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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 26 DE GENER DE 2017 
 
A la ciutat de Barcelona, el 26 de gener de 2016, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix 
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de 
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva 
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident 
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc 
Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena, 
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a 
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i 
Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor 
(PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria 
del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús 
Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos 
i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello (CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i 
Romero (ENTESA), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i 
Borrega (ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares 
(CiU), Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael 
Homet i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i 
Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), 
Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i 
Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (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. 
 
Excusa la seva absència el diputat senyor Jaume Asens i Llodrà (ENTESA). 
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la  
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre 
del Dia que es transcriu a continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de desembre de 
2016.  
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Organisme de Gestió Tributària 
 
2. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals. 

 
3. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Lliçà de Vall, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària. 

 
4. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació i la revocació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 

 
6. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Pujalt, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació executiva de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals 
i, alhora, modificació, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 

 
7. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 

 
8. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels 
serveis de cementiri. 

 
9. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de recaptació executiva de tributs i determinats ingressos de dret 
públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords 
de delegació. 

 
10. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell, a favor de la Diputació de 
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Barcelona, de les funcions de recaptació de determinades taxes i de la revocació 
de la delegació d'una altra. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
11. Dictamen pel qual es proposa declarar desertes les concessions demanials per 

als aprofitaments especials de pinyes, dividides en set lots, en les finques 
públiques propietat de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc del Montnegre i el Corredor. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
12. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’encàrrec de gestió de l’Agència 

Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a favor de la Diputació de 
Barcelona, en l’àmbit de la disciplina de mercat per al 2017, i aprovar l’addenda 
de pròrroga, per a aquest exercici, del conveni formalitzat el 13 d’abril de 2015. 

 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1. Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 

Candidatura de Progrés, amb l’adhesió dels Grups Ciutadans – Partido de 
la Ciudadanía i Partit Popular de la Diputació de Barcelona, per recuperar 
places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis. 

 

2. Moció que presenta el Grup CUP – Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per 
a l’elaboració d’un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de 
Barcelona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública. 

 

3. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a la defensa 
dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses 
en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament en el procés de 
reclamació.   

 

4. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a incloure 
clàusules contractuals de lluita contra la vulneració del Dret Internacional 
Humanitari i de suport a la creació d’una Guia Ètica i dels Drets Humans per a la 
contractació i la compra pública municipal. 

 

5. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per 
les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats 
per la Junta de Govern (24 de novembre). 

 

6. Precs 
 

7. Preguntes 
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I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de desembre 
de 2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 
22 de desembre 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 
 

Organisme de Gestió Tributària 
 
2.- Dictamen de data 24 de novembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, 
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu en data 29 de setembre de 2016 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, inspecció, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Cardedeu en data 29 de setembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
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dret públic que a continuació s'especifiquen i delegar única i exclusivament les 
funcions següents: 
 

I - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 
l'Ajuntament. 

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

II - Taxa per llicència urbanística 
 

 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 
l'Ajuntament. 

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

III - Taxa per expedició de documents 
 

 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 
l'Ajuntament. 

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

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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
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Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
3.- Dictamen de data 29 de novembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
“La Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de 
desembre de 1990, aprovà el Pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació 
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la 
província que deleguin les seves competències en la Diputació. 
 
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, l’Ajuntament ha delegat en 
la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades 
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària 
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i 
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres 
exaccions de dret públic. 
 
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats 
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i 
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a 
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la 
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a 
termini.  
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 

Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en 
data 20 d'octubre de 2016, a favor de la Diputació de Barcelona, de les competències 
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de 
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conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.  
 

Les competències delegades abasten les funcions següents: 
 

a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de 
Trànsit. 

b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i 
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent. 

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori.  
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament.  
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les 

multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 

m. Establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui 
d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona 
reguladora de la prestació d'aquest servei. 

n. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es 
contenen en els acords primer i segon 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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
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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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
4.- Dictamen de data 17 de novembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Molins de 
Rei, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en data 21 de juliol de 2016 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit 
acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 

Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, en data 21 de juliol de 2016, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa mercat municipal 
- Taxa serveis llars d'infants municipals 
- Taxa prestació serveis escola de música 
- Taxa parades de venda a la via pública 
- Taxa per la prestació de serveis a la vellesa 
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Les funcions delegades de liquidació i recaptació són les següents: 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Emissió de padrons i documents cobratoris, i pràctica de notificacions col·lectives 

en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- 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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
5.- Dictamen de data 16 de desembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès, 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 Prat de Lluçanès en data 26 d'octubre de 2016 acordà la 
modificació i la revocació 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, 
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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 la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès en data 26 d'octubre de 2016 a favor de la Diputació de 
Barcelona, en relació a modificar acords adoptats anteriorment sobre les funcions de 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I - Taxa cementiri municipal 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

II - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

2.-  Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès adoptat 
en sessió de 26 d'octubre 2016 pel qual va aprovar la revocació de la delegació 
efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funciones de gestió i 
recaptació voluntària de les taxes següents: 

 

I - Taxa clavegueram 
 
II - Taxa instal·lació de portades, aparadors i vitrines 
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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 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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 

6.- Dictamen de data 17 de novembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pujalt, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, modificació, 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 

“El Ple de l’Ajuntament de Pujalt en data 25 de juliol de 2016 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
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 de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pujalt en data 
25 de juliol de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Taxa pel servei de cementiri 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Multes coercitives 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 
competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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V - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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

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

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

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

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Altres ingressos de dret públic tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII - Altres ingressos de dret públic no tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació dels acords municipals anteriors acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Pujalt en data 25 de juliol de 2016 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i/o recaptació del tribut que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Pujalt a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V - Taxes per: 
 
- Servei de subministrament d'aigua 
- Servei de recollida de residus domiciliaris i comercials 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria 
d'urbanisme 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Taxa pel servei de cementiri 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X  - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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

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

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

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

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVI - Altres ingressos de dret públic tributaris 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 
competent. 
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 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVII - Altres ingressos de dret públic no tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.- 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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
7.- Dictamen de data 24 de novembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona, 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 Sant Quintí de Mediona en data 28 de setembre de 2016 
acordà 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. 
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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 la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Quintí de Mediona, en data 28 de setembre de 2016, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen i delegar exclusivament les funcions de 
recaptació següents: 
 
- Taxa de prestació de serveis en el cementiri municipal 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valor-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
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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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
8.- Dictamen de data 16 de desembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola en data 17 de novembre de 
2015 acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió de la taxa per prestació dels serveis de cementiri. 
 
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 la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Salvador de Guardiola, en data 17 de novembre de 2016, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de 
cementiri i, per tant, les funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació 
s’especifiquen: 
 
 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. 
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
9.- Dictamen de data 24 de novembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de 
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles en data 19 de setembre de 2016 
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
executiva dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles, en data 19 de setembre de 2016, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxa pel servei de subministrament d'aigua 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Altres ingressos de dret públic tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Altres ingressos de dret públic no tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles a favor de la Diputació 
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
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 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris. 
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 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Contribucions especials 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
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 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. 
 
VIII - Taxa pel servei de cementiri municipal 
 
 Emissió de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

 
IX - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 
d'urbanisme 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Taxes per: 
 
- Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les 

empreses 
- Expedició de documents administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 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. 
 
XII - Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIV - Taxa pel servei de subministrament d'aigua 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVI - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

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

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

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIX - Altres ingressos de dret públic tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XX - Altres ingressos de dret públic no tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- 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.  
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Quart.- 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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
10.- Dictamen de data 17 de novembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Taradell, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de 
determinades taxes i de la revocació de la delegació d'una altra. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Taradell en data 6 d'octubre de 2016 acordà la modificació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- Acceptar la modificació de la delegació d'acords anteriors adoptada pel 
Ple de l’Ajuntament de Taradell, en data 6 d'octubre de 2016, a favor de la Diputació 
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de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxa ocupació via pública 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxa prestació servei de deixalleria 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Taradell, en data 6 
d'octubre de 2016, de revocació de la delegació efectuada favor de la Diputació de 
Barcelona respecte a les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per aprofitament 
especial del domini públic local a favor de l'empresa transportadora d'energia elèctrica. 
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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 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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
11.- Dictamen de data 17 de gener de 2017, pel qual es proposa declarar desertes 
les concessions demanials per als aprofitaments especials de pinyes, dividides 
en set lots, en les finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona dins 
l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc del Montnegre 
i el Corredor. 
 
“Vist l’expedient per a l’atorgament de les concessions demanials per als aprofitaments 
especials de pinyes, dividit en set lots, en les finques públiques propietat de la 
Diputació de Barcelona dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i 
el Parc del Montnegre i el Corredor, aprovat per majoria absoluta pel Ple d’aquesta 
Corporació, mitjançant dictamen 129/16 de data 30 de juny de 2016. 
 
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de 
Contractant de la Diputació de Barcelona el 29 de juliol de 2016. 
 
Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sessió de 
data 10 d’octubre de 2016 va acceptar l’informe tècnic emès en data 21 de setembre 
de 2016 pel tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, amb el vistiplau del cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, la part del qual, en allò que interessa, diu el 
següent: 
 
“(...) En data de 29 de juliol de 2016, sortia publicat en el BOP, en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya i en el Perfil de la Diputació de Barcelona l'anunci relatiu a 
les concessions demanials per als aprofitaments de pinyes en finques públiques propietat de la 
Diputació de Barcelona dins de l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac i el Parc del 
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Montnegre i el Corredor. El termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el dia 6 de 
setembre. 
 
Posteriorment, en data de 12 de setembre es reunia la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat per tal de comprovar la documentació administrativa en els termes 
establerts en la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars i continguda en el 
sobre núm. 1 presentat pel licitador. 
 
En data 19 de setembre de 2016 s’ha procedit a l’obertura del sobre núm. 2 que conté el criteri 
de valoració per a l’adjudicació del  lot.  
 
3. Criteris de valoració 
 
D’acord amb la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars, els criteris que 
serviran de base per a l’atorgament de les llicències seran els següents: 
 
LOT NÚMERO 1 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la 
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb 
l’apartat III.2 del LOT núm.1, els plançons mínims a plantar són 143 ut. 
..................................................................fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar 
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuant-
se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.  

 
LOT NÚMERO 2 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la 
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb 
l’apartat III.2 del LOT núm.2, els plançons mínims a plantar són 143 ut. 
..................................................................fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar 
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuant-
se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.  

 
LOT NÚMERO 3 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la 
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb 
l’apartat III.2 del LOT núm.3, els plançons mínims a plantar són 143 ut. 
..................................................................fins a 100 punts 
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S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar 
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuant-
se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.  

 
LOT NÚMERO 4 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la 
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb 
l’apartat III.2 del LOT núm.4, els plançons mínims a plantar són 143 ut. 
..................................................................fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar 
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuant-
se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.  

 
LOT NÚMERO 5 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la 
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb 
l’apartat III.2 del LOT núm.5, els plançons mínims a plantar són 143 ut. 
..................................................................fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar 
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuant-
se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.  

 
LOT NÚMERO 6 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta del total de plançons a plantar on es realitzaran els treballs de millora a la 
unitat VII de la Baga del Dalmau, propietat de la Diputació de Barcelona. D’acord amb 
l’apartat III.2 del LOT núm.6, els plançons mínims a plantar són 143 ut. 
..................................................................fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin el nombre mínim de plançons a plantar 
(143 ut.) i la màxima puntuació a l’oferta més alta (major nombre de plançons), puntuant-
se la resta d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.  

 
LOT NÚMERO 7 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta a l’alça del total de clots a sembrar on es realitzaran els treballs de millora a 
la unitat XIV de Ca l’Arenes, propietat de la Diputació de Barcelona. Els clots mínims a 
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sembrar són 1000 ut (mínim de dos glans de surera (Quercus suber) per 
clot)..................................................................................fins a 100 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin els clots mínims a sembrar (1000 ut) i la 
màxima puntuació a l’oferta més alta, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les altes 
i de manera proporcional. 
 

4. Valoració de l’oferta 
 
Solament s’ha presentat una única oferta per al lot núm.7, quedant els restants lots deserts. 
D‘acord amb els criteris exposats, es procedeix a valorar la mateixa: 

 
LOT 7 

LICITADOR CLOTS MÍNIMS A SEMBRAR PUNTUACIÓ 

MIGUEL ÀNGEL LEÓN AYUSO 1001  100 

 
5. Proposta d’adjudicació 

 
Una vegada realitzada la valoració, el sotasignat proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat que les ofertes més avantatjoses per a l’atorgament de concessions 
demanials per als aprofitaments de pinyes en les finques públiques propietat de la Diputació de 
Barcelona són les següents: 
 
 

LOT Finca Parc ADJUDICATARI 

7 
Can Bosc, Ca l’Arenes i 
Bell-lloc 

Parc del Montnegre i el 
Corredor 

MIGUEL ÀNGEL LEÓN 
AYUSO 

 
Mitjançant el present informe es fa constar aquesta proposta que es redacta a petició de 
l’esmentada Mesa de Contractació i als efectes escaients.(...)” 
 

Vist que una vegada fet el requeriment el dia 17 d’octubre de 2016 al proposat com a 
adjudicatari del LOT 7, el Sr. Miguel Ángel León Ayuso, per tal que presentés la 
documentació i constitució de la garantia definitiva que estableix la clàusula 10 del 
PCAP i arribat el termini establert no ha presentat la documentació ni constituït la 
garantia definitiva, s’entén retirada la seva oferta, i atès que no hi havia un altre 
licitador per aquest lot, cal procedir a declarar desert el LOT 7. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 
93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques, segons el procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, els 
articles 218 i 273 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 57 i següents del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que es tracta d’una proposta de concessió demanial de durada superior a quatre 
anys i el valor del bé no supera el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, requisit 
aquest últim necessari per a l’adopció de l’acord per majoria absoluta del Ple, 
conforme al previst a l’article 47.2.j) de la LBRL. Sent, en aquest supòsit l’òrgan 
competent el Ple, mitjançant acord adoptat per majoria simple. 
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En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat 
en ús de les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple d’aquesta Corporació, 
adopti els següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- DECLARAR deserts els LOTS 1, 2, 3, 4, 5 i 6, de les concessions demanials 
per als aprofitaments especials de pinyes, dividit en set lots, en les finques públiques 
propietat de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac i el Parc del Montnegre i el Corredor, de conformitat amb la proposta de 
la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.  
 
Segon.- ENTENDRE que el Sr. Miguel Ángel León Ayuso, adjudicatari del LOT 7, va 
retirar la seva oferta com a conseqüència de no haver complimentat adequadament, 
dins del termini establert, el requeriment de la documentació i la constitució de la 
garantia definitiva que estableix la clàusula 10 del PCAP, i atès que no hi havia un altre 
licitador per aquest lot, cal procedir a DECLARAR desert el LOT 7. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Miguel Ángel León Ayuso. 
 
Quart.- PUBLICAR el present acord en el perfil de contractant de la Diputació de 
Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
l’abstenció del Grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 
3 abstencions. 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
12.- Dictamen de data 19 de gener de 2017, pel qual es proposa l’acceptació de 
l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 
Catalunya a favor de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la disciplina de 
mercat per al 2017, i aprovar l’addenda de pròrroga, per a aquest exercici, del 
conveni formalitzat el 13 d’abril de 2015. 
 
“Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de Barcelona són les 
previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen.  
 

L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a 
l’ordenament jurídic i, especialment, al previst al Codi de Consum de Catalunya 
aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva aplicació al 
conjunt d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de consum. 
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Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut Pública 
i Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de 
col·laboració per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció 
i defensa de les persones consumidores. El conveni, actualment vigent, preveu les 
actuacions que en són objecte a partir d’un pla anual d’actuació que inclou l’àmbit del 
control i la disciplina de mercat. 
 
El conveni esmentat preveu la possibilitat d’instrumentar un encàrrec de funcions per a 
la gestió ordinària d’un servei concret.  
 
La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del Consum, amb data 1 de juliol de 
2013, van subscriure un primer conveni d’encàrrec de gestió per a la realització de 
determinades activitats d’inspecció de consum en els locals i establiments oberts al 
públic dintre del seu àmbit territorial. Aquest conveni d’encàrrec de gestió va ser 
prorrogat per al 2014. 
 
La modificació estatal de la legislació de règim local mitjançant la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local va comportar la 
realització d’un nou conveni d’encàrrec de gestió per al 2015. 
 
A la clàusula vuitena apartat 2 del conveni d’encàrrec de gestió de 2015 es va establir 
que el mencionat conveni es podria prorrogar mitjançant l’aprovació d’una addenda 
que incorporés les actualitzacions anuals a l’annex corresponent. 
 
Atès l’anterior, la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Consum, el 13 d’abril 
de 2016, van subscriure l’addenda de pròrroga per a l’any 2016, de l’encàrrec de 
gestió de 2015 a l’àmbit de la disciplina de mercat.  
 
Ambdues parts, subsistint les condicions de l’encàrrec de gestió, consideren de mutu 
interès per complir llurs funcions, establir per a l’any 2017 la present addenda per tal 
de continuar aprofitant una millor coordinació en les respectives competències, una 
millor eficàcia d’esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos, mitjans i 
materials. 
 
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que 
l’aprovació d’aquesta addenda obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció 
inspectora a l’àmbit de la protecció de les persones consumidores en el context actual 
de simplificació de l’organització administrativa, de contenció de la despesa i 
d’increment d’actuacions inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i 
denúncies. 
 
Cal tenir present la sentència del Tribunal Constitucional 41/2016 de 3 de març (BOE 
núm.85, de 8 d’abril de 2016) en què es declara la inconstitucionalitat de l’article 57bis 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció 
donada per l’article 1.17 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Presidència 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones sotmet a la consideració de la Comissió 
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informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la proposta que segueix 
per a la seva elevació al Ple, d’acord amb la competència prevista a l’art. 33.2.ñ) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a l’art. 
47.2.h) de la mateixa norma, per tal de que en aquest, si s’estima oportú, s’adoptin els 
següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- ACCEPTAR, per part de la Diputació de Barcelona, i conforme a les 
justificacions manifestades en la part expositiva d’aquest dictamen, l’encàrrec de 
gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a l’àmbit de la 
disciplina de mercat i dintre de l’àmbit territorial de la província de Barcelona per al 
2017. 
 
Segon.- APROVAR l’addenda de pròrroga per a l’any 2017 del conveni d’encàrrec de 
gestió formalitzat a l’efecte amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 
Catalunya el 13 d’abril de 2015, així com el seu annex “Actuacions en matèria 
d’inspecció i control de mercat. Any 2017”, amb efectes des de la seva formalització i 
fins al 31 de desembre de 2017, el text de la qual es transcriu a continuació: 
 

ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2017 DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE 
L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A L’ÀMBIT 
DE LA DISCIPLINA DE MERCAT 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell, 
diputada delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 1.4.e.2 i el 5.4.c 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. 3048/2016, de 
data 14 d’abril de 2016 i publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016; assistida pel Secretari 
delegat el Sr. Joan Guasch Marimon en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència d’aquesta Corporació núm. 7731/16 de data 28 de juliol de 2016 sobre 
delegació de funcions de Secretaria, mandat 2015-2019 (II), publicat en el BOPB de data 3 
d’agost de 2016. 
 
AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM (ACC) representada per la senyora Montserrat 
Ribera i Puig, directora de la mateixa, actuant en representació d’aquest organisme 
autònom administratiu d’acord amb el nomenament efectuat mitjançant el Decret 221/2016, 
de 8 de març, i en virtut de les funcions assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, de creació de l’entitat pública. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la representació en què actuen, la capacitat 
legal necessària per a la formalització d’aquest acord, i 
 

EXPOSEN 
 
I.- L’Agència Catalana del Consum és l’entitat pública de la Generalitat de Catalunya que té 
assignades, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, totes les 
competències en matèria de consum que corresponen a la Generalitat en virtut de la 
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia. En el seu desenvolupament, exerceix les 
funcions previstes a l’article 3 de la mateixa norma legal, entre les quals hi ha la de vetllar 
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perquè els productes i els serveis posats a disposició de les persones consumidores 
incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles i establir 
campanyes de prevenció dirigides especialment a evitar el frau, la informació que indueixi a 
error o sigui incompleta. 
 
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a 
l’ordenament jurídic i, especialment, al previst a la llei de creació i al Codi de Consum de 
Catalunya aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva aplicació al 
conjunt d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de consum. 
 
II.- La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la Província de 
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori que 
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les 
seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de Barcelona 
són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen. 
 
A l’article 66.3.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es preveu que els municipis tenen 
competència pròpia en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries i a 
l’article 91 de la mateixa norma s’indica que les diputacions provincials, a més a més de 
prestar serveis públics de caràcter supramunicipal, coordinen els serveis municipals per 
garantir la prestació integral i adequada dels serveis en la província i els presta assistència 
jurídica, econòmica i tècnica. 
 
Que d’acord amb els articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article 11 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 9.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, abans esmentat, la Generalitat pot delegar competències en els ens locals i 
encarregar o atribuir-los la gestió ordinària de serveis propis cosa que també confirma 
l’article 8 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril. 
 
III.- Amb data 15 de juliol de 2010, l’ACC i l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació 
de Barcelona van subscriure un conveni marc de col·laboració per tal de formalitzar les 
relacions entre les parts en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores. El 
conveni, actualment vigent, preveu les actuacions que en són objecte a partir d’un pla anual 
d’actuació que inclou l’àmbit del control i la disciplina de mercat. 
 
A la clàusula quarta del conveni citat es recull la possibilitat d’instrumentar un encàrrec de 
funcions per a la gestió ordinària d’un servei concret. 
 
IV.- Les parts, amb data 1 de juliol de 2013, van subscriure un primer conveni d’encàrrec de 
gestió per a la realització de determinades activitats d’inspecció de consum en els locals i 
establiments oberts al públic dintre del seu àmbit territorial. Aquest conveni d’encàrrec de 
gestió va ser prorrogat per al 2014. 
 
V.- Amb motiu de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, les parts van formalitzar un nou conveni d’encàrrec de gestió amb data 
13 d’abril de 2015, el qual d’acord amb el previst a la seva clàusula vuitena apartat 2 ha 
estat objecte de pròrroga anual mitjançant Addenda d’actualització de les actuacions i de les 
dades econòmiques. 
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VI.- Que ambdues parts, subsistint les condicions i l’interès de l’encàrrec de gestió, acorden 
la seva pròrroga per a l’any 2017 mitjançant una nova Addenda la qual cosa els permet 
continuar aprofitant una millor coordinació en les respectives competències, una millor 
eficàcia d’esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans. 
 
VII.- Que la minuta de l’Addenda corresponent a la Diputació de Barcelona va ser aprovada 
per acord plenari de data xxxxxxxxxxxx 
 
VIII.- La Diputació de Barcelona accepta la pròrroga de l’encàrrec que no la distorsiona 
pressupostàriament i li permet cooperar amb l’Agència Catalana del Consum, a l’àmbit de la 
disciplina de mercat en els termes pactats tot i adequar les actuacions a l’encàrrec rebut. 
 
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’assenyala que l’Addenda 
obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció inspectora a l’àmbit de la protecció de les 
persones consumidores en un context de simplificació de l’organització administrativa, de 
col·laboració administrativa, de contenció de la despesa i d’increment d’actuacions 
inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i denúncies. 
 
