (CGLU) on s’escollia nou president, s’ha realitzat desplaçament a les 
ciutats de Quito i Bogotà atès que la Diputació de Barcelona és membre tant de la CGLU com de 
l’Organització de Regionss Unides Fórum Global de Governs regionals i d’associacions de regions 
(ORU-FOGAR). 
 
El dia 4 d’octubre es va fer una reunió amb tots els presidents del grups per informar, previ a la cimera, 
de l’agenda de treball i continguts. 
 
A la tornada de la cimera, el dia  14 de novembre, es va fer una nova trobada amb tots els presidents 
dels grups per informar de les activitats dutes a terme i fer el retorn del treball realitzat. 

 
Les persones que es van desplaçar: 

 
Nom Motiu desplaçament: raó del càrrec que desenvolupa 

Quito  
Mercè Conesa Presidenta de la Diputació de Barcelona  
Salvador de Horta Gausa Cap del Gabinet de Presidència  
Mònica Gallardo Assessora de la presidència en comunicació  
Josep Lluís Alay Assessor de la presidència – comissionat en relacions internacionals  

Concepcion Odriozola Cap de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 
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Nom Motiu desplaçament: raó del càrrec que desenvolupa 

Ana Tapia Tècnica de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 
Bogotà    
Josep Lluís Alay Assessor de la presidència – comissionat en relacions internacionals – 

amb delegació de vot per part de la Presidenta de la Diputació. 
Concepción Odriozola Cap de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 
Ana Tapia Tècnica de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

 
Des de la Diputació de Barcelona no ha participat cap mitjà ni empresa  aliena de comunicació. 
 
Cost global del viatge és de 22.724,09. Els vols s’han realitzat en classe turista, la durada va ser dels 
dies 11 a  21 d’octubre. 

 
Despesa 

d’allotjament i vol  
Despesa de transport 

(desplaçament aeroport-hotel 
i lloguer furgoneta a Quito ) 

Despeses sala 
autoritats 
(aeroport) 

Despeses restauració 

17.493,03 3.562.62 580,80 1.087,64 

 
 No consta cap despesa aliena al cost del viatge. 

 
9. Pregunta, formulada en data 22 de novembre, pel president del Grup Ciutadans-

Partido de la Ciudadania, senyor Ibáñez, que diu: 
 
Seria del nostre interès conèixer per al període comprès entre l’any 2011 i fins a data 
d’avui, la relació anualitzada de subvencions, convenis, ajuts, transferències (amb la 
seva data de formalització, import ‘.i descripció), que hagi pogut establir la Diputació de 
Barcelona, o qualsevol de les entitats que conformen el seu sector públic, amb la 
Fundació Nous Catalans. 
 
En haver estat presentada amb una antelació inferior a setanta-dues hores a la 
celebració de la sessió, es respondrà abans de la propera sessió plenària. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
des del número 544128 al 544188. 
 
Barcelona,  22 de desembre de 2016 
La secretària general 
 