En virtut d’això, les parts convenen la pròrroga de l’encàrrec de gestió per a l’any 2017 
mitjançant Addenda que es regirà per les següents, 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte 
 
1. L’objecte d’aquesta Addenda és prorrogar, per a l’any 2017, el conveni d’encàrrec de 

gestió subscrit entre les parts el 13 d’abril de 2015, pel qual l’Agència Catalana del 
Consum encarrega a la Diputació de Barcelona la realització d’activitats d’inspecció en 
els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit territorial, amb les 
actualitzacions que s’hi indiquen i, observant, en tot allò no modificat, el propi encàrrec 
objecte de pròrroga. Les actuacions es desenvolupen en el context de les 
competències pròpies de l’Agència i d’acord amb l’activitat prèviament programada pel 
Servei d’Inspecció i Control de Mercat. 
 

2. L’Addenda no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’Agència Catalana del Consum 
proposar i adoptar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat 
material objecte d’encàrrec així com fer complir a l’encarregat les normes i instruccions 
d’aplicació. 
 
L’activitat encarregada no comporta duplicitat d’actuacions administratives ni posa en 
risc la sostenibilitat financera de la Hisenda de la Diputació de Barcelona. 
 

3. L’Addenda no exclou l’obtenció prèvia de les autoritzacions o informes que puguin ser 
necessaris per a les parts en l’exercici de l’encàrrec de gestió. 

 
Segona.- Funcions encarregades 
 
1. Les actuacions encarregades a la DIBA per a l’any 2017, es detallen en l’annex adjunt 

anomenat “Actuacions en matèria d’inspecció i control de mercat any 2017”, el qual 
substitueix l’anterior, i es desenvolupen d’acord amb la programació que ha de facilitar 
l’Agència Catalana del Consum. 
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2. La programació tindrà en compte l’agenda de suport municipal del Servei de Suport a 
les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. 

 
Tercera.- Entrada en vigor, execució de les activitats i vigència 
 
1. Aquesta addenda és vigent fins al 31 de desembre 2017. 
  
2. L’execució de les activitats es portarà a terme en els períodes pactats entre les parts. 
 
3. La vigència de les obligacions econòmiques derivades de l’Addenda s’estendrà fins a la 

total justificació i pagament dels compromisos econòmics que s’hi indiquen. 
 
Quarta.- Finançament per al 2017 
 
1. Les despeses generades en l’execució d’aquesta addenda de pròrroga són assumides 

per l’Agència Catalana del Consum amb càrrec a la partida pressupostària 
D/227.0003.00/4610/0000.  
 
L’import total de despesa que, com a màxim, es fixa per a l’any 2017 és de 23.325,92€ 
d’acord amb el desglossament previst a l’annex adjunt “Actuacions en matèria 
d’inspecció i control de mercat any 2017”. 
 
El pagament de les despeses resta condicionat a l’existència de crèdit suficient i 
adequat al pressupost de l’organisme per a l’any 2017. 
 

2. Les despeses directes corresponents a la compra de les mostres seran assumides 
inicialment per la Diputació de Barcelona a càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60402/49300/22615 de l’exercici 2017, fins a un pressupost màxim d’11.825,92€ 
(onze mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb noranta-dos cèntims). 
 
L’assumpció inicial de les despeses resta condicionat/da a l’existència de crèdit 
suficient i adequat al pressupost de l’organisme per a l’any 2017. 
 

3. La Diputació de Barcelona acreditarà mensualment, conforme s’especifica a l’annex, 
davant l’Agència Catalana del Consum les despeses directes en què hagi incorregut 
amb motiu de l’adquisició de mostres i facilitarà els documents corresponents.  
 
Quan la Diputació de Barcelona acrediti periòdicament les despeses directes a 
l’Agència Catalana del Consum, en la documentació haurà d’incloure còpia autèntica de 
cada acta i de cada factura de compra, així com una relació de totes les factures 
acreditades, signada per l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona i amb la 
conformitat de la prestació. 
 

4. Les despeses de gestió, previstes en l’annex d’aquesta addenda de pròrroga del 
conveni d’encàrrec de gestió, per un import total màxim d’11.500€ seran acreditades 
mensualment per la Diputació de Barcelona a l’Agència Catalana del Consum per 
qualsevol canal admès en dret. 
 

5.  L’Agència Catalana del Consum, prèvia comprovació de la documentació presentada 
per la Diputació de Barcelona, procedirà a iniciar els tràmits necessaris per a la 
liquidació de les despeses justificades generades per la compra de les mostres i per les 
despeses de gestió, mitjançant transferència bancària a la Diputació de Barcelona o per 
d’altres mecanismes de compensació de deutes entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya. 
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6. En cas de devolucions les parts es faran les compensacions oportunes. 

 
Cinquena.- Resta de clàusules 
 
Donar per reproduïdes i d’aplicació les clàusules establertes al conveni d’encàrrec de gestió 
de 13 d’abril de 2015 no afectades per aquesta Addenda. 
 
ANNEX1: ACTUACIONS EN MATÈRIA D’INSPECCIÓ I CONTROL DE MERCAT. ANY 
2017 
 
ACTIVITAT 1: CAMPANYA DE CONTROL PROGRAMAT SISTEMÀTIC DE PRODUCTES 
 
Objecte  
 
1. La campanya de control programat sistemàtic de productes es porta a terme de 
forma permanent anualment. La campanya comprèn la programació anual de la presa de 
mostres i l’anàlisi en laboratoris acreditats dels productes no alimentaris (o industrials) i 
també dels productes alimentaris disposats per a la seva comercialització en l’àmbit 
territorial de Catalunya.  
 
En el cas dels productes industrials es tracta d’analitzar els paràmetres de construcció, 
disseny i especialment de seguretat, així com també la informació i l’etiquetatge preceptiu. 
Així mateix, en el cas dels productes alimentaris s’analitzen paràmetres com ara la 
composició mitjançant assaigs fisicoquímics i organolèptics i també la informació que ha de 
constar a l’etiquetatge preceptiu.  
 
La programació del Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència Catalana del 
Consum es fa de forma rotatòria en funció de les actuacions practicades en anys anteriors, 
dels resultats analítics obtinguts en campanyes anteriors, l’entrada en vigor de normativa de 
nova aplicació, sectors d’interès general o que són objecte de denúncies administratives de 
les persones consumidores.  
 
Descripció i planificació de les accions  
 
El personal inspector de la Diputació de Barcelona portarà a terme la presa de mostres 
reglamentària o indicativa tenint en compte les línies i/o els grups de productes establerts 
per l’Agència Catalana del Consum. El Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència 
Catalana del Consum ha de detallar amb antelació les diferents categories de productes a 
agafar al mercat i el nombre d’unitats necessàries per a la seva analítica.  
 
El nombre de mostres reglamentàries o indicatives que caldrà prendre serà d’un màxim de 
350. El repartiment total de mostres a agafar serà d’un 50% de mostres de productes 
alimentaris no peribles i d’un 50% de productes industrials.  
 
L’Agència Catalana del Consum facilitarà l’ordre de servei per tal de poder executar les 
activitats de control. 
 
Resten fora del present conveni les actuacions portades a terme directament pel personal 
inspector de l’Agència Catalana del Consum: l’avaluació dels resultats analítics, els 
requeriments d’adequació normativa, les segones visites d’inspecció a les empreses, 
l’oferiment d’anàlisis contradictòries, l’adopció de les mesures cautelars o correctores que 
corresponguin en cada cas, l’arxivament de les diligències inspectores i, si escau, la 
proposta d’incoació d’expedients sancionadors o bé la gestió de les alertes que en puguin 
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derivar respecte d’aquells productes que puguin significar un risc per a la salut i seguretat 
dels consumidors.  
 
L’Agència Catalana del Consum facilitarà al Servei de Suport a les Polítiques de Consum de 
la Diputació de Barcelona els models d’actes, formularis i altres documents en un format que 
permeti la inserció del logotip oficial de la Diputació de Barcelona, quan s’escaigui així com 
els materials necessaris per a la recollida de les mostres previstes. 
 
Procediment 
 
El personal inspector del Servei de Suport a les Polítiques de Consum procedirà a la 
recollida de mostres dels productes definits per l’ACC en municipis del territori de la 
demarcació de Barcelona i en qualsevol tipus d’establiment obert al públic, si no és que hi 
ha una determinació expressa per a la seva recollida. La pràctica de la recollida de les 
mostres s’haurà de realitzar d’acord amb el calendari d’actuacions pactat entre el Servei de 
Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i el Servei d’Inspecció i 
Control de Mercat de l’Agència Catalana del Consum. 
 
Les mostres inicials, contradictòries i diriments seran trameses a l’Agència Catalana del 
Consum per al seu dipòsit al magatzem de mostres habilitat per a la seva custòdia, amb una 
periodicitat, com a mínim, d’un cop a la setmana.  
 
L’entrada de les actes al sistema informàtic s’efectuarà el més aviat possible, per tal 
d’agilitar la tramesa de les mostres al laboratori. 
 
Despeses 
 
Les despeses associades a la recollida de les mostres son les següents: 
 
Despeses directes: Preu de compra de les mostres i altres despeses directament 
relacionades amb la gestió de la seva recollida degudament acreditades per les 
corresponents factures ordinàries o simplificades. El preu màxim per despeses directes 
derivades de la compra de mostres establert per a l’any 2017 és d’11.825,92€ (onze mil vuit-
cents vint-i-cinc euros amb noranta-dos cèntims).  
 
La documentació acreditativa de la recollida de mostres que inclourà còpia de l’acta i de les 
factures ordinàries o simplificades de la compra, s’ha de fer de conformitat amb el previst al 
conveni d’encàrrec de gestió i serà lliurada a l’ACC per qualsevol canal admès en dret amb 
periodicitat mensual, per tal que aquesta en reemborsi a la Diputació de Barcelona les 
despeses associades. També s’inclouran les factures ordinàries o simplificades 
corresponents a les despeses directament relacionades amb la recollida de mostres. 
 
El lliurament dels justificants per part de la Diputació de Barcelona a l’Agència Catalana del 
Consum es realitzarà dins del mes següent al de la recollida de les mostres.    
 
Despeses de gestió: Les despeses de gestió que l’Agència Catalana del Consum abonarà a 
la Diputació de Barcelona es fixen en 26,00 € (vint-i-sis euros) per mostra reglamentària 
recollida, amb un màxim per a l’any 2017 de 9.100,00 € ( nou mil cent euros). 
 
ACTIVITAT 2: CAMPANYA DE CONTROL DE MERCAT SOBRE REQUISITS GENERALS 
EN LES RELACIONS DE CONSUM ALS ESTABLIMENTS 
 
Objecte de les actuacions 
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La campanya de control de mercat dels requisits generals de les relacions de consum 
als establiments es considera de caràcter bàsic pel que fa als requisits que són objecte de 
comprovació i transversal pel que fa a la tipologia d’establiments visitats. La campanya es 
programa per tal de controlar el compliment dels requisits normatius aplicables a les 
relacions de consum, tenint especialment en compte les novetats introduïdes per la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 
Aquests requisits inclouen la indicació dels preus de venda dels productes i serveis posats a 
disposició de les persones consumidores; el lliurament dels comprovants acreditatius de la 
transacció econòmica; la informació sobre l’horari comercial; la tinença de fulls oficials de 
reclamació/denúncia i el compliment dels requisits aplicables als drets lingüístics de les 
persones consumidores. 
 
L’objectiu de la campanya consisteix en comprovar el compliment dels requisits de les 
relacions de consum aplicables a qualsevol establiment comercial obert al públic dedicat 
a la venda de productes o a la prestació de serveis, als afectes de prevenir i, si escau, 
corregir qualsevol vulneració dels drets de les persones consumidores. Especialment 
l’objectiu de la campanya comporta la comprovació de la informació dels preus dels 
productes i dels serveis evitant que aquesta informació indueixi a error o engany als 
destinataris, el lliurament dels comprovants acreditatius de les transaccions comercials, la 
informació sobre l’horari comercial, la disponibilitat de fulls oficials de reclamació/denúncia i 
la informació disponible en llengua catalana a les invitacions a comprar i documentació 
comercial així com als cartells o rètols de caràcter fix. 
 
Descripció de les actuacions 
 
El personal inspector de la Diputació de Barcelona portarà a terme les primeres visites de 
comprovació i esmena en establiments oberts al públic ubicats en municipis establerts de 
comú acord per l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona. En el cas que el 
personal inspector de la Diputació de Barcelona constati incompliments normatius requerirà 
l’establiment per tal que s’adeqüi a la normativa vigent. 
 
El nombre màxim d’establiments a visitar serà de 100 d’acord amb el calendari d’actuacions 
pactat entre el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i 
el Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència Catalana del Consum. 
 
L’Agència Catalana del Consum facilitarà l’ordre de servei i el protocol d’inspecció per tal 
de poder executar les activitats de control. 
 
Quan correspongui, el personal inspector de l’Agència Catalana del Consum portarà a terme 
les segones visites definitives de comprovació del compliment normatiu i proposarà, si 
escau, l’adopció de les mesures correctores que corresponguin en cada cas. 
 
Despeses  
 
Despeses de gestió: Les despeses de gestió que l’Agència Catalana del Consum abonarà a 
la Diputació de Barcelona es fixen en 24,00 euros (vint-i-quatre euros) per establiment 
inspeccionat, amb un màxim per a l’any 2017 de 2.400 euros (dos mil quatre-cents euros). 
 
INFORMACIÓ A AJUNTAMENTS 
 
El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana del Consum mitjançant un escrit conjunt informaran d’aquestes actuacions als 
ajuntaments i en promourà la col·laboració. A l’escrit es deixarà constància, a més a més, 
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que: 1) es tracta d’actuacions competència de l’Agència Catalana del Consum 
desenvolupades d’acord i als efectes previstos al Codi de consum de Catalunya i a la resta 
de normes d’aplicació a l’àmbit del consum, 2) que l’activitat segona de visites de 
comprovació i esmena a establiments es tracta de les primeres visites i que les activitats 
subsegüents seran realitzades per l’Agència Catalana del Consum i 3) que de ser del seu 
interès poden proposar demandes concretes d’actuació sobre establiments concrets. 

 
Tercer.- IMPUTAR una despesa d’11.825,92 € (onze mil vuit-cents vint-i-cinc euros 
amb noranta-dos cèntims) a què ascendeix la compra de les mostres derivades de 
l’activitat encarregada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Servei de Suport a 
les Polítiques de Consum G/60402/49300/22615. 
 
Quart.- PUBLICAR els presents acords, juntament amb l’addenda i el seu annex, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya  per al seu coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 49 membres presents a la sessió 
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a l’article 
47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. La 
distribució de vots és la següent: Vots a favor dels diputats assistents dels Grups 
polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i els vots en 
contra del Grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 
vots en contra. 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés, amb l’adhesió dels Grups Ciutadans – Partido de la Ciudadanía i 
Partit Popular de la Diputació de Barcelona, per recuperar places residencials 
per a gent gran i centres de dia als municipis. 
 
“Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera l’aplicació 
de la Llei de la Dependència i l’Autonomia Personal. El darrer informe de l’Associació 
Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials posa de manifest la situació crítica 
de les persones amb dret a dependència a Catalunya. Segons aquest informe, 
Catalunya és la Comunitat Autònoma que més ha reduït el nombre de persones ateses 
durant el darrer any, tot i tenir una llista d’espera superior al 40%. 
  
El temps de permanència en la llista d’espera per rebre una prestació de la 
dependència és, a Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el ritme 
actual, Catalunya necessitaria 10 anys per acabar amb la llista d’espera que té 
actualment més de 90.000 persones. 
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Avui dia, els ajuntaments conviuen amb la realitat de famílies sense els recursos 
suficients per pagar una plaça de residència privada, ja que la llista d’espera en les 
públiques les invalida com a recurs. Les capacitats normatives dels ajuntaments 
davant aquesta realitat és limitada però, tot i així, alguns municipis han treballat 
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els organismes que gestionen el 
desenvolupament del marc legal derivat, per avaluar la idoneïtat de l’actual 
desplegament de la llei per als diferents nivells i graus de dependència, cercant la 
millora dels procediments i circuits aplicats. 
  
A la manca de finançament per part del Govern de l’Estat hi hem de sumar algunes de 
les decisions preses pel Govern de Catalunya, que han limitat l’accés als serveis i 
recursos que contempla la Llei. Cal destacar-ne la reducció de les prestacions 
vinculades a residència, les llargues llistes d’espera per accedir a una plaça de 
residència pública o concertada, o la manca d’agilitat en la tramitació de les 
valoracions. 
  
En aquest sentit, cal que el Govern de la Generalitat recuperi la universalitat de les 
Prestacions Vinculades a Residència, retallades des del 2014. Així es podria donar 
resposta a la meitat de les més de 6.700 places buides que existeixen actualment a 
molts municipis catalans. 
  
De la mateixa manera, cal accelerar els Plans Individuals d’Atenció (PIA) per a les 
persones amb graus II i III de dependència i fer un estudi que permeti reduir les 
llargues llistes d’espera de les revisions i estableixi criteris més justos quan es redueix 
el grau de dependència. 
  
Cal prioritzar l’ocupació de places de residència pública actualment buides i elaborar, 
en col·laboració amb els ajuntaments, un Pla d’Inversions per construir noves 
residències i centres de dia, amb un èmfasi especial a la transparència, és a dir, que 
sigui públic el temps orientatiu d’espera per accedir a les residències a Catalunya. 
  
A més, el fet que en el darrer any no s’hagi convocat la Comissió de Seguiment de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència -l’òrgan més important 
de seguiment de la dependència al nostre país i que hauria de convocar-se dos cops 
l’any-, és un clar símptoma de la manca de resposta i actuació en aquest àmbit. 
  
Per tot l'exposat, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels 
següents acords : 
  
1.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
  
1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció 
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 
12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l'accés a les 
Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei d'Atenció Residencial (PEVS) segons 
els criteris de l'Ordre ASC/443/2007, que determinen l'import de les prestacions 
econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), per tal 
de recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos a la Llei. 
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1.2.- Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes 
Individuals d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de 
dependència que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, 
així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a 
residència. 
 
1.3.- Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent per 
a la tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té 
dret a una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la. 
  
1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre de 
dia públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, 
col·laboració o prestació vinculada, de manera que: 
 

a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les residències de 
Catalunya, d'acord amb les entitats representatives del sector. 
 

b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins municipis 
seran prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells 
comarcals. 
 

c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de serveis 
residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel 
Govern de la Generalitat. 
 

d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques. En 
segon lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions 
vinculades a residència abans que la col·laboració de places privades. 

  
1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències i 
centres de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment 
romanen tancats. 
  
1.6.- Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a les 
places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori 
al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades sobre 
revaloracions dels programes individuals d'atenció (PIA), tant de sol·licituds de revisió 
de demandes com del canvi de grau de dependència resultant. 
  
1.7.- Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels 
ajuntaments de Catalunya que disposen d'equipaments de residència i centre de dia 
tancats i/o projectats, i també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les places 
actuals. 
  
2 Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 
a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la 
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Per exposar la moció el Grup proponent, 
té la paraula la senyora Díaz. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Aquesta moció el que pretén és 
aflorar i posar de manifest la realitat que ens trobem en els municipis i en els 
ajuntaments, en el dia a dia, quan treballem en el tema de la dependència i, tot i que 
aquesta és una competència directa de la Generalitat, és cert que els ajuntaments 
treballem, col·laborem i contribuïm també a poder donar respostes a les necessitats 
que es deriven de la dependència, de la no-autonomia de les persones. I el que també 
és cert és que, en els darrers anys, els problemes que genera l’aplicació d’aquesta Llei 
de la dependència han augmentat d’una manera exponencial al nostre país i, com molt 
bé diu la part expositiva, Catalunya, ara mateix, és la Comunitat Autònoma que més ha 
reduït el nombre de persones ateses amb aquest recurs residencial i té una llista 
d’espera superior al 40%. El temps de permanència, crec que és important recordar-lo, 
en la llista d’espera per rebre una prestació de la dependència és, ara mateix, a 
Catalunya un 150% major que la mitjana espanyola. 
 
Nosaltres, en els ajuntaments, convivim diàriament amb aquesta realitat i, per tant, es 
fa imprescindible que, des dels mateixos ajuntaments i en aquest cas també d’una 
institució com és la Diputació, posem de manifest les necessitats que tenim i les que 
tenim tenen a veure, d’una banda, amb la tramitació dels expedients, per poder fer-la 
més àgil i més transparent, però també tenen a veure amb una planificació de futur. De 
manera que el que demanem és un pla d’inversions de futur però, a l’espera d’aquest 
pla, també treballar les prestacions vinculades a aquest recurs residencial per poder 
ocupar, el més aviat possible, les places buides que ara tenim en el país. I és per això 
que, en aquesta moció, el que es demana és exactament això: poder garantir aquestes 
prestacions econòmiques, vinculades al servei d’atenció residencial, que puguin 
permetre aquesta ocupació de places, que ja existeixen i que tenim buides, en el país. 
D’una altra banda, el que es demana, molt resumit perquè els acords són molts, el que 
es demana també és elaborar aquest Pla d’inversions específic per construir noves 
residències i centres de dia públics. I el que demanem, com no!, és, també, diàleg amb 
el món local. És la possibilitat de poder trobar una taula on Generalitat, món local, 
ajuntaments, entitats municipalistes, puguin planificar el futur d’aquesta necessitat 
imperant que nosaltres tenim ara mateix. 
 
Per acabar, explicaré un breu cas que em vaig trobar, molt breu, en trenta segons, un 
divendres. Cada divendres m’agrada visitar famílies que tenen dependència, i això que 
jo explico, estic convençuda que qualsevol de nosaltres ho podria explicar amb altres 
noms i cognoms. Una parella, un senyor de més de vuitanta anys, amb Alzheimer, i la 
seva dona, de setanta-dos, la cuidadora habitual, que ens explicava que estaven en 
l’últim moment de l’etapa del seu home; la setmana següent, va morir la cuidadora, va 
morir la dona i, per tant, ens vam quedar amb un senyor, que estava a l’espera d’una 
plaça residencial, en l’última etapa de la seva vida per aquest Alzheimer galopant, 
podríem dir. Bé, no sé si dir sortosament o malauradament, l’home va morir quatre 
dies més tard. Però realment aquest problema és un problema que el tenim sobre la 
taula. I per què l’explico? Perquè, si ja la família, ja la persona cuidadora, tenia 
aquesta necessitat perquè no pot prestar les atencions necessàries i la cura 
necessària amb una malaltia amb un grau de dependència tan, tan, tan elevat, 
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imaginin què és el que passa quan, a més a més, falta la persona cuidadora 
d’aquestes persones amb dependència. Aquest és un cas; podríem explicar 
moltíssims. Per tant, quan parlo d’un 40%, són xifres. Quan parlo que estem un 150% 
per sobre de la mitjana, són xifres; però aquestes xifres amaguen persones, amb noms 
i cognoms, i nosaltres ens hem de preocupar per aquestes persones. 
 
A continuació intevé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo, ya en diciembre cuando anunció la moción el 
Grupo Socialista, decidió adherirse, porque somos plenamente conscientes de la 
realidad que están sufriendo muchas personas dependientes y, en concreto, el 
colectivo de la gent gran. Sin ir más lejos, en el municipio de origen mío, esta escasez 
de plazas de residencias de gent gran ha provocado que se inicien una serie de 
movilizaciones por parte de entidades civiles, del entramado civil de la ciudad, incluso 
que nuestro Grupo municipal elevara al Grupo parlamentario en el Parlament de 
Catalunya enmiendas, a los presupuestos de la Generalitat, dirigidas a corregir esta 
escasez de plazas. 
 
Como bien ha dicho la diputada Díaz, mal escenario se divisa para los dependientes. 
Partimos de una Ley de dependencia que ya nació viciada porque no llevaba dotación 
presupuestaria para hacer efectiva la Ley; ha sufrido sucesivos recortes por parte de 
todas las administraciones y, además, resulta que alguna de las fuerzas políticas que 
están representadas en este Pleno ni tan siquiera dieron su apoyo a la Ley. Por lo 
tanto, mal se divisa el futuro.  
 
Como resultado de la inacción de la Generalitat, y en este sentido echamos de menos 
el cumplimiento de lo anunciado por el conseller de Benestar Social i Família, señor 
Cleries, en el año 2012, que anunció la elaboración de un proyecto de ley de 
dependencia catalana, que llamó “de autonomía personal”; seguimos esperando esta 
ley y, por lo tanto, valoramos el trabajo que está desarrollando la Generalitat como de 
total inacción en este sentido. La Generalitat ahora concierta plazas de residencia, no 
concierta plazas, perdón, con procedimientos de contratación desde el año 2008, 
fecha en que se dejaron de acreditar centros colaboradores. Hace dos meses, se 
enviaron diversos correos electrónicos a las residencias colaboradoras, no a las 
concertadas ni a las que tenían la acreditación para acoger usuarios beneficiarios de la 
prestación económica vinculada, y el objeto de dichos correos era ofrecer la 
conversión de las plazas libres que tuvieran disponibles en plazas colaboradoras. La 
colaboración es un sistema de financiación que no tiene cobertura legal ni en la Ley de 
dependencia ni en la Ley de servicios sociales de Cataluña y, por lo tanto, entendemos 
que debe ser transitorio hasta concertar todas las plazas necesarias en el sistema 
público. Consideramos que la Generalitat ha optado por un proceso de decisiones 
altamente discrecional y carente de garantías en el procedimiento, después de su 
inacción durante años, que ha producido un gran número de personas dependientes 
con derecho reconocido a recibir servicios de residencia asistida y que no han 
accedido. Y para rematar, esta semana se publica, en la prensa, que estas plazas se 
van a financiar con una reducción de cuarenta y seis millones de euros en las partidas 
destinadas a personas que cuidan a sus familiares dependientes. 
 
Los datos nos indican que la media de espera para acceder a recursos residenciales 
va del año y medio a los tres años, y que el coste medio de una plaza en residencia 
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privada, en la provincia de Barcelona, supera la media nacional, situándose en mil 
ochocientos cincuenta y seis euros. Por tanto, son necesarias más plazas públicas y 
planes individuales de atención, en todos los grados de dependencia, que cuenten con 
el componente de riesgo social y, especialmente, en dependientes de grado 1, para 
evitar la desatención institucional al no poder acceder a centros de día o residencias.  
 
La consellera Dolors Bassa, en su anuncio de concertación de las plazas de 
residencia, lamentaba la reducción de las aportaciones del Gobierno del Estado en 
cuanto a inversión social en Cataluña pero, claro, el President Puigdemont decidió no 
asistir a la VI Conferencia de Presidentes, donde el problema de la financiación de la 
Ley de dependencia ocupó buena parte de la agenda de esta cumbre. 
 
En nuestra opinión, podría corregirse este panorama si se trabaja en el cumplimiento 
de resoluciones, que se han aprobado en el Parlament de Catalunya, como pueden 
ser la 28/11, sobre políticas sociales, la 306/11, para la reducción de  plazos de 
valoración de la dependencia y acceso a servicios, y la 48/11, de medidas políticas 
ante las situaciones de emergencia social, aunque, a la vista de los presupuestos de la 
Generalitat, dudamos que exista voluntad política. Por todo lo argumentado, nosotros 
nos adherimos a la moción del Grupo Socialista.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 
 
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, Senyor Mulleras, qui 
diu: Bé, crec que tots compartim la preocupació pel grau d’envelliment que té la nostra 
població. Totes les dades indiquen que la mitjana d’edat aquí, en general, a tota 
Espanya, és de les més elevades de la Unió Europea, que l’esperança de vida s’ha 
anat incrementant durant els darrers anys i, a més a més, si a això afegim els nous 
models de família, també el més previsible és que el problema de l’envelliment de les 
persones que viuen soles sigui un problema cada vegada més creixent a la nostra 
societat. 
 
També, hem de fer un esforç per desenvolupar un nou model d’atenció social a la gent 
gran que, al nostre parer, des del nostre Grup, com a Grup Popular, resumiríem en 
tres punts: primer, el tema de la inclusió social, no podem permetre que els majors de 
seixanta-cinc anys es considerin arraconats a la nostra societat i entenem, des del 
Grup Popular, que, lògicament, tenen moltes capacitats que la nostra societat ha de 
saber aprofitar; en segon lloc, cal un model clar, una possibilitat d’una bona atenció 
domiciliària. Tractar les persones de forma personalitzada i poder atendre-les també a 
casa seva, que és on la gent gran també se sent més còmoda, on ha viscut i se senten 
de forma més agradable en aquests últims anys de la seva etapa vital; i en tercer lloc, 
entenem que cal un sistema potent de residències, on es tracti de forma 
personalitzada i on s’atenguin les necessitats concretes de forma específica, on, en 
definitiva, les persones grans se sentin com a casa. Ara tindrem, a Catalunya, uns 
pressupostos amb més de tres mil milions addicionals i crec que es pot avançar a 
corregir les retallades que s’han fet en tot aquest tema i que cal millorar, també, quant 
a la qualitat de l’atenció. 
 
Reconeix la moció, la moció que es presenta, que, malauradament, hi ha milers de 
places buides i que també hi ha milers de persones en llistes d’espera. Una qüestió, 
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lògicament, contradictòria. Per tant, compartim moltes de les mesures d’atenció i de 
transparència que es proposen; creiem que els ciutadans tenen dret a saber quan els 
atendran, perquè la incertesa genera ansietat i perquè cal accelerar els procediments. 
No pot ser que es trigui tants mesos a fer una revisió del grau. Donem suport, per tant, 
a aquesta moció i plantegem, per tant, a través, també, d’aquesta moció, que es 
millorin les previsions d’inversió en construcció de noves residències i centres de dia. I 
que no ens oblidem, tampoc, de que abans de fer viables, també, aquests centres que 
ja tenim, siguin públics o privats, molts romanen buits perquè no s’estan concertant 
places. És també un tema que hem de tenir sobre la taula. Per totes aquestes raons, 
lògicament el nostre vot a aquesta proposició, a aquesta moció, és favorable. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Des de la CUP-Poble Actiu, entenem que la situació que viu avui en dia molta de 
la gent gran d’aquest país, sobretot la que té menys recursos, és un problema latent 
que cal solucionar. Cal tenir present que ara mateix no s’està garantint un accés públic 
i un accés universal a les places de residència per a gent gran i, per tant, entenem que 
cal ampliar tots els recursos per fer efectives tant les ajudes per dependència, de la 
mateixa manera que cal ampliar les places públiques de residències també amb la 
construcció de noves residències. En aquest sentit, també volem deixar molt clar que, 
per a nosaltres, aquestes places públiques de residències volen dir places de titularitat, 
de gestió i, també, de provisió pública i de manera totalment transparent, al contrari del 
que s’ha fet fins ara. 
 
Ara bé, a part d’això, també creiem que la gent gran ha de procurar estar, en la 
mesura del possible, el màxim temps a casa seva, sense que les cures hagin de 
recaure sempre en el conjunt de la família i, per això, creiem que ha d’haver-hi un 
sistema públic prou fort per assegurar que les tasques de cura necessàries a les llars 
de les persones, les realitzen serveis especialitzats i, en aquest sentit, volem posar en 
valor la feina que fan les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària i, també, les 
treballadores del Servei de Teleassistència. I en aquest sentit, tenint en compte que 
tenim molts municipis aquí presents, a la Diputació, i que representem el conjunt de 
municipis de la demarcació de Barcelona, creiem que és important posar èmfasi en les 
competències que realment tenim nosaltres i tenen els municipis, més enllà d’instar la 
Generalitat i, com que som conscients que els convenis amb els que estan tant les 
treballadores de Teleassistència com les del Servei d’Assistència Domiciliària no és un 
conveni que garanteixi, ara mateix, que aquestes persones puguin desenvolupar llocs 
de feina dignes així com donar un bon servei al conjunt de persones que el necessiten, 
que, tornem a repetir, en la majoria d’ocasions és gent gran, creiem que cal que 
aquests municipis posin totes les eines al seu abast per garantir aquestes condicions 
laborals, mentre comencem a treballar en un servei públic de residències que 
acompleixi totes les funcions que siguin necessàries per a la gent gran de la 
demarcació de Barcelona, però, també, del conjunt del país. 
   
I alhora, com ja hem dit, compartim que es traslladin les diferents demandes a la 
Generalitat però, també, demanem que tant els ajuntaments com les diputacions 
explorin el límit de les seves competències per garantir un accés universal i gratuït a 
les residències de gent gran i unes condicions laborals dignes, tant del personal 
d’aquestes residències de la gent gran com, també, dels serveis que fan que les 
persones grans continuïn podent estar a casa però oferint un servei de seguiment i 
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d’acompanyament d’aquestes persones. Ara bé, compartim molts dels acords, però 
ens sorprèn que partits que han retallat, a Madrid, les ajudes a dependència una 
vegada i una altra, avui facin aquests posicionaments i facin aquesta defensa 
aferrissada de les places públiques i de la necessitat de que la Generalitat aposti per 
ingressar més diners i cobrir la Llei de dependència, ens sembla una mica incoherent. I 
per tant no ens podem posicionar favorablement. Creiem que cal que aquests partits 
facin una reflexió i, per tant nosaltres ens abstindrem perquè compartim moltes de 
les qüestions que diu la mateixa moció. 
 
Tot seguit intervé la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: Parlàvem 
abans, en el Grup de l’Entesa, que segurament, a l’hora d’abordar el debat d’una 
moció d’aquestes característiques, és important partir de la concepció que els serveis 
socials són un dels pilars de l’Estat del Benestar, de manera que entenem, també, que 
ho són l’educació i la sanitat. I que és important, també, entendre que la preocupació 
no és per l’envelliment en si, sinó que la preocupació és pel fet de com, a dia d’avui, 
estem envellint, la preocupació no seria l’envelliment sinó com envellim. Des d’aquest 
punt de vista, és inacceptable, i ja s’ha esmentat, que hi hagi milers de persones 
esperant una plaça de residència durant anys, i aquí hi ha, a vegades, dades que 
ballen. El Departament diu que és la llista d’espera de menys de quatre anys i les 
entitats del sector ens diuen que de més de quatre anys per tenir l’accés a una plaça 
residencial; però la realitat, i la realitat que vivim tots i totes en els nostres municipis i 
també s’han exposat casos de manera molt personal, és que estem parlant de gent 
que, malauradament, està morint en aquestes llistes d’espera i això és una realitat que 
no podem acceptar i que hem de fer tot el possible per canviar. Alhora que també és 
inacceptable que s’hagi reduït a la meitat el finançament, per part de l’Estat, de la Llei 
de dependència, que és una llei que blinda el dret, precisament a això que hem parlat, 
a la vida independent. Però també ho és que s’hagi doblat l’aportació de les persones 
usuàries i, per tant, el copagament dels serveis de dependència, i hem de tendir, des 
del Grup de l’Entesa així ho defensem, cap a un model que elimini, precisament, 
aquest copagament. 
 
Creiem, també, que cal incloure en aquest debat i en aquesta reflexió, la regulació de 
l’assistència personal, això també s’ha comentat, per realment facilitar aquest servei 
tant a les persones grans, a les persones dependents a les persones, també, amb 
diversitat funcional. Un servei que és molt més emancipador per a les persones, que 
és d’alliberament de les cuidadores familiars i que és una incorporació, a l’economia 
ordinària, d’unes tasques que actualment formen part d’una economia totalment 
submergida; totes aquestes tasques de cura. I també ho ha esmentat el diputat 
colomenc que m’ha precedit. Tots tenim casos de plataformes, i gràcies a plataformes 
organitzades des del territori, com la nostra SOS Gent Gran, però segurament 
plataformes que alcen la veu davant d’aquesta injustícia en el món local i que 
demanden, també, el que deia la diputada Díaz, diàleg amb el món local i aquesta 
exploració del límit de les competències, i que demanden aquesta necessitat 
d’elaborar un pla d’inversions plantejat conjuntament i escoltant conjuntament aquesta 
veu del món local, amb prioritats, d’on fa falta realment, encara a dia d’avui, apostar 
per la construcció de places residencials perquè cal fer-ho i, a més a més, cal fer-ho 
bé. I realment, des d’un punt de vista de Carta de drets humans, hauríem de tenir tots i 
totes el compromís de blindar determinats criteris com la dignitat, la independència, 
l’autorealització, l’assistència, la participació i, també, afegiria la transparència en tots 
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aquests processos perquè, si no, el que acabarem tenint i el que acabem tenint és un 
model que, precisament, fomenta el contrari; fomenta l’economia submergida, fomenta 
la precarietat, envia les dones a casa per acabar assumint totes aquestes tasques de 
cura, i afavoreix, finalment, el negoci privat. Ens sobta, curiosament, que algun dels 
grups proposants d’aquestes mocions tinguin i defensin aquest model en altres 
administracions i, per tant, el nostre vot tot i així serà favorable a la moció però no 
ens hem sumat a la presentació.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres, des del Grup d’Esquerra, 
donarem també suport a la moció. Entenem que és una moció que, en el fons, el 
Govern de la Generalitat, en gran part, ja està aplicant. De fet, jo també voldria dir tots 
els avantatges de totes les polítiques que, des del món local, durant anys, des de la 
Diputació, amb el SAD, amb la teleassistència, estem duent a terme per afavorir que 
tiri endavant l’atenció cap a la gent gran i la gent més desafavorida i que, sovint, més 
ho pateix. La Llei de dependència jo crec que va néixer ja d’una forma, que podríem 
anomenar, incorrecta. No per la idea sinó, sobretot, pel finançament de la idea, o sigui, 
d’entrada, quan neix la Llei de dependència, que qui ho promou és el Partit Socialista 
en el seu moment i hi ha hagut governs del Partit Popular, que poc recolzament li han 
donat, hem vist que hi ha hagut una autèntica mancança en el finançament per donar 
cobertura a la Llei de dependència en el conjunt de l’Estat espanyol i, en particular, a 
Catalunya. Jo crec que hem viscut uns anys d’una autèntica crisi econòmica i hem de 
ser conscients que el Govern de la Generalitat, amb les seves limitacions 
pressupostàries, no ha pogut donar sovint resposta a les necessitats de les llistes 
d’espera, de poder reduir les llistes d’espera, però també veiem com el 2016, i sobretot 
en l’intent de nou pressupost del 2017 per part del Govern de la Generalitat, hi ha una 
voluntat clara d’aposta per solucionar-ho. Per un cantó, veiem que el 2016 torna a 
haver-hi concertació de places PEPS, que feia molts anys que no hi havia concertació 
de places PEPS. Que, de cara al 2017, també el que veiem és que hi ha una clara 
voluntat, en el Pressupost, de fer el pressupost més social que recordem en els últims 
anys de la Generalitat de Catalunya. Un pressupost clarament social amb una voluntat 
clara: que cap ciutadà del nostre país no tingui cap mena de problemàtica per la seva 
situació econòmica o la seva situació d’exclusió social. Per tant, la gent gran és un 
element clau a ser atesos. 
 
Donar importància i valor al paper, com deia abans, del món local. Sovint, segurament 
no és una competència nostra i, de fet, la LRSAL ens diu que no hauríem de fer allò 
que estem fent gran part dels ajuntaments de la demarcació, i de l’Estat espanyol i del 
país, que és promocionar centres de dia, promocionar residències públiques de dret 
municipal o fer l’atenció a la gent gran a domicili. Recordem el Servei de SAD, que 
intenta atendre perquè puguin durar el màxim de temps dins de casa, sense necessitat 
de marxar de casa seva, la gent gran, i aquesta és una aposta que entenc que hem de 
continuar fent però, també, recordem el paper del món local, en què moltes vegades 
hem promocionat que hi hagi residències, centres de dia, places, ja sigui per iniciativa 
del món local. La moció la recolzem perquè preveu, també, que hi hagi més inversió i, 
per tant, segons les possibilitats econòmiques del Govern de la Generalitat, això ha de 
ser possible, però recordem que també existeix un programa territorial d’assistència 
social per al període 2015-2018 que, en el fons, ha estat certament consensuat, que el 
que preveu és, precisament, un programa d’inversions i de reduir les llistes d’espera i 
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de creació de noves places de PEPS i places concertades a nivell de SAD. Per tant, 
finalment dir que entenem que és una moció que cal recolzar perquè recull allò que, 
en el fons, ja estem fent a gran part del país, des del món local, i que el Govern de la 
Generalitat està desenvolupant. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: Estem davant d’una moció que és gairebé la mateixa que es va 
presentar al Parlament de Catalunya, amb la qual cosa entenem que qui té la 
responsabilitat màxima, que és el Parlament i, per tant, el Govern de la Generalitat, ja 
ha assumit la necessitat d’aprovar la moció i, a més, com deia el diputat Fàbrega, ja 
s’està portant a terme una gran quantitat dels acords que es van prendre en el seu 
moment. 
  
No cal recordar però, potser, ens refrescarà una mica, ens refredarà o ens farà pensar 
com va néixer la Llei de dependència i en quina situació estem. És insistent però que, 
en tot cas, val a dir que està mal finançada i que, hores d’ara, encara estem parlant 
d’una aportació, de les comunitats autònomes en general, d’un 82% i, en canvi, d’una 
aportació de l’Estat d’un 18%; amb la qual cosa queda força lluny aquella proposta 
inicial de 50% / 50%, és a dir, que cada comunitat i, tot cas, en aquest cas la 
Generalitat havia de posar el 50% i no s’està produint això.  
  
En tot cas, va néixer malament, va néixer vulnerant competències i va néixer mal 
finançada però, en tot cas, això ja és una qüestió que s’ha de plantejar i que s’ha de 
plantejar a la seu que correspon i a nosaltres, com a Grup, ens agradaria recordar i 
posar en valor, sobretot, la feina que es fa des dels ajuntaments. De quina manera 
s’està afrontant aquesta situació complicada que, a més, el fet que estigui mal 
finançada ens provoca problemes dia a dia que veiem, des del món local, d’una 
manera molt clara i, moltes vegades, molt frapant, com deia la diputada Díaz. En tot 
cas, a la Diputació de Barcelona, en aquest sentit, sabeu tots plegats que s’ha treballat 
d’una manera clara i que el Servei de Teleassistència, què s’ha fet esment en aquest 
Plenari, és un servei que dóna cobertura justament a aquelles persones que la Llei 
mateixa diu que “el màxim possible s’han de quedar en el seu entorn” i, per tant, 
permet que estiguin en el seu entorn i puguin viure els anys finals de la vida d’una 
manera més tranquil·la. I, també, recordar l’espai Respir de la gent gran que tots 
coneixen, o l’espai Respir per a persones amb discapacitat intel·lectual, que també 
està donant servei a persones vulnerables i amb incapacitats. També, i per recordar-
ho contínuament, l’esforç dels ajuntaments però, també, l’esforç de l’administració de 
la Diputació per fer suport emocional i ajuda a les persones cuidadores, és a dir, que 
és important saber que moltes d’aquestes famílies que tenen persones en situació de 
dependència estan cuidades per persones de la mateixa família i la Diputació, com 
saben, va crear un grup de suport que permet que hi hagi canvis d’experiències, 
d’opinions i ajudes entre famílies i persones cuidadores. I, evidentment, el Servei 
d’Atenció a la Vellesa, que s’està portant a terme des de la Diputació i, evidentment, el 
Servei d’Atenció Domiciliària, que dia a dia ens demostra que estem donant resposta a 
les necessitats del territori. En tot cas, la nostra voluntat és de servei i aquesta moció, 
evidentment, la votarem a favor perquè no podria ser d’una altra manera.  
 
Intervé novament la diputada senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: D’una banda, 
simplement recordar que, quan parlem de persones dependents, no exclusivament és 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

gent gran; majoritàriament sí que ho és, però no exclusivament és gent gran, perquè 
crec que ens hem referit exclusivament i crec que és important recordar-ho. D’altra 
banda, el petit matís: la Llei de dependència no va néixer mal finançada, sinó que 
s’havia d’implementar al llarg del temps en diferents fases. La Llei de la dependència, 
que pensem que és una de les millors lleis que tenim de reconeixement de drets en la 
història de la nostra curta democràcia, el que va fer és crear uns drets que no existien 
abans. I que en ser una llei, en aquell moment, parlem de, ja, pràcticament deu anys, 
una llei que va néixer nova i innovadora, fins i tot amb problemàtiques 
d’implementació, de saber com s’havia de fer, amb principis, fins i tot, de 
descoordinació des dels mateixos ajuntaments, de desconeixement, el que ha 
comportat és exactament això: tenim una sèrie de prestacions vinculades a la cura de 
les persones amb dependència, els recursos residencials que parlàvem. El problema 
és, ja no tant com va néixer sinó com, posteriorment, s’ha anat implementant aquesta 
Llei, amb les retallades successives per part d’uns governs i d’uns altres. I agrair el 
suport dels Grups a la moció. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
l’abstenció del Grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 
3 abstencions. 
 
2.- Moció que presenta el Grup CUP – Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
per a l’elaboració d’un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de 
Barcelona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública. 
 
El text que es sotmet a votació, amb les esmenes in voce incorporades a la sessió, és 
el següent:  
  
“La legislació de règim local inclou els cementiris i serveis funeraris en la llista de 
sectors que han de ser objecte de la competència municipal. 
 
El cementiri és un servei mínim obligatori a tots els municipis. 
 
Les competències municipals difereixen segons parlem de cementiris o serveis 
funeraris. Amb tot, al tractar-se d’un servei mínim obligatori, el cementiri té la condició 
de servei públic i són els ajuntaments els responsables de garantir la seva existència i 
de regular-ne el seu ús. 
 
Sobre els cementiris privats, els ajuntaments exerciran les competències urbanístiques 
i de sanitat pertinents. 
 
Els serveis funeraris no constitueixen formalment un servei públic però la legislació 
sectorial defineix els serveis funeraris com un servei essencial d’interès general, 
l’establiment i prestació dels quals ha de ser autoritzat pels ajuntaments que, d’acord 
amb les seves ordenances, podran regular requisits i característiques. 
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A més, la llei atribueix als ajuntaments la responsabilitat de garantir la prestació de 
serveis funeraris a les persones que no disposin de recursos econòmics per sufragar 
el seu cost. 
 
La mort, com la majoria dels aspectes de la vida dins la societat capitalista, s'ha 
convertit en un producte, i per tant en una forma de fer diners. A diferència d'altres, 
però, la mort és universal, ens afecta a totes, i per tant la seva mercantilització és 
especialment greu. Tot i aquesta universalitat les normatives espanyola i europea han 
obligat a liberalitzar-ne la gestió. Per tant, ens trobem amb un fet inevitable, sovint 
imprevisible i que afecta a tothom, que s'ha deixat en mans de les empreses privades 
que operen amb l'únic criteri de la maximització de beneficis.  
 
Davant del benefici com a únic objectiu hi ha ajuntaments com Terrassa, que 
mantenen el concepte de servei funerari públic, un servei que sempre s'havia gestionat 
des dels ajuntaments i que garanteix un accés realment universal a aquesta necessitat 
vital bàsica. Per recuperar aquest servei, cal trobar mecanismes que permetin tornar a 
fer públic el que s'ha anat privatitzant durant aquests anys, i això passa per la 
internalització o la mancomunació dels serveis funeraris entre diversos municipis i 
Consells Comarcals. 
 
Amb el retorn del servei públic, es poden acomplir dos objectius igualment importants. 
En primer lloc, s'aconseguiria una important rebaixa de preu en la majoria de 
municipis, ja que en molts casos les empreses aprofiten la seva posició dominant (en 
molts casos es tracta de monopolis de fet) per imposar uns preus absolutament inflats i 
que no tenen cap relació amb els costos que genera el servei. En segon lloc, es 
recuperaria la gestió democràtica d'un servei essencial i absolutament universal, de 
manera que la mort deixaria de ser un negoci per tornar a ser, simplement, l'etapa final 
de la vida humana. Això té diverses implicacions, des de la possibilitat d'aplicar 
tarifació social als enterraments fins a la promoció dels enterraments laics.  
 
En definitiva, cal que els ajuntaments de la demarcació que ho desitgin puguin prendre 
una postura activa en la lluita per la recuperació dels serveis funeraris públics. 
 
La voluntat política d’internalitzar els serveis funeraris és perfectament compatible amb 
la legislació actual que permet a l’administració pública prestar el servei. Així, la llei 
catalana, Llei 2/1997, de 3 d'abril, de serveis funeraris, diu molt clarament a l'article 1 
que es tracta d'un Servei essencial d'interès general, però alhora deixa clar que ha de 
ser ofert en règim de lliure concurrència: 
 
«1. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d'interès general, el qual 
pot ésser prestat per l'Administració, per empreses públiques o per empreses privades, 
en règim de concurrència en tots els casos.» 
 
No hi ha dubte que un ajuntament, de manera individual o mancomunada, pot prestar 
els serveis funeraris. Ara bé, ho ha de fer amb criteris de lliure concurrència, i no pot 
donar privilegis a cap empresa, ja sigui privada o pública.  
 
Tot aquest argumentari encaixa perfectament amb els diferents moviments que s’estan 
produint en alguns ajuntaments i dins l'Autoritat Catalana de la Competència, que va 
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publicar aquest estiu l'estudi “L'ús del tanatori i els seus efectes sobre la competència 
en els serveis funeraris” i la “Guia per a l'adequació de les ordenances i reglaments 
municipals sobre serveis funeraris en termes de competència”. Aquesta documentació 
posa en relleu les diferents pràctiques monopolístiques que generen uns preus molt 
elevats en la prestació dels serveis funeraris i com els tanatoris són utilitzats per les 
empreses prestadores del servei com un instrument per captar clients, evitar la 
competència dels altres operadors de la seva àrea geogràfica d’influència i mantenir 
uns preus molt elevats del servei ja que, per norma general, tothom vol enterrar el seu 
familiar al municipi on ha viscut.  
 
No obstant, no considerem que liberalitzar el servei millorant la competència entre 
empreses privades sigui la solució definitiva al problema. Sí que és cert que, en alguns 
casos com els de Salt o Girona, s’ha pogut reduir el preu dels enterraments, perquè la 
necessitat de l’empresa privada d’obtenir benefici industrial fa que una empresa 
pública ben dimensionada i gestionada pugui oferir en la majoria de casos un servei a 
un menor cost. A més a més, la internalització del servei permet mantenir un control 
directe sobre aquest garantint en tot moment un accés en règim d’igualtat per tothom i 
a l’hora garantir-ne la seva gestió democràtica.  
 
Atès que la funció essencial de la Diputació de Barcelona és donar suport als 
municipis i oferir respostes a les seves necessitats. 
 
Atesa la condició del cementiri com a servei mínim obligatori a tots els municipis. 
 
Atesa la condició dels serveis funeraris com un servei essencial d’interès general. 
 
Atesa la necessitat de coneixement de cementiris i serveis funeraris a la demarcació 
de Barcelona. 
 
Atesa la voluntat política explícita del Ple de la Diputació de donar suport tècnic, jurídic 
i econòmic als ajuntaments que es plantegin processos d’internalització de serveis i 
així ho sol·licitin. 
 
El grup de la CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar la Diputació de Barcelona a elaborar un cens de cementiris i serveis 
funeraris a la demarcació de Barcelona, mitjançant l’instrument dels cercles de 
comparació intermunicipal. 
 
Aquest cens inclourà el cost d’enterrament estàndard a cada municipi. 
 
Segon.- Instar la Diputació de Barcelona a donar cobertura tècnica, jurídica i 
econòmica a tots aquells ajuntaments, consorcis públics supramunicipals i Consells 
Comarcals que vulguin endegar processos d’internalització de cementiris o serveis 
funeraris i que així ho sol·licitin. Aquesta cobertura inclourà l’estudi de la viabilitat 
econòmica i jurídica de creació d’empreses públiques supramunicipals quan 
s’escaigui. 
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Tercer.- Traslladar aquests acords als 311 municipis de la demarcació, als Consells 
Comarcals i a les entitats municipalistes.” 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Tant els cementiris com els serveis funeraris són 
una competència municipal i, a més a més, els cementiris són un servei mínim 
obligatori a tots els municipis de la demarcació. Tant els cementiris com els serveis 
funeraris estan considerats un servei públic, encara que la seva prestació no sempre 
és directament pública. Entenem que tant els cementiris com els serveis funeraris són 
un servei essencial d’interès general i creiem que els ajuntaments tenen l’obligació de 
garantir la prestació d’aquests serveis funeraris en condicions òptimes. 
 
Des de la CUP-Poble Actiu, creiem que és necessari conèixer quin és l’estat de la 
qüestió, tant dels cementiris com dels serveis funeraris, i en comentaris previs amb 
diferents diputats de Govern ens han manifestat que és curiós que, tot i ser un servei 
obligatori a tots els municipis, fins a hores d’ara, doncs bé, la Diputació no ha rebut 
demanda per part dels municipis i creiem que és un camí a encetar, una línia de 
treball, que és interessant. 
 
La moció el que vol és trobar, també, mecanismes que, d’alguna manera, puguin 
permetre tornar a fer públic el que s’ha anat privatitzant durant uns anys, en seguiment 
a la voluntat expressa en una moció que nosaltres vam presentar, el mes d’abril de 
2016, sobre l’estudi d’internalització de diferents serveis públics, no únicament la 
internalització sinó la possible mancomunació entre diferents municipis, en aquest cas, 
dels serveis funeraris; ja siguin municipis, Consells Comarcals o altres ens. Creiem 
que la Diputació, evidentment, ha de donar suport a aquests municipis i oferir 
respostes a allò que plantegem. 
 
Agrair els diferents Grups polítics que donaran suport a aquesta moció. És cert que els 
Grups tant de Convergència i Unió com d’Esquerra Republicana ens han manifestat, 
just abans de començar el Ple, la seva voluntat de presentar una esmena in voce per 
donar compliment a l’acord primer, de fer-ho, mitjançant els cercles de comparació 
intermunicipal, cosa que nosaltres ja d’avançada manifestem públicament que hi 
donarem recolzament en aquesta esmena.  
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, 
qui diu: Bé, vostès, des de la CUP-Poble Actiu, ens presenten aquesta moció on 
entenem que l’objectiu final de la seva proposta seria fer municipals, fer públics, tant 
els serveis funeraris, és a dir, els tanatoris dels municipis de la província de Barcelona, 
com els cementiris. Hem de dir que els cementiris, en la immensa majoria de les 
poblacions, ja són gestionats directament cent per cent pels municipis i, per tant, ja a la 
majoria de les poblacions de Barcelona ja són un monopoli municipal.  
 
De tot el que vostès ens porten avui, hi ha una cosa amb la qual podríem estar 
d’acord, i segurament estaríem d’acord, que és en baixar els preus dels serveis 
funeraris i baixar els preus dels cementiris. Evidentment, almenys, des del parer del 
Grup Popular, mantenint uns serveis de qualitat que es mereixen, també, les famílies 
que viuen a la província de Barcelona. Per interès públic i per sensibilitat social, 
entenem que s’han d’abaixar els preus per interès públic i per sensibilitat social. 
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Vostès proposen que tot això s’ha de fer des de l’àmbit públic; vostès proposen el que 
li diuen la municipalització dels serveis i, per tant, que hi hagi, o bé directament a 
través de l’ajuntament o bé una empresa pública de serveis funeraris i de cementiris. I 
nosaltres els hi diem que això no és garantia de que es baixin els preus ni dels serveis 
funeraris ni dels cementiris de la província de Barcelona. 
 
Per un costat, els serveis funeraris. Miri, ahir mateix, en un digital, podíem llegir un 
article on es parlava que “morir en Terrassa cuesta el triple que en el resto de 
Cataluña”. Morir a la ciutat de Terrassa! Terrassa precisament és una de les ciutats 
que vostès posen com a referent en la seva exposició de motius i, precisament, es 
parla dels alts preus que hi ha en un lloc on estan municipalitzats els tanatoris, dels 
alts preus que hi ha a la ciutat de Terrassa. Però tampoc en el tema dels cementiris 
que siguin municipals és garantia de que baixin els preus i jo li vull parlar, de Terrassa 
hem parlat, podem parlar també de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, on des dels 
últims deu anys només l’Empresa municipal de cementiris ha donat uns beneficis de 
vint milions d’euros. Només en deu anys. Vostè sap tot el que es podria haver fet amb 
aquests vint milions d’euros? Doncs tot això són beneficis, només, d’una empresa que 
és cent per cent municipal, que es diu Cementiris de Barcelona, i que no baixa les 
taxes, perquè les taxes de cementiris a Barcelona no es baixen des dels últims trenta 
anys. Els últims trenta anys no han baixat les taxes, ni en cementiris ni en cremació, a 
Barcelona. Per tant, jo li dic que sigui municipal, que sigui públic, no és garantia que 
s’abaixin els preus ni als tanatoris ni als serveis funeraris ni, tampoc, als cementiris de 
la ciutat. I també li dic una altra cosa: és una vergonya, és una vergonya que, per 
exemple, a la ciutat de Barcelona només hi hagi tres-cents serveis municipals de 
beneficència de setze mil serveis que es fan, a l’any, a la ciutat. Només tres-cents de 
beneficència; un 2%. I això és un servei municipal, cent per cent municipal. Per tant, la 
seva proposta no és garantia, entenem nosaltres, de que s’abaixin els preus i nosaltres 
voldríem que s’abaixessin els preus, però del que sí és garantia la seva proposta és de 
més despesa municipal i de més intervencionisme sense, tampoc, que veiem el retorn 
social i la viabilitat pública.  
 
Des del Grup Popular, nosaltres els hi plantegem que rebaixem els preus dels serveis 
funeraris, que rebaixem els preus dels cementiris, però que ho fem, per exemple, 
obrint el mercat a més competència en els tanatoris de la província de Barcelona, tot i 
garantint una qualitat necessària per a les famílies; que baixem els preus allà on els 
municipis tenen competència directa, on ja l’estan exercint la competència, com, per 
exemple, els cementiris, les inhumacions i les cremacions i, amb això, en ciutats com 
Barcelona, on des de sempre han tingut el 100% de la propietat, no s’han baixat els 
preus en els darrers trenta anys. I que s’incrementin els ajuts de beneficència. És 
intolerable que ciutats grans, com la de Barcelona, només un 2% dels serveis funeraris 
siguin de beneficència. I això és el que està passant en una ciutat a la qual el 100% és 
municipal. Per tant, i des del Grup Popular, li diem que nosaltres no creiem en el model 
que vostès ens proposen. No creiem, primer, per una qüestió de fons però, també, per 
una qüestió pràctica, i és que  tampoc veiem  que aquest model garanteixi una baixada 
de preus i, per tant, millori els serveis funeraris a les famílies on s’està aplicant. Per tot 
això, tal com està plantejada la seva proposta, nosaltres votaríem en contra. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo, más allá de discrepar de la parte expositiva de la 
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moción, porque entendemos que ustedes, legítimamente desde su posicionamiento 
ideológico, ya presuponen que la forma de gestión directa de un servicio público va a 
ser más eficaz económicamente y va a dar mayores niveles de calidad a las 
prestaciones que recibimos los ciudadanos; como nunca hemos tenido una posición 
dogmática,y así lo hemos expresado, en varios Plenos, en relación a varias mociones 
sobre la forma de gestión de los servicios públicos, y entendiendo que los acuerdos de 
la moción son interesantes para conocer si este servicio público de la gestión de los 
cementerios y los servicios funerarios, en concreto, pueden ser más eficiente 
económicamente y más eficaces en calidad si se realizan por gestión directa o 
indirecta y entendiendo que el sentido de la moción es ese, es estudiar las 
posibilidades de conocer la realidad de estos servicios, daremos apoyo a la moción.”  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Bé, en 
relació amb la moció presentada, nosaltres entenem que és un debat que és correcte 
que es produeixi a la Diputació. Entenem que la pròpia proposta, segurament en algun 
moment, podia barrejar el que és la competència, el que és la defensa d’un servei 
essencial, el que ha de prestar l’ajuntament, el que... Bé, en tot cas, tampoc és 
l’objecte d’avui fer el debat sobre això.  
 
Nosaltres entenem que aquí hi ha un interès important, que és intentar que els 
ciutadans i les ciutadanes del nostre país no pateixin els efectes d’un 
monopoli/oligopoli i, per tant, que puguin garantir que se’ls dóna un tracte humà i se’ls 
dóna un tracte correcte en aquells moments difícils per a les famílies; que la gent pugui 
accedir a un servei de qualitat, que els preus, evidentment, no es disparin ni serveixin 
per fer negoci, que hi hagi possibilitats d’accedir al servei i que hi hagi garanties per als 
usuaris d’aquests serveis. I, per tant, nosaltres entenem que és una moció que pot 
obrir un camí de treball, com ha obert l’Ajuntament de Barcelona, intentant ser part 
activa en la voluntat de prestar els serveis funeraris i, per tant, d’intentar que sigui un 
servei públic de major recorregut i, per tant, de major potència i major abast. 
 
Nosaltres entenem que, en aquesta moció, podríem haver anat més enllà, però 
tampoc no correspon fer més esmenes o més aportacions. En tot cas, sí que és 
evident que quan, en el segon acord, plantegem que volem instar la Diputació a donar 
cobertura tècnica, jurídica i econòmica, nosaltres, el nostre Grup, avui entén i podríem 
dir que consti en Acta que el que anem és a intentar fer una ordenança-tipus que pugui 
ajudar en això que he dit i, per tant, que els ajuntaments puguin tenir una ordenança 
de referència, o fer una guia per ajudar els ajuntaments que vulguin fer-ho, i intentar  
transformar o construir uns serveis funeraris municipals. En tot cas, són dues coses 
que creiem que la Diputació pot desenvolupar. No ens volem allargar més. Per tant, li 
donaríem suport i entenem, amb aquesta lògica, que podem ajudar també a una 
millor qualitat del servei i, també, a un tracte més humà i més pensat en les persones, 
més assequible, per a un moment, que creiem que és molt complicat per a les famílies, 
que tots i totes hem de viure i que cal fer-ho amb un servei de qualitat. 
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Presidenta, nosaltres voldríem 
conèixer la literalitat del text que finalment se sotmetrà a votació, si pot ser. 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que l’esmena in voce seria a 
l’acord primer, on “s’insta la Diputació de Barcelona a elaborar un cens de cementiris i 
serveis funeraris a la demarcació de Barcelona. Aquest cens inclourà el cost de 
l’enterrament estàndard a cada municipi”, mitjançant els cercles o l’instrument dels 
cercles de comparació intermunicipal, que és un instrument que la Diputació ja té en 
actiu i, per tant, pot perfectament fer aquest estudi. 
 
La diputada senyora Díaz (PSC-CP), continua la seva intervenció dient: Molt bé. 
Doncs nosaltres anunciem el nostre vot favorable. Efectivament, pensem que 
l’elaboració d’aquest cens pot aportar també llum, més coneixement i, de fet, ens pot 
aportar informació suficient com per no fer les afirmacions que s’han fet aquí pel que fa 
al cas de Terrassa. Perquè, de vegades, els mitjans de comunicació, com és el cas 
d’Economia Digital, poden no contenir una informació rigorosa i exacta i, en canvi, 
aquest cens ens permetrà fer-ho. De fet, el cas de Terrassa, en la pàgina web, de 
manera transparent, consta quin és el cost d’un enterrament i, per tant, jo crec que 
mitjançant el cens i, fins i tot, aquests cercles de comparació ens podrà permetre el 
poder afirmar si veritablement és així o no però, en el cas de Terrassa, podem veure 
que és, si no l’únic, un dels pocs que efectivament, conté, en aquesta pàgina web, la 
informació de les tarifes. Per tant, convidaria a poder navegar, a poder comprovar i a 
poder comparar per un mateix i no pel que diuen els mitjans de comunicació, que 
potser tenen altres interessos en el cas d’un municipi que s’està plantejant 
remunicipalitzar alguns altres dels serveis bàsics que tenen a la seva ciutat. 
 
Dit això, el tema del cens per a nosaltres és interesant i, també, la possibilitat de que la 
Diputació pugui oferir un suport d’assessorament o, fins i tot, com diu la moció, 
econòmic a qui vulgui iniciar aquest camí; i és per aquests motius que diem que 
votarem a favor. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, agrair les companyes de la 
CUP i felicitar-les per la iniciativa de portar aquest moció avui al Ple perquè, de fet, una 
cosa que hauríem de tenir en compte; és un servei obligatori que hem de fer els 
ajuntaments però, a la vegada, jo crec que la gestió de la defunció de les persones 
precisament ha de ser un servei, no un negoci. I aquesta és la primera qüestió que ens 
hauria de quedar clara quan veiem que, a més a més, molts ciutadans, per la seva 
situació econòmica, acaben fent una assegurança preparant, ja, el dia de la seva 
defunció, que no hagin de cobrir d’una forma directa el cost que li suposa. I l’altra 
qüestió és que veiem que hi ha una gran desproporcionalitat de costos entre uns 
municipis i altres municipis a tota la demarcació. 
 
De fet, jo crec o entenem nosaltres, des d’Esquerra, que intentar estudiar i promoure la 
internalització de serveis no ens hauria de fer por, ans al contrari, perquè en el fons la 
moció que demana la CUP és que insta a l’estudi, al debat, a veure si és possible i si 
econòmicament és factible i, per tant, i aquells que ho vulguin fer tinguin una eina que 
fins ara no ha tingut mai la Diputació, l’ha tingut amb molt poqueta cosa, que és un nou 
servei a favor dels ajuntaments, que és poder estudiar i poder donar suport tècnic a 
aquells que ho vulguin fer. De fet, a nivell d’internalització, de fet, veiem experiències 
interessants; la Mancomunitat de municipis d’Osona Sud, que fa anys que gestionen 
els cementiris, gestionen tot el procés de defunció i d’enterrament ells mateixos. I, a 
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més a més, veiem que tenim una demarcació molt variable en aquest sentit. Situacions 
de gestió clarament privada, inclòs també dels cementiris, en el seu manteniment, 
cementiris que encara estan en mans de l’Església catòlica, i que en aquests 
cementiris, amb acords amb els ajuntaments, s’intenten gestionar d’aquella manera 
que no saps ben bé com perquè algun dia l’Església catòlica pot decidir que, 
senzillament, no hi entrem més i nosaltres tenim l’obligació de tenir cementiris 
municipals; per tant, és bo que ho puguem debatre, i, finalment, gestió directa des 
d’alguns ajuntaments que estan realitzant tant els enterraments com també la gestió 
dels propis cementiris. 
 
Per tant, nosaltres creiem que és bo que puguem estudiar-ho, que puguem en el fons 
discutir-ho, que siguem proactius. No sempre hem d’esperar que tinguem la demanda 
del món local, sinó que és bo que, a vegades, la Diputació sigui proactiva a l’hora 
proposar serveis que, en aquests moments, el món local no disposa, per part d’una 
institució, nosaltres, que bàsicament hem de treballar en favor del món local. En 
aquest sentit, jo crec que és oportuna aquesta moció i que és oportú, com deia molt bé 
la presidenta, que ho tractem en l’àmbit dels cercles de comparació intermunicipal, que 
ens permet allò de veure si anem per sota, si anem per sobre i buscar-hi una conclusió 
que pugui ajudar el món local. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: En tot cas, per manifestar el nostre suport a la moció, amb 
l’esmena que s’hi ha inclòs. Realment, mirarem o veurem quina és la resposta dels 
municipis. És cert que la Diputació, històricament, no ha tingut demanda dels 
municipis, per tant, engeguem una aventura nova. Els ajuntaments, els municipis no 
han demanat mai ajuda en aquest sentit i nosaltres l’oferirem. 
 
Dir dues qüestions prèvies o, en tot cas, importants. Elaborar un cens és una feina 
complicada, amb la qual cosa jo ja proposaria, i parlo com a portaveu però, també, 
com a diputat que és responsable de les Àrees de Recursos Humans i Econòmiques,  
que hauríem de fer una externalització d’aquest estudi perquè, si no, difícilment 
podríem fer-ho amb la capacitat que tenim en aquests moments. Aquesta qüestió, crec 
que és important que la tinguem en compte i, després, la complexitat. La complexitat 
perquè hi ha municipis que tenen tres cementiris: un és concessionat, l’altre és 
municipal i l’altre és parroquial. I els hi dic, amb coneixement de causa, perquè passa 
al meu municipi, amb la qual cosa serà força complicat fer aquest cens. En tot cas, jo 
proposaria o el Govern proposaria fer aquesta contractació per fer el cens i no fer-ho 
amb els recursos de la Diputació perquè no hi arribaríem. I l’altra qüestió és, a partir 
que estem donant un servei, com reaccionen els ajuntaments i com inclourem això 
dins del Cercle de Comparació Intermunicipal perquè els mateixos ajuntaments ens ho 
demanaran i els ajuntaments és evident que  tenen taxes de cementiri, que tenen 
preus públics dels enterraments i, per tant, servirà perquè puguem posar un preu mitjà 
o puguem fer una comparació o perquè puguem prendre decisions a partir d’un estudi. 
 
Per tant, diguem-ne que d’acord amb la moció. És una nova experiència. No parlem 
de remunicipalitzar o de recuperar concessions, sinó d’una qüestió bastant més 
complexa i bastant més complicada per les característiques específiques d’aquest 
servei i per la sensibilitat d’aquest servei. En tot cas, ens posem mans a l’obra i 
intentem buscar-li aquestes solucions que hem esmentat.  
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Intervé novament el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: En primer lloc, 
agrair els Grups que, com han fet anteriorment, hi donaran suport però, també, la 
intervenció dels diferents portaveus; perquè ens han aclarit que la moció realment diu 
allò que diu. Perquè, senyors del Partit Popular, tot sovint tenim la sensació que vostès 
viuen en una realitat paral·lela. Entenem que la moció està escrita en català i no en 
suahili o en cantonès. La moció el que diu és elaborar un cens dels serveis, tant de 
cementiris com dels serveis funeraris, entre altres coses perquè vostè parla molt de 
Barcelona i jo li dic: escolti, hi ha molta vida més enllà de Barcelona. Jo vinc d’un 
municipi que, per no tenir, no té ni cementiri, vull dir. Vostè ha fet afirmacions 
rotundament falses sobre el cas de Terrassa. En tot cas, el que diu la moció està posat 
clarament als acords i l’acord segon, sobre instar la Diputació a fer estudis, sigui 
mitjançant una ordenança o altres serveis, per donar cobertura als ajuntaments que 
així ho sol·licitin, doncs em sembla més que correcte.  
 
Per al·lusions respon el diputat senyor Mulleras (PP), qui diu: No sé, el suahili no el 
conec. No sé si vostè coneix el català que jo parlo, el suahili jo no el conec. Miri, jo no 
li parlo del que diguin els altres; quan li parlo de les ciutats que no són Barcelona, 
vostè diu que és fals. Doncs miri’s l’informe de l’Autoritat Catalana de la Competència, 
que és precisament el que parla de Terrassa. I li recomano també als altres portaveus 
dels Grups d’aquesta Diputació que també mirin aquest informe de l’Autoritat Catalana 
de la Competència. No ho diem nosaltres; ho diu un organisme que és, precisament, 
de la Generalitat de Catalunya. I sí, jo ja sé que li molesta, segurament, que li digui 
però és que Cementiris de Barcelona, sí, és de Barcelona. Malauradament, Cementiris 
de Barcelona, 100% municipal, porta trenta anys sense baixar les taxes, sense baixar 
els preus dels enterraments i de la cremació a Barcelona; i això és una demostració de 
que, que un servei sigui prestat directament per un ajuntament no és garantia de que 
baixin els preus. No és garantia i això és el que jo li estic dient, que això no és 
garantia. I em sorprèn, em sorprèn que ens quedem sols en aquesta afirmació i que 
els altres Grups d’aquesta Diputació, sobretot, alguns dels altres Grups d’aquesta 
Diputació, no defensin aquesta afirmació, perquè això és el que està passant ja a 
moltes ciutats de la Diputació de Barcelona. 
 
De nou intervé la diputada senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: Sense entrar. Trenta 
segons. Cal no confondre serveis funeraris amb sala de vetlles. Per tant, jo crec que 
aquest estudi s’hauria de fer amb profunditat i, fins i tot, nosaltres convidaríem, tot i 
que la moció no és nostra, al Grup Popular a votar favorablement perquè, amb aquest 
cens i amb aquests cercles de comparació intermunicipal, segurament podrà aflorar el 
que jo ara mateix els estic dient en el cas de la ciutat de Terrassa. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, amb les esmenes in voce incorporades a la sessió, per 
majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3) i els vots en contra del 
Grup Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 3 vots en contra. 
 
3.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a la 
defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, 
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despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament en el 
procés de reclamació.  
 
El text que es sotmet a debat i votació, amb les esmenes in voce acceptades a la 
sessió, és el següent: 
 
“Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades com 
a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis 
bancaris: clàusules sòl, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven 
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, 
crèdits hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència de 
préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament 
cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines 
municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis 
d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis 
d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les consultes ateses en 
aquestes oficines darrerament.  
 
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i 
sostre” que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els 
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes 
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus 
d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus 
prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").” 
 
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la 
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb 
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les 
parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es troba 
configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les 
baixades dels tipus d'interès. 
 
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb 
aquesta clàusula. 
 
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que 
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, 
diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Existeix 
el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades des d’aquesta 
data.  
 
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no 
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per 
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions 
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava 
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura 
dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules. 
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És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats 
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal 
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat 
tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un bon 
coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la 
manera de poder exercir-los.  
 
D’altra banda la sentència 705/2015, de 23 de desembre, del Tribunal Suprem va 
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el 
crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan l’haurien d’assumir els 
bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar 
l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, un 
Jutjat de Pontevedra, un altre Jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la 
raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta almenys a sis milions d'hipoteques a 
l’Estat espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i consumidores que volen 
recuperar els diners pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca. 
 
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines 
municipals d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres 
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de 
Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la 
possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, 
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne 
les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.  
 
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin 
trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels mecanismes una 
oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida als serveis 
municipals. És també important poder garantir la defensa jurídica d’aquelles persones 
i/o col·lectius més vulnerables que no poden accedir als honoraris previs necessaris 
per interposar les seves demandes civils quan les entitats no l’atenguin d’ofici. En els 
casos que es tracti de persones afectades per l’impagament del seu crèdit hipotecari, 
poden ser assumits per les oficines d’intermediació de deutes en l’habitatge o les 
oficines municipals de l’habitatge. 
 
L’aprovació el passat 20 de gener del Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures 
urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl ens sembla 
insuficient: les persones afectades han de recuperar tots els seus diners, sense 
quitances, amb els interessos que corresponen, en el menor temps possible i d'ofici. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar en el Pla de Mandat 2016-2019 una 
línia d'actuació concreta en matèria de polítiques locals de consum per a contribuir a 
l'exercici de les competències en matèria de consum dels ens locals, municipis amb o 
sense servei propi i amb l’objectiu de gestionar i promoure la mediació en les relacions 
de consum (Línia d’actuació 4.13, Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i 
la reducció de les desigualtats). 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de Suport a les Polítiques de 
Consum, col·labora amb els ajuntaments de la demarcació de Barcelona en el 
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desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de la ciutadania en 
l'àmbit del consum, entre d’altres, proporcionant als ajuntaments assessorament tècnic 
i jurídic en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona en el Catàleg 2017 orienta l’assignació de recursos 
econòmics en el reforç dels serveis municipals de consum i en els serveis de mediació 
de consum.   
 
Per tot això es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Instar el Govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei pel 

procediment d'urgència per a permetre la millora de l’articulat i per establir un 
mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i, 
d’aquesta manera, donar compliment a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal 
Suprem, de 23 de desembre de 2015, sobre condicions generals de la 
contractació i acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs 
hipotecaris i altres contractes bancaris. 

  
2. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya, si la 

normativa legal ho permet, que es presentin com a part interessada en el procés i 
que actuïn en defensa dels interessos de les nombroses persones afectades per 
fer complir l’establert a la sentència del TJUE. 

 
3. Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la 

transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta 
comunicació a les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també 
d’un règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc 
transparents.  

 
4. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, com a organisme 

regulador, la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les 
entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de les 
persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació 
contra les clàusules sòl. 

 
5. Instar el Govern de l'Estat perquè, des del respecte a l'autonomia dels diferents 

organismes, recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i la 
Competència l'inici d'actuacions inspectores i, si escau, de sanció necessàries 
sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives. 

 
6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 

canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis 
destinats a les persones afectades. 

 
7. Instar la Diputació de Barcelona a reforçar econòmicament els diferents 

programes de suport municipal de mediació de consum, i formació especialitzada 
en productes hipotecaris per tal que els ajuntaments puguin oferir serveis gratuïts 
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de primera acollida i garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels 
drets de les persones afectades per les clàusules sòl, despeses en la formalització 
d’hipoteques i sobre els crèdits contractats en base a l'Índex de Referència de 
Préstecs Hipotecaris (IRPH) 

 
8. Instar la Diputació de Barcelona a explorar un acord de col·laboració amb els 

diferents Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona per a 
l’assessorament i suport d’aquestes persones, tal i com s’ha anat instrumentant en 
el funcionament del Servei d’Intermediació dels Deutes de l’Habitatge.  

 
9. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant 

a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la 
defensa i demanda de restitució del drets de les persones afectades. 

 
10. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a les 

associacions de consumidors de la demarcació de Barcelona, a les entitats 
bancàries de la demarcació de Barcelona i a les entitats municipalistes de 
Catalunya.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: En primer lloc, dos minuts logístics perquè tots els Grups es 
situïn. Aquesta moció la vam presentar a la Junta de Portaveus de la setmana 
passada. El divendres el Govern de l’Estat va reaccionar a la nostra presentació de la 
moció i va fer un decret específic i, per tant, vam haver de modificar, hem modificat els 
acords de la moció. Per això debatem una moció diferent, un pèl diferent, a la que vam 
presentar el dijous i aquí afegiríem un element, també, perquè tothom en fos 
conscient. El Govern de la Diputació ens ha fet una proposta de modificació de l’acord 
vuitè, que és un dels que vam modificar, i a la part que diu: “Col·legis d’Advocats de la 
demarcació de Barcelona per a la defensa jurídica” substituiríem la part, el concepte 
de “defensa jurídica gratuïta” per “assessorament i suport d’aquestes persones”; que 
és en la línia del que, de fet, vam acordar el mandat passat, en aquell moment, amb el 
Grup del Partit Popular, precisament, amb les qüestions d’habitatge. Per tant, s’ajusta 
més a la que volíem nosaltres que era referenciar-nos a l’acord que hi va haver el 
mandat passat. Per tant, amb aquests modificats dels acords, és el que sotmetem a la 
valoració de la resta de Grups.  
 
La nostra moció el que ve a intentar és a contradir aquest dit popular de “la banca 
sempre guanya”; intentar que, a través de la moció, quedi en qüestió aquesta idea de 
que la banca sempre guanya. El que nosaltres volem és plantejar-nos com posar, 
negre sobre blanc, la realitat d’una situació d’aquest país, i del conjunt de l’Estat, 
absolutament abusiva. D’un sistema hipotecari abusiu, opac, pervers..., no trobem, 
segurament, altres conceptes; que el que està fent és castigar les persones que, en 
aquell moment, van intentar poder accedir a un habitatge i van tenir la mala sort de 
trobar-se amb un mercat hipotecari i amb un sector bancari depredador i pervers, que 
va aprofitar tot el possible per aconseguir els màxims recursos amb el menor cost 
possible. Un d’aquells exemples de les pràctiques abusives, que hi va haver en aquell 
moment, són les clàusules sòl, és un dels elements més referenciats però en va haver 
d’altres i podríem discutir del sistema de taxació, etc. En tot cas, avui, la moció parla 
d’això, que és un exemple d’opacitat contractual que el que ve és també a engruixir el 
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nombre de famílies que s’han vist abocades a haver de deixar la seva casa, o a haver 
de sortir, o a haver de patir un procés d’execució hipotecària perquè no podien pagar 
la seva lletra de la hipoteca, el seu rebut de la hipoteca... I en aquest rebut de la 
hipoteca ens trobem que resulta que hi havia una inflació d’aquest preu perquè havia 
unes pràctiques contractuals i unes pràctiques abusives de la pròpia banca.  
 
De fet, el que ens estem trobant és que a les resolucions judicials i a les resolucions 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem ens trobem amb què 
la justícia està fent, en definitiva no només l’espanyola sinó, en aquests moments, 
també la justícia europea, està fent una impugnació, una esmena a la totalitat al 
sistema hipotecari espanyol. El que no ens van acceptar el 2004, 2005, 2006, 2007 
quan es discutien les Lleis hipotecàries al Congrés dels Diputats ens hem trobat que, 
en aquests deu anys, el sistema judicial el que ha fet és fer una esmena a la totalitat a 
un sistema absolutament pervers i abusiu que era el que tenien muntat. 
 
De fet, ens trobem, curiosament, que són els Jutges i el sistema i els Tribunals 
judicials qui està canviant, a cop de sentència, la legislació que no van voler canviar 
els governs el 2007, quan els hi vam plantejar. En tot cas, és evident que amb aquelles 
clàusules hi havia un desequilibri existent, que hi havia un desequilibri entre les dues 
parts que contractaven aquest producte bancari, que hi havia una mala praxi bancària i 
que el que correspon, i així ho plantegem a la moció; és intentar, aquesta vegada, 
després de totes les estirades d’orelles dels Tribunals, intentar que la Llei sigui una Llei 
acordada, sigui una Llei pactada, que hi hagi obligacions, que hi hagi igualtat, que es 
posi fi a les pràctiques fraudulentes de les entitats bancàries que han sofert aquests 
anys. Una Llei que l’han d’acordar tots els Grups, que l’hem d’acordar amb els 
moviments socials, que l’hem d’acordar amb la PAH... Per tant, el que nosaltres 
plantegem és anem a intentar que allò que és un Decret, que va sortir el divendres, 
sigui una Llei. I, per tant, sigui un pas per un procés de tramitació molt més robust i, 
per tant, que sigui una cosa que cobreixi molt millor les necessitats de les famílies que, 
en definitiva és, escolti, si hi ha una sentència europea que em diu que vostè ha fet 
una pràctica fraudulenta, torni’m els diners i no m’enredi més. En definitiva, això és del 
que estem parlant, evitar que això sigui un nou procés de judicialització, d’incrementar 
els processos judicials i anar a resoldre les necessitats que tenen les famílies, que és 
recuperar aquells diners.  
 
I en el sentit de la Diputació el que plantegem és, com vam fer ja en el seu moment, 
quan començaven a sortir totes les complicacions vinculades al sector hipotecari, 
plantejar-nos també que des dels serveis de consum puguem reforçar els serveis 
municipals, poder reforçar els serveis municipals de consum per ajudar les famílies a 
fer una primera acollida i una primera orientació.  
 
Això és el que planteja la nostra moció. Creiem que és un tema d’interès públic. 
Creiem que és un tema en què els ajuntaments hi estan entrant i volen entrar, volen 
ajudar les famílies, és responsabilitat municipal. I nosaltres, com a gent que som del 
món local, i que estem aquí per donar suport als ajuntaments, hem de fer una proposta 
per donar-los-hi suport. Aquesta és la moció que plantegem. Agraïm la comprensió de 
tots els Grups amb les esmenes que hi ha hagut aquests dies.  
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A continuació intervé la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, com no podia ser d’una altra manera, 
i també perquè, com ha dit el diputat d’Entesa, la moció també constata i evidencia les 
pràctiques abusives en matèria hipotecària de l’Estat espanyol. De fet, no només ho 
constata el conjunt de la població que porta anys mobilitzant-se, sinó que el 21 de 
gener ho va tornar a fer el Tribunal de Justícia Europeu. I, per tant, creiem que totes 
les Administracions Públiques han de posar totes les eines que estiguin al seu abast 
per ajudar i assessorar aquelles persones que han patit aquestes pràctiques abusives.  
 
Tal i com deia, també, el diputat, recentment s’ha aprovat el Decret-Llei, amb la balda 
del PSOE, de Ciutadans, de la Coalició Canària i del PNB per resoldre el conflicte de 
les clàusules sòl, on es prioritza que les reclamacions es gestionin entre la banca i els 
clients; i per tant, això ens preocupa i ens preocupa molt, i ens agradarà veure les 
explicacions, també, que en fan els Grups que tenim aquí que han signat aquest 
acord. Perquè aquest acord té, bàsicament, lletra petita, ja que al final acaba deixant 
en mans de l’entitat bancària l’oferta que fa a les persones que han patit aquestes 
pràctiques abusives, si és que n’acaba fent. I són els mateixos bancs que acaben 
determinant quines condicions i què es retorna al conjunt de persones que s’han trobat 
en aquesta situació. És a dir, no trobem un arbitratge extern que vetlli pels interessos 
del client i aquest, un cop més, ha de creure’s el que des del banc li diuen; un banc 
que, anteriorment, l’havia estafat.  
 
Per tant, entenem que és totalment surrealista i, per tant, encara ens dóna més força 
per votar favorablement aquesta mesura per apel·lar que tots els ajuntaments posin 
totes les eines que estiguin a la seva disposició, per assessorar el conjunt de 
persones, que en són moltes, que han patit aquesta situació. I també demanar als 
partits polítics que tinguin un posicionament clar, un posicionament ferm en contra dels 
atacs abusius per part de l’Estat en matèria hipotecària, i que es deixi d’enganyar i 
d’estafar la gent, i es posin les eines per garantir un dret a l’habitatge. És per tot això 
que nosaltres, com hem dit, votarem favorablement a la moció.  
 
Tot seguit intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Desde el Partido Popular, en relación a la moción que presenta el Grupo de la Entesa, 
una moción que tiene un título muy largo pero que se centra especialmente en las 
cláusulas suelo. Es una moción que presentan el jueves, que el viernes salió este 
Decreto-Ley que presenta el Gobierno de España y que, luego, ustedes enmiendan. 
Por tanto es una moción que ustedes sabían que el Gobierno iba a presentar este 
Decreto-Ley, se había anunciado por todos los medios de comunicación, muchos 
partidos ya se habían posicionado y ustedes, cuando presentan primero la propuesta y 
luego la enmienda, conocían muy bien lo que se iba a aprobar el viernes en el Consejo 
de Ministros. Por eso, nosotros, desde nuestro punto de vista, esta moción es 
oportunista. Compartimos el espíritu, compartimos la preocupación que tienen los 
ciudadanos, los contribuyentes, por la situación de las cláusulas suelo y de otros 
elementos que están en las hipotecas. Es un tema que se ha trabajado de manera 
importante e intensa por parte de los grupos parlamentarios, y fruto de ese acuerdo de 
esas cinco fuerzas parlamentarias, que antes enumeraba la portavoz de la CUP, que 
son el Partido Socialista, Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y el Partido Popular; 
fruto de ese gran acuerdo hay ya aprobado ese Decreto-Ley por parte del Gobierno de 
España. Y si estas cinco fuerzas parlamentarias, que representan a doscientos 
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sesenta diputados del Congreso, de los trescientos cincuenta, es decir el 75%, 
hubiesen querido acordar una tramitación por Proyecto de Ley, lo podrían haber 
hecho, ¿pero eso qué hubiese implicado, tramitarlo por Proyecto de Ley como pide el 
portavoz de Entesa? Hubiese significado retrasar el cobro que quieren muchas 
familias que necesitan, de manera urgente, ese dinero de más pagado por las 
cláusulas suelo. Por ello, ese procedimiento que busca articular un método rápido y 
eficaz para que se cobre cuanto antes. La tramitación por Proyecto de Ley hubiese 
supuesto dilatar ese proceso y que la gente cobrase mucho más tarde. Ustedes se 
pueden sumar y pueden participar, y pueden dar apoyo a esa propuesta que aglutina a 
esos doscientos sesenta diputados. Y yo invito al Grupo de la Entesa que, 
recientemente, además, visitó a sus representantes en Madrid aprovechando que era 
el FITUR, cuando se reunieron con el señor Errejón o con el señor Iglesias, no sé por 
qué no le pidieron que se sumaran a esa iniciativa, porque el Decreto-Ley todavía no 
se había aprobado. Y ustedes estaban, precisamente, con sus diputados en el 
Congreso. Pudieron haber aprovechado la ocasión, no lo hicieron, presentan una 
moción oportunista y ahora pretenden que todos converjamos con lo que ustedes nos 
presentan aquí.  
 
Nosotros, como decimos, creemos que hay un nuevo procedimiento gratuito, rápido, 
ágil que establece un período de tres meses para que se solucionen estos problemas, 
porque los ciudadanos, los contribuyentes, tienen, como es lógico, prisa en recuperar 
su dinero. Miren, nosotros, el Partido Popular, les facilitamos el trabajo. Se está 
trabajando ya, por parte del Gobierno de España, con las diferentes formaciones 
políticas, en el Congreso de los Diputados, la nueva Ley hipotecaria. Presente ya si 
quiere, el mes que viene, la moción aquí y así no les diremos que es oportunista. Pero 
puede, también, hablar con sus diputados en el Congreso para que trabajen, de 
manera seria y responsable, para llegar a un gran acuerdo para conseguir una nueva 
Ley hipotecaria que refuerce la transparencia y que favorezca un mejor conocimiento y 
la comunicación de información pre-contractual. Por ello, el Decreto-Ley que se ha 
aprobado, estamos convencidos que será una buena herramienta. Establece un 
mecanismo paralelo al procedimiento judicial con dos finalidades. La primera, evitar 
también el colapso de los Tribunales de Justicia y la segunda, que como no puede ser 
de otra manera, un procedimiento rápido para que cobren y recuperen el dinero los 
consumidores. El Decreto-Ley obliga a los bancos a establecer, en un plazo máximo 
de un mes, un sistema para comunicar a sus clientes la vía para la reclamación. Un 
sistema que, además, es voluntario para el consumidor, no obligatorio y por ello no 
excluye la vía judicial, que seguirá estando a su disposición. Y además incluye, 
también, no sólo recuperar el dinero pagado de más con la cláusula suelo, sino 
también recuperar esos intereses que se habrán devengado. Además, el Decreto-Ley 
el proceso que establece, el término máximo son tres meses para que se realice esa 
devolución de lo cobrado por el consumidor; de manera que, el consumidor pueda 
recuperar ese dinero y que, además, establece la posibilidad de cobrarlo en efectivo o 
que se pueda pactar algún sistema alternativo, como podría ser la reducción de las 
cuotas hipotecarias si el consumidor lo estima oportuno. También contempla las 
costas judiciales. Si el consumidor no está de acuerdo con la propuesta del banco, 
puede ejecutar la vía judicial y, si la sentencia que se produce es positiva para el 
consumidor, las costas se van a repercutir exclusivamente a los bancos. Por ello este 
Decreto, además, habilita al Gobierno a establecer un Órgano de Seguimiento del 
Control de Avaluación de las reclamaciones donde estén presentes los consumidores 
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y, por tanto, también los abogados, y creemos que es una herramienta que esperemos 
que sea eficaz, que sea rápida, que los consumidores puedan recuperar el dinero. Y 
yo, por ello, les pido a los diputados, al Grupo de Entesa, que se sumen a este 
Proyecto de Ley, que están a tiempo, que creemos que es una buena herramienta. 
Intentemos no hacer demagogia, la gente ya ha sufrido demasiado y ahora lo que se 
trata es establecer un mecanismo rápido para que se recupere el dinero.” 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Las cláusulas suelo y otras prácticas bancarias efectivamente 
son prácticas abusivas, no como expresa la moción que dice que podrían ser. Ya hay 
declaraciones de varios órganos jurisdiccionales que las declaran directamente 
prácticas abusivas. Nosotros no consideramos razonable, ni justo, que una persona 
que ha contratado un préstamo hipotecario de interés variable, en función de un 
determinado tipo de referencia y, como consecuencia de ello, paga más intereses 
cada vez que sube el tipo de interés, y no pague menos ante una de las bajadas del 
mismo. Por estas razones hemos impulsado en el Congreso de los Diputados, junto a 
otros grupos parlamentarios, medidas efectivas de protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios. Aunque en la moción ustedes las califiquen como 
insuficientes, en relación al Decreto-Ley que ya se ha comentado.  
 
En cualquier caso, nosotros desconocemos las aportaciones que ustedes han 
realizado a este Decreto-Ley o qué iniciativas parlamentarias han presentado en este 
tema; quizás en el turno de réplica nos lo pueda aclarar el diputado Funes. En 
cualquier caso, este Decreto-Ley, sin extendernos más de lo que ha dicho ya el 
diputado Reyes, refuerza los mecanismos de reclamación de las cantidades 
indebidamente cobradas por los bancos y, en cualquier caso, no cierra la posibilidad 
de la reclamación por vía jurisdiccional.  
 
Nosotros entendemos la moción en su conjunto como una medida para asegurar el 
acceso a la información y asesoría al conjunto de ciudadanos y, en este sentido, la 
valoramos positivamente, aunque no coincidamos plenamente con algunos de sus 
acuerdos, incluso en algunos solicitamos al Grupo proponente una pequeña 
modificación que se nos aceptó y, por tanto, vamos a dar nuestro voto favorable a la 
moción.” 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres també ja anunciem, 
d’entrada, el nostre vot favorable a aquesta moció perquè pensem que qualsevol de 
les eines i dels enfocaments per poder donar cobertura a les famílies i a les persones 
consumidores sempre són benvingudes.  
 
I, en aquest sentit, sí que és cert, i s’ha fet referència, que el nostre Grup parlamentari 
al Congrés va facilitar, amb l’abstenció, l’impuls d’aquest Reial Decret; en part perquè 
pensem que, com molt bé s’ha dit, el fet de poder donar agilitat a tot aquest 
procediment d’una manera extrajudicial pot ajudar a una bona part dels consumidors. 
Però és cert que, i això ho coneixem des dels municipis i des dels ajuntaments, que no 
tothom té, ja no la informació necessària, sinó els coneixements necessaris. I aquest 
sentiment d’indefensió que s’està produint davant aquestes pràctiques abusives, 
efectivament, no possiblement sinó són efectivament pràctiques abusives les clàusules 
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sòl, les preferents, les comissions indegudes..., bé i podríem continuar perquè crec 
que hi ha una relació, a la part expositiva d’aquesta moció, molt important; aquesta 
indefensió, en alguns casos, aquesta manca de coneixement d’aquests afers que 
tenen a veure amb les entitats financeres fa que sigui imprescindible la suma de 
l’assessorament, de l’acompanyament, de la mediació per part, no només de les 
oficines, en molts casos, oficines municipals d’atenció a les persones consumidores; 
sinó bé, com en aquest cas, el que contempla aquesta primera mesura del Reial 
Decret. Per tant, en aquell moment, sí, hem pensat que era important poder dotar d’un 
primer procediment extrajudicial que pugui, en un termini màxim de tres mesos, donar 
resposta, però pensem que, tot i que això és important i és necessari, no és suficient; 
que cal abordar i anar molt més enllà. És per aquest motiu que nosaltres, que ja ho 
fem des dels nostres municipis, ara aquí a la Diputació també donem suport a 
aquesta moció de l’Entesa.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, també agrair a l’Entesa que 
hagin presentat aquesta moció. Jo no sé si l’Estat espanyol té micros ocults a tot arreu 
però, en tot cas, dir-los-hi que és absolutament oportú. Perquè jo crec que, i 
començaré al revés d’on volia començar, que és, de fet, la moció que presenta Entesa 
recull allò que, en part, ja està fent la Diputació de Barcelona.  
 
Recordem que la Diputació de Barcelona hem tirat endavant tot el tema del SIDH, el 
Servei d’Intermediació dels Drets d’Habitatge. Des de la matèria de Consum i des de la 
matèria d’Habitatge heu fet un desplegament, o s’ha fet un desplegament molt 
interessant en el territori, que permet que els pobles petits tinguem llocs de referència 
on se’ns atengui per temes de desnonaments, per temes de lloguer d’habitatge, per 
temes també de clàusules sòl -que és la moció que avui ens presenta Entesa- i que 
també s’ofereixi un servei d’advocats que puguin assessorar a la ciutadania. I dic això 
perquè és al final per on volia començar, perquè sempre, fixem-nos, quan es genera 
un problema que no hem generat l’Administració Local ni els ciutadans, hem d’acabar 
sent l’Administració Local qui ofereixi serveis per donar màxima resposta a aquest 
malestar i a aquesta situació que es genera. Quina gran contradicció! Per què hem de 
ser l’Administració Local, amb recursos públics, que hem de solucionar allò que ha 
generat l’oligarquia bancària a l’Estat espanyol? I per què els poders públics han donat 
suport sempre als poders econòmics, donant-los-hi cobertura fins al punt d’arribar a 
una situació a la qual no s’havia d’haver arribat? I aquesta és la pregunta. I per què 
aquesta Espanya, en la qual tot funciona i en la qual tot va bé, acaba sent un Tribunal 
Europeu que condemna i diu que han estat abusius, respecte un milió i mig de 
consumidors del seu propi Estat, i han de retornar els interessos, els diners amb 
interessos i que, a més a més, que s’ha de fer? Per què passa això en aquest Estat 
espanyol que, en teoria, és immaculat? Alguns intenten vendre’l immaculat, els brots 
verds ja s’han transformat en palmeres. Per tant, per què això succeeix? I en el fons, jo 
diria que, la conclusió és que d’una punyetera vegada, permeti’m l’expressió, potser 
cal regular el mercat bancari. No hem fet una regulació que defensi els drets dels 
ciutadans enfront de les entitats bancàries que dominen el sistema financer en el 
conjunt de l’Estat. I aquest és el mal de tots els mals perquè, és clar, un sistema 
bancari que hem hagut de rescatar amb diners públics i que això, moltes vegades, ens 
ha privat de poder fer polítiques socials efectives per als nostres ciutadans. Un sistema 
bancari que, a sobre, disposa d’habitatge, una quantitat immensa d’habitatge al nostre 
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país que, fixin-se, el volen vendre i que només en casos extraordinaris, gràcies a la 
PAH, ho donen per situacions de lloguer d’emergència social. Però, per exemple, no 
podem crear borses de local... borses d’habitatges als nostres municipis en què també 
hi hagin introduïts aquests habitatges per oferir-los, per exemple, per emancipació 
juvenil. Per tant, per què no regulem aquest mercat bancari que no té cap mena de 
control per part de l’Administració i fem un sistema legislatiu que controli?. I, finalment, 
per què no anem a un sistema bancari de banca pública? I per què no promocionem la 
banca ètica? I per què no anem cap a un nou model de finançament? I dic això perquè 
precisament evitem situacions com les que han passat respecte les clàusules sòl.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: En tot cas, ja era hora que hi hagués un Decret perquè això ha 
anat, després de diverses sentències, unes col·lectives, les altres individuals contra 
entitats financeres. I, al final, sembla que, definitivament, el Govern de l’Estat ha 
decidit fer un Reial Decret per afrontar una situació que ja feia mesos i feia anys, des 
del 2013, que estàvem parlant de la necessitat de fer alguna cosa, perquè els 
ciutadans havien pagat o hem pagat el que no corresponia. En tot cas, benvingut sigui. 
Deia el diputat Fàbrega el que acabarà costant a l’Administració Local. Nosaltres, a 
banda de l’esmena que el diputat Funes ha comentat, que agraïm la seva incorporació, 
hem de dir una cosa que crec que és imprescindible i és el fet de que el que es 
demana té un cost econòmic. Estem al mes de gener i nosaltres votarem a favor la 
moció, però els haig d’explicar que, des de l’Àrea, ens diuen que l’aplicació del que diu 
aquesta moció suposarà uns dos-cents cinquanta mil euros de despesa, més la 
possible creació de quatre places de tècnics nous, amb la voluntat de donar cobertura 
al Servei Públic de Consum que tenim a cada un dels ajuntaments. Per tant, benvingut 
sigui però m’agrada fer el comentari, perquè després parlarem de modificacions de 
crèdit i ja veuen que, abans d’acabar el mes de gener, ja en tenim la primera i que ve a 
partir d’una moció. Per tant, per entendre quina és la flexibilitat que ha de tenir el 
Govern a l’hora de fer modificacions de crèdit. Aquesta és una qüestió.  
 
I l’altra, crec que és important, i és anunciar-los-hi que, no només ens hi hem posat a 
la feina i no només votem a favor la moció sinó que, des de l’Àrea, ja està convocada 
una reunió per al divendres 3 de febrer amb els caps d’oficina de les OMICS, amb un 
expert en aquest àmbit i que, a més, promocionarem formació per tal de que les 
Oficines de Consum puguin donar resposta a les necessitats dels ciutadans. Per tant, 
fem aquesta primera acció, que ja estava prevista i també dir-los-hi que, aquesta 
proposta de la moció, de formació i d’interès per part de la Diputació de Barcelona, ha 
suscitat que les altres diputacions també s’incorporin a aquesta reunió inicial que es 
tindrà el dia 3 de febrer.  
 
De nou intervé el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: Sí, en tot cas, comentar 
breument tres cosetes. Nosaltres no volíem fer un debat de la moció sobre el Decret 
de divendres. En tot cas, és evident que com que va passar el Decret i hi ha el Decret, 
l’hem fet referència i l’hem situat. No vam posar la nostra valoració sobre el Decret,  
amb voluntat d’intentar sumar el màxim consens possible a la moció, però és evident 
que, per a nosaltres, l’element clau del Decret és: vostès quin mecanisme general de 
devolució automàtica de les clàusules o dels cobrats de més faran perquè les famílies 
ho cobrin ràpid?. Vagi vostè a fer una mediació, una negociació amb el banc i si en el 
banc no s’entén, vagi vostè a parlar amb el seu advocat que li portarà judicialment.? 
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No entenem que això sigui estrictament aplicar la sentència del Tribunal Europeu, que 
és bàsicament el que diu el Decret. En tot cas, no volem... El debat de la nostra moció 
era: anem a intentar reforçar els serveis municipals, els serveis de consum, per a 
poder fer la mediació que havíem de fer; però, home, no ens enganyem, perquè no és 
realment el que el Decret ve a dir. Ve a dir: anem a allargar, perquè ens entenguem, la 
banca no... La banca guanya perquè el que no ha pogut guanyar a la justícia li hem 
donat políticament. Al final, políticament, la banca guanya el que no ha guanyat a la 
justícia, i això és el que lamentablement trobem. I el nostre Grup jo crec que, el dijous 
el que em van dir és que ningú del Govern els havia trucat per poder tenir una sentada 
per parlar del tema, i major voluntat, crec, de la que hi havia en aquell moment per 
intentar parlar de la qüestió no se si era possible, però el PP va decidir tirar pel dret i 
fer els seus negocis i les seves aliances. El que volem és que això vagi al Congrés 
dels Diputats i hi hagi un debat potent al Congrés dels Diputats, és el que estem 
demanant. De moment només sabem el que ha dit el Consell de Ministres i el Decret 
que aprovà el Consell de Ministres i quan això vingui a validar-se al Parlament ja 
veurem.  
 
Una última idea, nosaltres, en el seu moment, ja vam... ho dic per avançar als Grups, 
perquè vagin situant-se. En el seu moment, ja vam portar aquí el debat de la Llei 
hipotecària del 2007 i ens van dir: Bé, vostès és que tal... I vam plantejar el sobre-
endeutament hipotecari de les famílies, vam plantejar els dèficits de les taxacions que 
s’estaven fent dels habitatges, vam dir que havíem d’evitar que hi haguessin aquestes 
taxacions i ens van dir: No escolti es que vostès... Deixin que el mercat... que ja 
farem... que ja regularem... que no sé què... Patapam! No sé quantes hipoteques. 
Després vam dir: escolti’m, la gent no pot pagar aquestes hipoteques i ens estem 
trobant que estan desnonant la gent. I, en aquell moment, el portaveu del Partit 
Popular, que ja no sé qui era, però suposo que va ser el senyor García Albiol, ens va 
dir: no es preocupin perquè el Decret que està muntant el Govern evitarà que les 
famílies siguin desnonades. Ostres, a les dades “me remito”.  
 
Per tant, com que ja venim d’aquesta visió, insistim, aquest Decret no resoldrà, temem, 
ens temem, que no resoldrà el principal problema que és aconseguir que la gent cobri 
allò que no... que els retornin allò que els han cobrat de més. Per tant, com que al final 
és el que tenim, gràcies a tots els Grups que ens heu donat suport. Entenem, 
acceptem les aportacions i els comentaris que ens han fet altres Grups. Insistim, la 
voluntat era reforçar els serveis municipals i votarem la modificació de crèdit si és que 
correspon, com vam fer, en el seu moment, amb la modificació de crèdit que va portar 
el senyor Vilagrassa i, per tant, no ens... Si es per això a nosaltres ens hi trobaran, si 
és per reforçar els serveis de la ciutadania, ens hi trobaran sense problema.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, amb les esmenes in voce acceptades a la sessió, per 
majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup 
Partit Popular (3),  sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 3 abstencions. 
 
4.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a 
incloure clàusules contractuals de lluita contra la vulneració del Dret 
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Internacional Humanitari i de suport a la creació d’una Guia Ètica i dels Drets 
Humans per a la contractació i la compra pública municipal. Es retira aquesta 
moció a petició del Grup proposant.  
 
Prèvia declaració d’urgència, que ha de ser aprovada amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació (26 vots a favor, com a 
mínim), d’acord amb el disposat en l’article 103.3 del TRLMRLC i l’article 83 del RD 
25/1968/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROF, es proposa incloure en 
l’Ordre del Dia del present Ple ordinari, la moció següent: 
 
Moció que presenten els Grups ENTESA, PSC-CP, CUP-PA, CIU I ERC-AM de la 
Diputació de Barcelona, d’adhesió a la campanya “casa nostra és casa vostra” 
 
Aprovada per unanimitat la urgència amb els vots dels Grups Convergència i Unió 
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans – 
Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), la moció és incorporada a l’Ordre 
del Dia de la sessió.   
 
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo quisiera plantear una enmienda in 
voce, ¿no sé si es el momento ahora antes de que se haga el debate de la moción?” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Primer, si li sembla, llegirem la moció i si 
vostè vol fer aquesta esmena, li donarem la paraula. 
 
El diputat senyor Tovar (C’s) li agraeix l’aclariment i es procedeix a la lectura de la 
moció d’urgència. 
 
(El text que es transcriu incorpora les esmenes in voce, acceptades a la sessió, ja que 
és aquest el que es sotmet a debat i votació). 
 
“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a 
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que 
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.  
 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans hem mostrat la 
nostra predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les 
competències d’asil, i hem dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya 
d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar les 
persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i 
les causes que han provocat la seva fugida.  
 
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals 
i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la 
societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se 
a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder 
acollir persones refugiades.  
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En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa 
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments 
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que 
viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de 
la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el 
lema “volem acollir”. 
 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra 
És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantinguem i reforcem el 
nostre compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i 
ens sumem a la seva iniciativa.  
 
Per tot això, els grups d’ENTESA, PSC, CUP, CIU i ERC proposem al Ple els següents  
 
ACORDS: 

 

1. Declarar la Diputació de Barcelona com institució adherida a la campanya Casa 
Nostra És Casa Vostra. 

 
2. Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 

Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament  

 
3. Convocar la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la manifestació de la campanya 

Casa Nostra És Casa Vostra que se celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer. 
 

4. Traslladar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, als ens locals de la demarcació de 
Barcelona, al Govern de l’Estat, al Parlament Europeu i a la Comissió Europea”. 

 
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Bueno, simplemente, sería añadir. Proponemos a 
los Grupos proponentes añadir en el acuerdo cuarto, que es el acuerdo que da 
traslado a diferentes entidades, dar también traslado al Gobierno del Estado, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión Europea como instituciones competentes en 
materia de asilo.” 
 
La senyora presidenta agraeix la intervenció i diu: Si no tenen inconvenient els Grups 
proposants, l’acceptaríem.  
 
I l’esmena in voce queda acceptada i incorporada al text que es sotmet a debat i 
votació. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: 
Presidenta, com que és una moció que és una evolució d’una declaració institucional, 
ja que no hi ha hagut un possible acord de la Junta de Portaveus i al final ha quedat en 
una moció conjunta de quatre Grups, ja que ens hem posat a fer esmenes, suggereixo 
que fem una altra esmena i traiem, a l’acord primer, el “municipi”, no posem “municipi” 
sinó que posem “institució”, que consti que són... que és una campanya del Fons i, per 
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tant, jo, per solidaritat i respecte a la resta de Grups, no intervindré defensant la moció, 
només plantejar que és una proposta que ens fa el Fons Català, que ens fan les 
entitats i que creiem que, com a institució, ens havíem de sumar i per això és una 
moció conjunta i no una declaració. 
 
Tot seguit intervé la portaveu adjunta del Grup CUP - Poble Actiu, senyora 
Sabater, qui diu: Nosaltres, evidentment, estem d’acord i votarem a favor. Som 
proposants. Lamentem, també, que no sigui una declaració institucional com 
inicialment s’havia plantejat, i com creiem que una cosa d’aquestes hauria d’acabar 
sent. I volíem destacar, també, que parlar d’aquesta emergència humanitària està bé, 
però que tenim deures pendents amb les persones refugiades que ja viuen aquí des 
de fa temps, que no formen part d’aquesta onada però que encara no gaudeixen 
d’accés a serveis bàsics. I, per tant, està bé, en aquests moments d’emergència 
humanitària, posar sobre la taula aquestes mocions, però també saber que entre 
nosaltres també viuen persones refugiades que encara no gaudeixen plenament dels 
drets que tenim els ciutadans.  
 
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Desde el Partido Popular no pudimos dar soporte a esta inicial declaración 
institucional por diferentes aspectos. Sí que compartimos, evidentemente, ese 
sufrimiento, esa preocupación que tenemos todos por la tragedia humana que vemos 
cada día y que, por lo tanto, es evidente que hay que hacer todo lo que esté en 
nuestra mano para poder ayudar a los refugiados y solucionar el problema que 
tenemos, actualmente, en la Unión Europea. Pero hay que solucionarlo pero 
preservando, también, la seguridad de los países; avanzando también en el reparto 
proporcional del coste económico que supone, también, la aceptación de esas 
personas que vienen buscando ayuda; y también la cohesión social de los diferentes 
países de la Unión Europea.  
 
Nosotros no podemos compartir en concreto esta campaña porque establece una 
distinción, en Cataluña, de las personas que son catalanas, de aquellas que han 
venido del resto de España y que viven en Cataluña; los homologa como si fueran 
extranjeros. Y, por lo tanto, desde el Partido Popular no podemos aceptar que una 
persona que viene del resto de España y que esté en Cataluña sea considerada, aquí, 
como un extranjero; no lo podemos aceptar y no lo aceptaremos. También pone de 
manifiesto esta campaña y lanza acusaciones gravísimas sobre los diferentes 
gobiernos europeos, incluido también el de España, por violación de Leyes 
internacionales y de los Derechos Humanos. Pone esa campaña, también, sobre la 
mesa, el incumplimiento supuesto del artículo 13 de la Declaración Internacional de los 
Derechos Humanos, que obliga a abrir las fronteras, pero no lo establece sin límite, 
sino que lo que exige es que los Estados no impidan la salida de sus ciudadanos ni a 
poner limitaciones en la movilidad dentro de cualquier Estado, y no como lo establece 
y como lo explica esa campaña que se quiere promover.  
 
Por tanto, desde el Partido Popular nos abstendremos y no hemos podido dar 
soporte, lamentablemente, a esa declaración institucional.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros, nuestro Grupo, una vez que no se pudo tramitar 
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como declaración institucional, sí que valoramos la posibilidad de firmar como 
proponentes de la moción, pero analizando la declaración de la plataforma que 
sustenta este texto, sí que compartimos aspectos, como ha dicho por ejemplo el 
diputado Reyes, el de tratar a nuestros compatriotas como extranjeros; y la confusión 
que se realiza, en la misma declaración, entre asilados políticos y personas que 
emigran por razones económicas, que entendemos que se tienen que dar tratamientos 
distintos porque son problemas distintos. Y, por lo tanto, decidimos no ser proponentes 
de la moción pero sí que daremos nuestro voto favorable.” 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Sí, no, molt breument perquè també 
farem... En principi havia de ser una declaració. Simplement recordar l’horror que crec 
que és present per a tots nosaltres, i que, en aquest cas, el fet de compartir el patiment 
no és suficient, sinó que és imprescindible, també, de vegades fins i tot, plantejar-se 
una certa pèrdua de confortabilitat, que és el que tenim tots nosaltres, pensant en 
persones que estan fugint de conflictes bèl·lics. I si de cas, en aquest cas, aquesta 
campanya a la qual ens adherim, ja ho fa la Diputació, és una campanya que, sobretot, 
se centra en uns conflictes bèl·lics que ara tenim molt presents en els mitjans de 
comunicació; però potser no hauríem d’oblidar que, a casa nostra, tenim persones 
refugiades que vénen d’altres conflictes bèl·lics, que no són presents, que no són 
visibles, de vegades de països de l’Àfrica; i que hauríem de posar la mateixa passió 
que posem per a aquestes campanyes. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, també som cosignants de la 
moció. Recolzar la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que està fent la plataforma 
i que el 18 de febrer tindrem una a nivell de mobilització. Entenem que el paper que ha 
jugat la Unió Europea i els seus Estats ha estat incorrecte, respecte del tema dels 
refugiats i el calze humanitari que s’ha generat. Totalment d’acord que ha de ser en el 
conjunt de conflictes que hi ha en el món, no només el tema del conflicte sirià o de 
l’Orient Mitjà. Dir que Catalunya sempre hem estat terra d’acollida i, a la vegada, hem 
estat terra que, moltes vegades també, hem hagut de fugir i altres països ens han 
acceptat. Mai ens hem sentit migrants, sinó que hem estat absolutament contents, 
satisfets, que algú ens acollís. Faig aquesta reflexió perquè entenc que també al món 
local estem disposats a fer un acte absolut de solidaritat. Som molts els ajuntaments, 
jo diria que el conjunt d’ajuntaments de la demarcació, hem demanat poder acollir 
persones refugiades del conjunt del planeta i encara estem esperant resposta per part 
de l’Estat espanyol. I, finalment, dir que, aquesta és una moció que havia de ser una 
declaració amb una intencionalitat clara que és que la fraternitat, malauradament, 
continua sent una assignatura pendent a la nostra humanitat perquè, en el fons, el que 
ens cal és més actes de solidaritat, més actes d’humanitat, però també molts més 
actes de valentia i determinació a favor de la gent que ho passa malament. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: En tot cas, per dir el mateix. De fet, havia de ser una declaració, no 
ho és i això crec que no és bo. Perquè, realment, el que correspondria a una situació 
humanitària com la que estem patint, o com la que estan patint els refugiats, però no la 
pateixen ells, l’estem patint la humanitat com a unitat; és una qüestió que ens hauria 
de preocupar a tots els humans, no a diferents grups polítics. En tot cas, és una 
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campanya que surt de les entitats, que té voluntat d’ajudar, que té una càrrega, 
insisteixo, humanitària, molt important i, per tant, nosaltres, com a Grup, des del primer 
moment vam decidir que era bo fer la declaració, per tant, de cap manera podríem 
imaginar-nos imaginar la moció d’una altra manera. Crec que hi ha suficients aspectes 
a tenir en compte. Crec que el més important és declarar-nos defensors dels drets 
humans i, en aquest sentit, el nostre país, Catalunya, ha estat sempre un defensor 
dels Drets Humans i ha estat, com deia el diputat Fàbrega, un lloc d’acollida que tenim, 
que mantenim i que tenim l’orgull de ser-ho.  
 
Intervé de nou el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: En tot cas, agrair a tots els 
Grups el suport, el plantejament. Ha estat complicat acabar transformant això en 
moció, ha estat una setmana de psicomotricitat dels diferents Grups per intentar fer 
una transformació de declaració en moció. Enteníem que, el que diu aquesta 
declaració... Al final, aquesta moció el que ve a dir és reforcem aquesta idea que, per a 
nosaltres, està clara. No volem tornar a fer el debat sobre la situació dels refugiats, 
estarà present i, segurament, en altres moments del Plenari l’haurem d’abordar, però 
és reforçar la idea que el món local d’aquest país té disponibilitat per acollir, vol acollir, 
reforçar aquesta idea de que Catalunya és terra d’acollida i reforcem també un 
element clau que és que la ciutadania de Catalunya vol acollir. I l’exemple més clar és 
aquesta plataforma, aquesta plataforma àmplia que el que ve a dir és: Catalunya és 
casa nostra i és casa vostra. I, per tant, entenem que el que corresponia, avui, és 
felicitar-nos per aquesta iniciativa i donar-li tot el suport, i convocar la gent a sortir al 
carrer el 18 de febrer a impulsar la necessitat de que les polítiques canviïn per ser una 
societat més justa i més fraterna. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, amb les esmenes in voce acceptades a la sessió, per 
majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup 
Partit Popular (3),  sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 3 abstencions. 
 
5.- 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 
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència, 
compresos entre els números 12.516 al 13.888, ambdós inclosos de l’any 2016, i els 
números 7 al 19 de l’any 2017; Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, compresos 
entre els números 12.291 al 13.884 de l’any 2016 i els números 1 al 6 de l’any 2017, 
ambdós inclosos, Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números 
12.284 al 13.879, ambdós inclosos de l’any 2016, Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
compresos entre els números 12.354 al 13.852, ambdós inclosos de l’any 2016, i Àrea 
d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 12.176 al 13.868, ambdós 
inclosos de l’any 2016, i dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponent 
a la sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016. 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: En el Ple del mes de desembre vam estar set minuts i quaranta-set 
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segons, gairebé set minuts i quaranta-vuit segons, segons les seves paraules, 
nosaltres intentàvem fer la nostra feina de fiscalització i, segons la Presidència, 
alliçonant-los. Sembla ser que de poca cosa serveix perquè, a dia d’avui, moltes de les 
preguntes formulades en aquell Ple, que no van ser formulades per falta d’assistència 
a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda pertinent; a dia d’avui no han estat 
resoltes. Sembla ser que quan ja estàvem asseguts en aquest Ple ens ha arribat la 
notificació de que allà, al despatx de la tercera planta, on treballem diàriament, han 
arribat unes... algunes respostes, dues, concretament. En tot cas, nosaltres quan 
formulem o fem referència a algun decret, ni que sigui per la funció fàctica de saber 
que a l’altra banda hi ha algú, per no entendre com un silenci administratiu, ho 
formulem com a pregunta o no, el que volem és una resposta escrita o parlada, oral, 
del Govern de la Diputació.  
 
Llavors nosaltres, en aquell Ple, fèiem referència al Decret 11613, sobre una auditoria 
de seguiment del Catàleg de Serveis, en el qual criticàvem això; que vostès formulen 
el Catàleg de Serveis sense exposar-ho a la resta de Grups polítics, quan ho estan 
fent a posteriori una vegada està aprovat als ajuntaments.  
 
També agrair i ho faig seguint l’ordre en què vam exposar els decrets en aquell dia, 
agrair, explícitament, a la secretaria general, la cobertura donada sobre els models 
guia per a l’elaboració dels Plecs de clàusules administratives.  
 
No hem rebut resposta de dos decrets, 11737 i 11758, que feien referència a dos 
procediments d’incoació d’expedient.  
 
No hem rebut resposta a l’11819, sobre un conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i Governs Locals Units.  
 
No hem rebut resposta de l’11820, d’un conveni entre la Diputació i EQUACAT, SA.  
 
No hem rebut resposta de l’11826, d’una llicència amb l’empresa Microsoft.  
 
No hem rebut resposta de l’11843, d’una operació d’endeutament de tretze milions 
d’euros. Avui s’ha fet referència a modificacions de crèdit, que parlàvem en aquell dia. 
Nosaltres, avui, no parlarem de modificacions de crèdit i, en tot cas, ens sumem al que 
ha afirmat el portaveu d’Entesa, que si es formula una modificació de crèdit per donar 
cobertura orgànica al que s’ha aprovat avui sobre les clàusules sòl nosaltres votarem 
contràriament.  
 
No hem rebut resposta al 12032 sobre un conveni a Manresa pel que fa a la Fundació 
Privada Cova Sant Ignasi.  
 
No hem rebut resposta del 12220, sobre uns fets ocorreguts al Servei de Relacions 
Col·lectives i Suport Jurídic, per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Tampoc no hem rebut resposta del 12244, sobre uns cursos de sensibilització i la 
tasca que fa la Diputació envers l’exposició a l’amiant.  
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Tampoc no hem rebut resposta al 12277, d’un conveni entre la Diputació de Barcelona 
i la Federació Catalana de Judo. I, això és tot, gràcies. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Entenc que les respostes 
s’estan elaborant i, per tant, les rebran el més aviat possible. Entenc que el procés no 
és senzill, com sap, i per tant, no tinc cap mena de dubte que molt aviat tindran 
resposta a tot plegat. 
 
Intervé de nou el diputat senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Bé, vostè és perfectament 
coneixedora, com tot el Govern, que el termini per obtenir aquestes respostes és el 
termini d’un mes. Nosaltres això ja ho vam formular oportunament i, en tot cas, si és 
una resposta que està en elaboració, no costa res notificar-ho oportunament al Grup 
polític i, nosaltres, ens donarem per respostos.  
 
De nou respon la presidenta, senyora Conesa (CiU), qui diu: Així serà, de fet, 
algunes de les respostes jo crec que sí que se’ls hi havia donat i, per tant, si no els hi 
han arribat, no pateixin que, de seguida les tindran.  
 
5. Precs 
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que hi ha un prec per part de 
l’Entesa. I, tot seguit, dóna la paraula al portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor 
Rodríguez, qui diu: Nosaltres, bé, en tot cas, també la vicepresidenta Budó està al cas 
perquè ho vam parlar, però ho volíem deixar per escrit i diu així: 
 
“En el marc de la Comissió de Pau del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, es va acordar aprovar el Projecte 2936 “Creació i posada en marxa 
d’una guia ètica i dels drets humans per a la contractació i la compra pública dels 
municipis catalans”, que pretén millorar les eines de les administracions locals de 
Catalunya per poder realitzar contractacions i compres públiques sota criteris ètics i 
basats en els drets humans, així com també millorar el coneixement de l’impacte de 
les empreses transnacionals en els drets humans de les poblacions que viuen en 
zones de conflicte armat i/o inestabilitat politicosocial.  
 
El portaveu adjunt del Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona ha tingut 
l’oportunitat de compartir amb la Presidenta del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament l’oportunitat i importància d’aquest projecte, i la necessitat de que es 
dugui a terme el més aviat possible. 
 
El projecte esmentat preveu:  
 
En primer lloc, elaborar una guia ètica i dels drets humans destinada als municipis 
catalans per millorar els processos de contractació i la compra pública. El resultat 
esperat és una guia amb textos aprovats per juristes, que s’incorporin a les 
contractacions municipals, amb suport de directrius de l’ONU i de la UE. A més, es 
revisaran les clàusules municipals actuals i es comptarà amb suport d’interventors 
municipals que validin la feina. Aquesta guia anirà acompanyada d’un taller-
presentació per poder treballar l’eina amb les tècniques dels ajuntaments i també d’un 
programa d’assessorament i seguiment de l’aplicació de les recomanacions de la guia.  
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En segon lloc, la creació d’una unitat de comunicació per difondre la guia i els annexos 
complementaris i poder donar visibilitat al projecte, especialment a l’aplicació de les 
recomanacions de la pròpia guia en els diferents municipis per posar en valor els 
esforços dels municipis catalans per treballar la defensa dels drets humans a l’àmbit 
local però pensant globalment.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona té una àmplia trajectòria en la defensa dels drets 
humans, el desenvolupament humà i la pau en les seva política de solidaritat i de 
cooperació al desenvolupament i en l’adopció de múltiples compromisos, en defensa 
del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari 
 
EXPOSEM EL SEGÜENT PREC : 
 

 Que la Diputació de Barcelona doni suport al Projecte 2936 del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, titulat “Creació i posada en marxa d’una guia ètica 
i dels drets humans per a la contractació i la compra pública dels municipis 
catalans” i realitzat per l’Institut Internacional per l’Acció No Violenta 
(NOVACT/Nova), Nexes Interculturals, i SCI-Servei Civil Internacional i s’hi 
comprometi econòmicament per a fer-lo viable.  

 
El diputat senyor Rodríguez, afegeix: També tenim un altre prec que, en aquest cas, 
no hem fet per escrit però li volíem... Després?. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: En tot cas, sí, el fem després. 
 
A continuació intervé el president del Grup CUP – Poble Actiu, senyor Duran, qui 
diu: El primer prec és l’habitual que és la dimissió de la senyora Núria Parlon com a 
vicepresidenta cinquena de la Diputació sense atribucions.  
 
El segon prec anava en referència a un dels temes que, en els darrers Plens, ha estat 
protagonista, que és el concepte d’equitat redistributiva. Just ahir, avui continua, el 
diputat Garcia Cañizares inaugurava el Congrés digital a les Administracions Públiques 
que, d’alguna manera, vol donar resposta als elements de transparència. Nosaltres 
vam sol·licitar, en el seu moment, informació econòmica sobre catorze ajuntaments, ja 
que el Govern de la Diputació es va manifestar incapaç de transmetre la informació 
econòmica que nosaltres sol·licitàvem d’un conjunt d’ajuntaments. I, nosaltres, una 
vegada vam rebre aquella informació, vam sol·licitar informació ulterior de catorze 
municipis més. Doncs bé, sembla increïble que amb els serveis que té aquesta 
Diputació, d’aquests catorze més catorze, que són vint-i-vuit municipis dels quals 
nosaltres hem sol·licitat informació, encara hi ha vuit municipis dels quals no disposem 
de la informació del que vam sol·licitar de les Meses de Concertació. Estem parlant 
d’Artés, Cerdanyola, Cornellà, Llinars, Moià, Santa Margarida de Montbui, Tordera i 
Argentona. Ens crida atenció.  
 
El 20 de desembre,  el Govern de la Diputació ens va fer arribar una altra informació 
sobre catorze ajuntaments més, i sobta que hi ha quatre ajuntaments dels quals no 
disposem cap mena d’informació sobre el concepte de “programes complementaris”. 
És com si s’haguessin oblidat de posar-los. En aquests programes complementaris 
estem parlant de temes com garantia de la cohesió social, línia de suport a la 
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reactivació econòmica local, garantia de la suficiència financera local i de suport a la 
prestació de serveis socials, finançament de les llars d’infants per al curs 14/15, 
finançament de la xarxa d’infants per al curs 13/14 i línia de suport a l’ocupació local. 
Aquests municipis, concretament, són els municipis de Navàs, Rubí, Santa Coloma de 
Gramenet i Sitges. Per tant, el prec és que, si us plau, ens facin arribar, en temps i 
forma, aquesta informació tan aviat com sigui possible o estigui elaborada. Que no 
creiem que hagi de ser tan difícil quan estem parlant de Meses de Concertació, estem 
parlant de programes complementaris, etc.  
 
El tercer prec, bé, nosaltres hem vist que hi havia un Decret en el qual vostès destinen 
1,2 milions d’euros a la celebració del World Roller Games. 1,2 milions d’euros! I 
nosaltres ens preguntem com la Diputació es pot permetre el luxe de destinar un milió 
dos-cents mil euros a la celebració d’aquest esdeveniment, quan la mateixa Diputació 
ha rebutjat donar ajuda, suposadament per manca de diners, a recursos tècnics 
d’eficiència energètica, estalvi i les energies renovables. Bé, aquí hi ha un munt 
d’ajuntaments: Arenys de Mar, Avià, Badalona, Balsareny, Caldes de Montbui, 
Capellades, etc., fins a cinquanta-sis municipis; quan la Diputació ha desestimat 
l’ajuda per Catàleg de Serveis a recursos tècnics, suposadament per manca de diners, 
recursos tècnics per a la promoció de la mobilitat sostenible. Fins a trenta-sis 
municipis. La Diputació ha rebutjat l’ajuda en recursos tècnics de suport a la gestió 
ambiental sostenible del verd urbà, horts públics i el planejament urbanístic, de fins a 
quaranta-nou municipis, i anem sumant mentre financem aquests gran esdeveniments. 
Al mateix temps la Diputació ha rebutjat, suposadament per manca de diners, recursos 
tècnics de suport a la gestió ambiental de residus, neteja viària, abastament d’aigua i 
altres recursos locals a fins a cinquanta-vuit municipis. Llavors, el prec és, si us plau, 
repensem, repensin a què destinen els diners, per a què ha de servir aquesta 
Diputació?. Si per a gastar-se un milió dos-cents mil euros en grans esdeveniments 
esportius, que poden estar molt bé, o a destinar aquests diners a recursos tècnics per 
qüestions bàsiques pels petits, mitjans i grans ajuntaments de la nostra demarcació.  
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, recollim els precs i, evidentment, 
prenem nota i decidirem també, des del Govern, quin és el seu compliment.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Nosaltres volem fer un prec en referència a un tema, una qüestió que aquests dies ha 
estat notícia que és la situació en què es troben les treballadores i treballadors de 
l’empresa Klüh Linaer, que està fent un servei de neteja a Can Serra i a altres 
dependències de la Diputació.  
 
Hem tingut coneixement dels seus problemes laborals i, de forma voluntària i, cosa 
que li agraïm i que valorem, el senyor Ciurana ens va donar explicació i va estar amb 
nosaltres a la Junta de Portaveus i, per tant, ens va donar explicació; però entenem 
que aquesta casa ha de ser alguna cosa més que “predicar y no dar trigo” perquè aquí 
ens preocupem molt en mocions dels refugiats o dels treballadors, en fi... Fem moltes 
mocions, però allà on podem aplicar nosaltres aquestes bones condicions i allà on 
podem exercir les nostres competències, sembla que anem una mica laxos. El prec és 
de que, a partir d’aquests moments, s’estudiï la possibilitat d’incloure formalment en 
clàusules... Buscar la fórmula perquè quan una empresa que treballa per a la 
Diputació, i que cobra religiosament d’aquesta administració, no compleixi amb les 
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seves obligacions amb els treballadors, és a dir, no els hi pagui el sou; sigui el motiu 
del que.. en fi, de la rescissió del contracte, de sanció... En fi, qualsevol qüestió que, 
d’alguna manera protegeixi, no solament la qualitat del servei, que això també l’hem de 
vetllar, sinó el compromís amb uns treballadors, que és la part més feble i que, en el 
cas de aquesta empresa, se sabia el que estava passant i s’arribà a fer una pròrroga 
que venç ara al maig però, en fi, crec que no s’havia d’haver fet aquesta pròrroga. 
Però, en qualsevol cas, el prec és d’estudiar que, a partir dels serveis jurídics o des de 
la casa, s’estudiïn aquesta possibilitat de que a les contractacions hi hagi una proposta 
de protecció cap al compliment dels drets laborals dels treballadors.  
 
La senyora Presidenta agraeix el comentari i diu: Senyor Riera, recollim el prec i crec 
que el senyor Ciurana pot explicar-li com el durem a terme.  
 
A continuació intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, qui diu: No, efectivament, 
això ja hi és, en els plecs ja hi és i, precisament perquè hi és, i aquest és un motiu de 
rescissió, estem fent el que estem fent.  
 
Quan vam tenir coneixement d’aquesta situació, que va ser el 28 de desembre, si no 
vaig errat, és a dir, la paga extra s’havia de pagar el 15 i fins al 28, almenys nosaltres 
no ho sabem. El mateix dia 29 vam enviar un burofax a l’empresa comminant-los a 
complir les seves obligacions. El 29 de desembre vam convocar comissió de 
seguiment per al dia 7 de gener i una nova comissió de seguiment que es va celebrar 
el dia 19. Els he de dir que el personal de l’empresa està molt agraït, perquè això ens 
ho diuen tant als tècnics com a nosaltres mateixos, sobre les gestions que ha fet la 
Diputació i que aquests endarreriments, com vostè diu, és motiu de rescissió del 
contracte. Per tant, nosaltres el que estem fent ara són uns contractes. Vostè ha dit 
una cosa que no és exactament, diu van fer la pròrroga quan ja sabien que hi havia 
aquests problemes. No és així, és a dir, nosaltres, quan exercim la darrera pròrroga, 
no som coneixedors, ni per part de l’empresa ni per part dels treballadors, almenys un 
servidor, d’aquesta circumstància. Nosaltres, ara, paral·lelament estem ja preparant 
els plecs de clàusules per al nou contracte que s’haurà de fer i, alhora, estem atents. 
Vostès saben que, pel contracte que tenim, l’empresa té fins al dia 5 de cada mes per 
pagar als seus treballadors el mes vençut i, per tant, estem atents del que passarà a la 
nòmina del mes de gener. Val a dir que, aquí l’enunciat no és tan simple com sembla, 
perquè nosaltres també tenim una altra obligació que és, en primer lloc, preservar els 
drets dels treballadors, és a dir, no fos cas que aquelles accions que nosaltres 
emprenguéssim de rescissió de forma immediata i taxativa d’un contracte, comportés 
encara més dificultats per als treballadors, per tant aquesta és una qüestió a valorar i, 
després, la no interrupció del servei.  
 
Bé, valorant aquests tres elements, la necessitat de, per un costat, començar o tenir a 
punt els plecs de clàusules per a la nova contractació; en segon lloc, preservar els 
drets dels treballadors; i tercer, procurar la no interrupció dels serveis, és el que estem 
treballant i, per tant, suposem que en els propers dies, si avui som 26, fins al dia 5 
formalment i legalment, l’empresa té temps per pagar la nòmina de gener, farem un 
seguiment, una monitorització, si em permeten l’expressió, d’aquesta qüestió; però allò 
que vostè demana ja hi és en els plecs de clàusules. Potser sí que el que hem 
d’assegurar és, i el Servei de contractació també ja té l’encàrrec de mirar-ho, és com 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

es gestionen les transicions. Perquè pensar-nos que rescindint d’un dia per l’altre el 
contracte solucionem el problema dels treballadors, més aviat és el contrari, els 
deixem a la intempèrie. I, per tant, aquesta és una voluntat que nosaltres tenim i que 
hem de preservar no només l’estabilitat laboral de les persones, sinó que és de justícia 
i que tots nosaltres també en podem ser beneficiaris, que és el dret a tenir un sou de 
forma puntual per la nostra feina.  
 
Intervé de nou el diputat senyor Riera (PP), qui diu: Molt breument, només tres 
qüestions. Una és que els problemes amb aquesta empresa i els treballadors, segons 
diuen els mateixos treballadors, ve de lluny, no ve del temps aquest. Segona, aquesta 
empresa té problemes no solament amb nosaltres sinó amb altres administracions, 
una en la qual estic jo, per exemple, a Badalona. I tercera, dir que, home, sis mesos 
abans de que acabés el contracte, se’ls va anunciar una pròrroga. I jo sé que vostè ha 
fet tot el possible i sé que s’ha preocupat i que, en el moment que hi ha hagut el 
problema s’ha mogut perquè, fins i tot, la compareixença, que vostè vingués a la Junta 
de Portaveus, li he dit que li valorava positivament. Però se sabia que amb aquesta 
empresa hi havia problemes, jo ho sabia, el que no sabia és que feien la neteja d’aquí. 
Però jo sí ho sabia i el que els proposem és un prec perquè sabem la dificultat que 
això, té perquè sabem la dificultat... Jo he  portat contractació a l’Ajuntament i hi ha 
certa dificultat... Però sí que hem de vetllar perquè les persones que treballen en 
empreses que cobren religiosament de l’administració, en aquest cas la nostra, no 
poden deixar de complir amb les obligacions amb els treballadors de forma reiterada i, 
a més a més, fer-li una pròrroga, en aquest cas, quan ja havien tingut problemes i hi 
havia treballadors que no cobraven. Diuen els treballadors, jo em limito a dir el que a 
mi m’han traslladat i que no... I torno a insistir, no poso en dubte, en cap moment, que 
vostè no s’hagi preocupat i que no s’hagi posat en el tema, quan ha tingut 
coneixement, s’hi hagi posat mans a l’obra, no; no poso en dubte això, però dic el que 
jo... la informació que jo tinc és una altra i li faig aquests aclariments perquè els 
problemes no són d’ara, els problemes venen de temps enrere. 
 
De nou intervé el diputat senyor Ciurana (CiU), qui diu: Molt breument per 
complementar la informació, perquè em sembla que es bo que se sàpiga. Nosaltres, 
més enllà dels comunicats o de les comunicacions informals que ens poden fer els 
treballadors de la casa, que ens poden haver fet a nosaltres i a tots vostès també; això 
arrenca d’una ordre d’embargament, primer de la Seguretat Social, s’han de recordar 
al voltant de cent vuitanta mil euros que ens diu, escolti’m no faci cap més pagament 
perquè hi ha un ordre d’embargament, i després d’un deute amb l’Agencia Tributària, 
de cinc milions i mig d’euros que l’empresa satisfà en el termini d’aquests dies. Per 
tant, té tota la raó del món, però desencadenant d’això, sobretot, suposo que és 
aquesta necessitat que ha tingut l’empresa de satisfer aquests deutes tant a la 
Seguretat Social com a l’Agència Tributària. En qualsevol cas, no es preocupin, 
nosaltres vetllem per l’estabilitat dels treballadors, pel dret dels treballadors a rebre 
una retribució justa per la seva feina i, lògicament, per la pulcritud del procediment 
contractual, que em sembla que és una qüestió que aquesta casa sempre vetlla.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Dir que són treballadores, 
perquè la gran majoria són dones i, per tant, també com a col·lectiu crec que les hem 
de protegir especialment.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

De nou intervé el diputat senyor Rodríguez (Entesa), qui diu: Sí, un parell de precs. 
En primer lloc, el mes de juliol del 2016 vam aprovar una moció, per unanimitat, en 
relació a que la Diputació es comprometia a ajudar les persones celíaques. Bé, a data 
d’avui, sabem que hi ha hagut reunions amb l’Associació de Celíacs de Catalunya però 
que encara no s’ha concretat de quina forma es donarà forma a aquests acords que 
vam prendre en sessió plenària. Per tant, preguem, d’una banda, que ens passin un 
resum del contingut i els acords adoptats a aquestes reunions amb l’Associació de 
Celíacs i, d’altra banda, que accelerin i es concretin aquests acords de col·laboració 
amb ells. 
 
El segon prec té a veure amb un... hem estat coneixedors d’un conflicte laboral al 
Consorci del Foix i el que demanem al Govern de la Diputació és que intervingui.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies recollim els dos precs i, 
evidentment, procurarem donar-li aquesta informació que ens demana i ens 
interessarem per aquest conflicte que posa de manifest.  
 
A continuació intervé el president del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Ibañez, qui diu: El prec que volem fer o que fem, des del nostre Grup, és que 
l’equip de govern valori la possibilitat d’obrir una línia d’ajuts específics per a aquells 
municipis de la nostra província que tenen litoral i que hagin vist, justament, afectat el 
litoral per les tempestes d’aquests últims dies.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: Gràcies, ho avaluarem. Hem de dir que, 
en aquest moment, qui seria l’administració competent seria l’Administració de l’Estat 
perquè afecta costes però, evidentment, vostè fa el prec. Nosaltres l’avaluarem i li 
respondrem.  
 
A continuació intervé el diputat del Grup Partit des Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyor Monràs, qui diu: Disculpin que ocupi la cadira però 
estava parlant amb la meva portaveu, ja que abans he hagut de sortir. Però, en tot cas, 
plantejar un prec, que he formulat ja a les dues Comissions de les que en formo part, 
tant la d’Economia com la d’Esports, i perquè m’han dit que ha sortit un tema al qual jo 
volia referir-me; que és aquest element que la Diputació de Barcelona col·labora amb 
aquests grans esdeveniments esportius. I tal com vaig dir allà, jo crec que no hem de 
tenir una curta mirada respecte els recursos que es destinen a aquests 
esdeveniments, sinó tenir l’estratègia i la voluntat de que, en el mateix recurs que 
atorguem, puguem fer una avaluació de l’impacte també econòmic, però més enllà de 
l’impacte econòmic, d’ocupació, de promoció, de repercussió que aquests recursos de 
la Diputació s’esmercen a alguna ciutat o a vàries ciutats. I, concretament, l’última que 
va passar a la Comissió Informativa que va ser els Roller Games del qual jo avui 
justament en formo part. Perquè som vàries ciutats fora de Barcelona que participarem 
activament en aquest gran esdeveniment del 2019 i, per tant, jo n’estic fermament 
convençut perquè m’ho crec; i no solament m’ho crec sinó que hi ha estudis que ho 
valoren i ratifiquen aquest impacte. I, per tant, jo demanaria que, a l’hora de fer les 
tramitacions, es puguin ja incorporar, com un element d’absoluta normalitat, aquests 
recursos que s’atorguen cap aquests esdeveniments, siguin esportius però també 
culturals i, per altra banda, pugui haver-hi aquest estudi, perquè segurament algunes 
curtes mirades es donaran compte que són uns recursos ben atorgats.  
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, entenc que recollim també 
aquest prec de poder fer un informe del retorn que tenen aquests esdeveniments als 
quals donem suport des de la Diputació i entenc que el diputat Duran també hi està 
d’acord.  
 
7. Preguntes 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Bé, sap vostè i el seu Govern que nosaltres, en algunes ocasions, hem 
qüestionat aquesta manera de fer, d’abans d’aprovar alguna cosa que hi hagi la 
translació pública d’aquell mateix efecte. Bé, en la mateixa línia i, sobretot, pel cost o 
pel corpus del tema que exposarem a continuació, els hi referirem, és el model 
d’organització local, el model d’organització local. 
 
La Diputació es reuneix amb la Generalitat, es reuneix amb la resta de diputacions, es 
reuneix amb entitats municipalistes i la pregunta és, si la Diputació es limitarà a 
acceptar o seguir la línia general d’actuació o si, per contra, quan hi vagi a aquestes 
trobades, a aquestes reunions, el Govern de la Diputació ho farà després d’un debat 
previ, que nosaltres entenem, que hi ha de ser. La pregunta seria: hi haurà debat amb 
els grups polítics presents a la Diputació sobre quin és el model d’organització local 
que defensa la Diputació, o no?  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Té alguna altra pregunta? Aquesta. Bé, 
entenc que vostè s’està referint al debat que s’ha obert des de la Conselleria de 
Governació per fer una reflexió envers quin model d’organització local volem de cara al 
futur país. Jo vaig poder assistir a la reunió que va tenir lloc a Mataró, però ho vaig fer 
tant com a titular o presidenta de la Diputació però, principalment, com a alcaldessa 
perquè estan convidats, entenc, a totes aquestes reunions. Són reunions que convoca 
la Conselleria i entenc que estan obertes a tots els alcaldes i regidors que vulguin 
anar-hi i, de fet, érem molts alcaldes els que vam assistir al debat. Allà es posa, entenc 
que els debats es produeixen, per tant, en si d’un espai que propicia el mateix Govern 
de Catalunya. Entenc que vostè el que faria és un prec que agrairia, per tant, que hi 
hagués un debat en relació amb el model territorial dins la Diputació de Barcelona per, 
després, traslladar les conclusions. Bé, ho parlarem des de l’equip de govern i 
valorarem si això és oportú, o si cada un dels representants, aquí assistents, ja han 
manifestat les seves conclusions perquè érem alcaldes de diferents colors polítics que 
jo vaig poder trobar-me allà i cada un manifestava la seva posició. No hem vist encara 
quines seran les conclusions que sortiran d’aquests debats, per tant, bé, avaluarem 
aquesta petició que vostè ens fa, però entenem que aquest no és un debat que sigui 
un debat exclusivament de la Diputació de Barcelona. Entenem que és un debat de 
país i, com a debat de país, correspon al Govern del país liderar-lo. Nosaltres podem 
participar però entenc que arribar a un consens aquí, amb relació a com imaginem 
l’organització territorial del futur, serà complex perquè aquí hi ha partits que defensen 
l’eliminació de les diputacions, partits que defensen altres propostes; per tant, jo 
entenc el que vostè diu i és interessant sempre debatre i parlar i, per tant, entendre 
quines són cada una de les perspectives però, realment, és un debat en el qual 
nosaltres som convidats a participar, sobretot com a alcaldes i en el paper de 
municipis. I com alcaldes tenim molt a dir, amb relació a les administracions 
intermèdies, el paper que fan aquestes administracions. Si aquest paper és un paper 
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que ajuda al món local, empodera el món local o no l’empodera, i com es vol jugar 
amb aquestes administracions intermèdies. Però, de tota manera, deixi’m que ho 
parlem a nivell de govern i, evidentment, li farem retorn de la pregunta.  
 
I, tot seguit, la presidenta, senyora Conesa (CiU), indica que, finalitzada la formulació 
de preguntes orals, de conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, es donarà 
lectura al nombre de preguntes formulades oralment en el darrer Ple i 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. 
 
Les preguntes i les respostes són les següents: 
 
1. Preguntes formulades, en data 19 de desembre de 2016, pel portaveu del Grup 

Entesa, senyor Funes, que diuen:  
 

En relació amb els decrets inclosos a l’ordre del dia de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans celebrada el 19 de 
desembre de 2016, la qual no ha pogut finalitzar per manca de quòrum, el Grup 
d’Entesa fa les següents preguntes sobre la relació de Decrets sobre els quals es 
donava compte en aquesta Comissió.  
 
En relació amb les preguntes encara pendents de resposta, s’incorporen les 
respostes lliurades a continuació de la pregunta corresponent. 

 
2. Decret 10997 sobre l’Adjudicació. Procediment obert. Pluralitat de criteris. Servei 

de neteja, respectuós amb el medi ambient, dels espais exteriors del recinte 
Escola Industrial de la Diputació de Barcelona.  

 
Pregunta: 
 

a) Quines són les raons que creuen que porten a tan poca concurrència entre 
empreses (només 1 oferta). 

 
b) Si els salaris compleixen la voluntat d’acostar-se de manera progressiva als 

1000 euros mensuals o equivalent. 
 
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 17 de 
gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit referent al decret 10997, un cop analitzada la qüestió plantejada, 
es considera, des d’un punt de vista tècnic, que hi pot haver diversos motius que de forma 
individual o conjunta hagin motivat la poca concurrència i que són els següents: 
 

 Personal a subrogar amb molta antiguitat i absentisme. 

 Un preu de licitació ajustat de conformitat amb la mitjana dels preus ofertats per les 
empreses en les darreres licitacions. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 Una exigència de maquinària amb requisits mediambientals, substitució de màquines a 
gasoil per màquines que funcionen amb electricitat (bufadores, escombradora), 
requeriments que comporten inversió a cost de l’empresa contractista amb un termini 
d’amortització relativament curt, 2 anys de vigència inicial més una possible pròrroga per 
dos anys més. 

 La regulació exhaustiva de penalitzacions per incompliments en l’execució i el seguiment 
rigorós per part de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística. 

 
Quant a la qüestió plantejada referent a les retribucions del personal, us informo que en 
virtut de diferents previsions recollides en els plecs administratius del contracte, entre 
d’altres la clàusula 2.2) Condicions especials d’execució que estableix el següent: Els 
contractistes hauran de garantir a totes les persones treballadores adscrites a l’execució del 
contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals 
que estableixi el conveni col·lectiu aplicable. 
 
En conseqüència, els salaris a retribuir per part de l’empresari prestador del servei de neteja 
serà l’establert al conveni col·lectiu d’aplicació a l’empresa adjudicatària que és el conveni 
de sector, salaris acordats entre sindicats i patronal. 
 
A més, el plec de clàusules administratives del contracte inclou determinats instruments per 
controlar l’execució del contracte i el compliment de les condicions laborals dels 
treballadors, com per exemple la Comissió de Seguiment de Contractes de Serveis. 
 
L’incompliment de les condicions laborals és una de les causes de resolució del contracte 
previstes a la clàusula del PCAP 2.6) Causes de resolució. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
 

4. Decret 11619 sobre aprovar i adjudicar el contracte menor de subministrament 
per a l’adquisició de 5.000 exemplars del llibre Petita història de Ramon Casas. 

 
Pregunta: 
 

a) Entenem que la Diputació de Barcelona compri exemplars per distribuir-los per 
la seva Xarxa de Biblioteques. La distribució a la xarxa de centres educatius de 
la Generalitat de Catalunya, no hauria de ser la Generalitat qui ho fes? 

 
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 18 de 
gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit referent a la distribució als centres educatius de la Generalitat 
de Catalunya, us informo que la Diputació de Barcelona ha decidit sumar-se a la 
commemoració de l’Any Casas per commemorar el 150è aniversari del seu naixement. 
Ramon Casas, pintor, dibuixant i retratista molt significatiu per la seva aportació al corrent 
pictòric modernista, principalment desenvolupat a Barcelona i municipis de la seva 
demarcació, Sitges, entre d’altres. 
 
S’ha considerat adient que la participació de la Diputació a aquesta commemoració es 
materialitzi, amb la compra d’exemplars del llibre Petita Història de Ramon Casas que seran 
distribuïts, a més a més de la Xarxa de Biblioteques Municipals, a tots els centres educatius 
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de Catalunya (2.400 punts), indistintament de qui en tingui la titularitat, a fi de fer la màxima 
difusió possible de la figura del pintor barceloní Ramon Casas. 
 
Així doncs, la distribució prevista per als 5.000 exemplars és la següent: 

 2.400 exemplars als centres educatius 

 400 exemplars a la Xarxa de Biblioteques Municipals 

 2.200 exemplars per a ús intern i protocol·lari 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
 

5. Decret 11500 sobre aprovar i adjudicar el contracte menor de serveis per a les 
insercions publicitàries als suplements L’Econòmic, Presència i Cultura. Amb les 
següents característiques tècniques: una pàgina a color (268 mm amplada x 346 
mm alçada) a Cultura. 

 
Pregunta: 
 

1. En cap moment del decret es fa referència a que aquests suplements ho són 
del diari El Punt Avui. 

 
2. Quina és l’especificitat d’aquests suplements, en relació amb la inserció de 

publicitat, que fa que siguin els idonis per a acollir la comunicació institucional 
que es proposa? 

 
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 18 de 
gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit referent al decret 11500, sobre l’aprovació i adjudicació d’un 
contracte per a insercions publicitàries als suplements L’Econòmic, Presència i Cultura on 
no s’ha fet referència a que son suplements del diari El Punt Avui, us informo que no s’ha fet 
referència a que són suplements o encartaments del diari El Punt Avui perquè en alguns 
dels casos aquestes capçaleres es distribueixen també amb altres diaris. De la mateixa 
manera, en molts altres casos similars no es fa referència a que publicacions concretes 
pertanyen a un grup empresarial concret perquè no es creu que sigui una informació 
rellevant. En qualsevol cas, al grup periodístic al què es fa referència la pregunta ha rebut al 
llarg d’aquest any menys inversió publicitària que en exercicis anteriors. 
 
Els darrers anys s’ha procurat buscar el millor encaix possible entre el tema a comunicar i el 
perfil (públic) de cada mitjà de comunicació. Aquest ha estat el cas del suplement Cultura 
(amb el Cicle Gaudí); Presència (amb un reportatge sobre el llegat de Martí i Pol, i 
L’Econòmic (amb un reportatge sobre les Vies Blaves). 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
 

6. Decret 12032 sobre el Conveni entre l’ajuntament de Manresa, la Fundació Cova 
Sant Ignasi – Manresa i la Diputació de Barcelona per a la realització de diverses 
actuacions durant els anys 2016 i 2017 a l’entorn de la Cova de Sant Ignasi. 

 
Pregunta: 
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a) Quina és l’aportació de l’església en la rehabilitació de la Cova? Hi fa alguna 
aportació especial l’ordre dels jesuïtes? 

b) Quin és l’horitzó d’inversió més enllà del 2017? 
c) En un moment d’especial escassetat de recursos per la recerca, la protecció i la 

difusió del patrimoni històric i arqueològic, està previst un retorn d’aquestes 
inversions via taxes turístiques i així poder incrementar l’acció de la Diputació 
en altres indrets? 

 
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 17 de 
gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit referent al decret 12032, us informo que la cova de Sant Ignasi 
és un conjunt arquitectònic, que forma part de l’inventari de patrimoni arquitectònic del 
municipi com a BCIL (be cultural d’interès local), es troba situat en un extrem del Barri Antic 
de Manresa formant part de la façana monumental urbana sobre el riu. El conjunt constitueix 
una fita visual que,  juntament amb la Seu i el Pont Vell, formen el conjunt anomenat com a 
façana visual de la ciutat. 
 
Dins el municipi de Manresa hi ha més de 25 indrets vinculats al pas de Sant Ignasi per la 
ciutat i que, juntament amb el patrimoni barroc de l’època, constitueixen un atractiu per a 
visitants de tot el món. És per això que la Companyia de Jesús i l’Ajuntament de Manresa ja 
han realitzat diverses col·laboracions per donar a conèixer l’empremta que Sant Ignasi deixà 
a la ciutat, com les rutes guiades a la Manresa Ignasiana. 
 
Un dels objectius de l’Ajuntament de Manresa per a la dignificació i potenciació del patrimoni 
cultural de la ciutat és reforçar com un dels elements patrimonials més importants de la 
ciutat els diferents testimonis de Sant Ignasi de Loiola, contribuint al mateix temps a la 
dinamització i projecció dels atractius turístics de la ciutat mitjançant la promoció de turisme. 
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Cova Sant Ignasi han sol·licitat 
a la Diputació de Barcelona les subvencions per a la rehabilitació del claustre i espais 
annexes al santuari de la Cova de Sant Ignasi, i la millora del Pou de Llum i del camí 
d’accés. 
 
Aquest conveni la regulació de les condicions per a l’atorgament d’una subvenció per part 
de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Manresa i una altra a la Fundació privada 
Cova Sant Ignasi Manresa per a la realització de diverses actuacions durant els anys 2016 i 
2017 a l’entorn de la Cova de Sant Ignasi, per import de 100.000  a la Fundació Cova de 
Sant Ignasi i 100.000 a l’Ajuntament de Manresa en el marc del Pla Director Manresa 2022. 
 
D’aquest import: 40.000€ van a càrrec del pressupost de 2016 i 160.000€ a càrrec del 
pressupost de 2017 de la Diputació de Barcelona. 
 
La part sol·licitada per part de l’Ajuntament de Manresa i que fa referència al finançament 
del projecte millora del Pou de Llum i del camí d’accés a la zona, en el marc del Pla Director 
Manresa 2022, mitjançant l’aportació d’un màxim de 100.000€  és l’import màxim del cost 
del projecte sense aportació municipal. 
 
Pel que fa a la part sol·licitada per la Fundació privada Cova de Sant Ignasi Manresa, per 
coadjuvar en el finançament del projecte de rehabilitació del claustre i espais annexes al 
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mateix de la Cova de Sant Ignasi el cost previst és de 157.475€, l’atorgament és de 
100.000€ i la resta (57.475€) són recursos propis. 
La Fundació Cova Sant Ignasi- Manresa va ser constituïda l’any 2010 amb l’objectiu de 
donar suport a les activitats que promou el Santuari i el Centre d’Espiritualitat de la Cova de 
Sant Ignasi, i promoure l’adequació i conservació dels seus edificis històrics, tant pel seu 
valor patrimonial com perquè les seves finalitat fundacionals continuïn essent possibles. 
 
Es desconeix si l’Ajuntament de Manresa té aprovat o previst aprovar una taxa turística. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
2. Preguntes formulades, en data 20 de desembre, pel portaveu del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diuen: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD DE INFORMACIÓN, 
derivada de la repentina finalización de la Comisión Informativa y de 
Seguimiento de Hacienda, Servicios Generales y Recursos Humanos que se 
celebró el 19 de diciembre de 2016. 
 
En relació amb les preguntes encara pendents de resposta, s’incorporen les respostes 
lliurades a continuació de la pregunta corresponent. 
 
Pregunta 2: En referencia al decreto 562/2016, en que se resuelve aprobar la 
modificación de crédito 17/2016 del presupuesto de la Diputación de Barcelona, que 
recoge transferencias de crédito y generaciones de crédito, por un importe total de 
2.271.911,44 €. Nos gustaría que se nos explicaran 2 puntos; el primero, consistiría en 
una explicación genérica de la motivación de esta modificación de crédito, y el 
segundo, más específico, atañe a que nos gustaría saber específicamente el porqué 
de la reducción en 80.000,00 € de la aplicación G/50100/45300/61103 (“Programa 
preventiu seguretat viària IARA’S”). 
 
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 17 de 
gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit del dia 20 de desembre, us informo que la modificació de crèdit 
17/2016 del pressupost general de la Diputació de Barcelona té el seu origen en els 
compromisos d’aportacions de diversos ajuntaments per desenvolupar accions concretes 
com poden ser: el programa d’estratègia del teixit comercial urbà, mercats i fires locals, el 
programa d’itinerari de vianants, la redacció de catàleg del Pla de camins, la redacció de 
plans de mobilitat i accessibilitat i la redacció de plans directors d’equipaments per un import 
de 1.467.358,74 euros; per altre part, del Projecte LIFE TRITO Montseny s’ha tingut un 
ingrés per import de 534.829,20 euros. 
 
D’acord amb les Bases d’Execució del pressupost de la Corporació per a 2016, 
concretament la base 22.- generacions de crèdit, que estableix el següent: 
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Són generacions de crèdit les modificacions que suposen un increment del pressupost de 
despeses a conseqüència de la realització d’ingressos de naturalesa no tributària derivats 
de les operacions previstes a l’art. 181 del TRLRHL (aportacions o compromisos ferms 
d’aportació de finançament, alienació de béns, prestació de serveis, reembossament de 
préstecs, etc.). 
 
La modificació de crèdit 17/2016 incorpora generacions de crèdit per un import de 
2.002.187,94 euros que incrementa les partides de despesa pel mateix import. 
 
La resta de la modificació són transferències de crèdits, per un import de 269.723,50 euros, 
que es realitza a proposta de diverses gerències que ajusten el pressupost dins del mateix 
programa pressupostari. Els 80.000 euros del Programa de Manteniment de la xarxa local 
de carreteres (Programa Preventiu IARA’S) de la partida d’inversions prevista inicialment 
passa a despesa corrent de manteniment de carreteres del mateix programa. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
Pregunta 3: Sobre los decretos 11281/2016 y 11518/2016, que están relacionados 
con la celebración de “Els Premis a la Prevenció d’Incendis Forestals”. 
Agradeceríamos que se nos explicaran un par de apartados; el primero, consistiría en 
una explicación amplia de dicho evento, y el segundo, más al detalle, sobre el decreto 
11281/2016, nos gustaría que se nos ampliara la información relacionada con los 700 
obsequios protocolarios que se repartieron. 
 
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 18 de 
gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit de dia 20 de desembre referent als decrets 11281 i 11518/2016, 
us informo que el passat 26 de novembre de 2016 es va celebrar l’acte institucional de 
lliurament dels XX Premis de Prevenció d’Incendis Forestals 2016, a Vic. Els convidats eren 
membres de les diferents agrupacions de defensa forestal de la demarcació de Barcelona. 
 
L’origen d’aquestes agrupacions de defensa forestal cal cercar-lo en els antics grups 
d’extinció d’incendis i actuació immediata que es varen formar a principis de la dècada dels 
anys 60 a Catalunya. Posteriorment el 6 d’octubre de 1986 es van constituir les ADF com a 
associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments  dels municipis del seu 
àmbit territorial; per tant fa 30 anys des de la seva constitució.  
 
La finalitat de les ADF és l’execució de programes de vigilància i prevenció dels incendis 
forestals, adopció de mesures realitzant tasques de neteja del bosc, manteniment 
d’infraestructura, xarxa de camins i punts d’aigua. Amb l’objectiu de lluitar contra els 
incendis forestals, i a més a més, els seus integrants realitzen aquestes feines de forma 
desinteressada i fins i tot arriscant la vida. Els voluntaris, amb la formació adequada són 
l’ànima d’aquestes associacions. Aquest acte té també l’objectiu de ser un reconeixement i 
una mostra de motivar a les persones que ajuden als ajuntaments de forma desinteressada 
en la tasca de preservació del paisatge i prevenció davant dels incendis. 
 
La Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat realitza una tasca de 
suport i seguiment de les ADF, concretament des de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals. L’any 2016 es celebrava la XXa edició del lliurament dels 
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Premis de Defensa Forestal. L’objectiu d’aquest acte institucional és en el decurs d’un dinar 
efectuar el lliurament d’aquests premis. Les ADF prèviament presenten les seves propostes, 
tasques que desenvolupen i posen en pràctica en el seu àmbit territorial.   
Aquest any l’efemèride era doble ja que per una banda es celebrava aquest XX aniversari 
de lliuraments dels Premis i a més a més el 30 aniversari de la constitució de les ADF tal 
com les coneixem ara. Al final de l’acte la Diputació obsequia a tots els assistents amb un 
petit detall. L’obsequi que sempre es lliura té la finalitat que a posteriori el puguin utilitzar en 
la seva tasca de prevenció com per exemple llanternes de diferents tipus, termos, 
carmanyoles i concretament aquest any va ser una motxilla amb doble utilitat, per una 
banda és una motxilla i també pot servir de capelina.  
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
Pregunta 4: Relativo al decreto 11820/2016, en que se resuelve aprobar el 
otorgamiento de una subvención por concesión directa a la sociedad Equacat, SA, por 
importe de 300.000 €, para las obras de rehabilitación del Canal Olímpic de Catalunya 
para algunas actuaciones de los Juegos Mediterráneos. Solicitaríamos información 
acerca de todas las ayudas otorgadas y que se tengan previsto otorgar a esta 
empresa, y a cualquier otra entidad, en el marco de los Juegos Mediterráneos. 
 
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 17 de 
gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit referent al decret 11820/2016, us informo que els Jocs 
Mediterranis són una competició de caràcter poliesportiu que s’organitza en el marc del 
moviment olímpic i que té el reconeixement del Comitè Olímpic Internacional (COI). La 
participació s’estableix a través dels comitès olímpics de cadascun dels països membres, 
que conformen el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis en l’àmbit geogràfic de la 
Mediterrània. El Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va escollir Tarragona com a 
seu dels Jocs. La planificació de construcció i reforma d’equipaments necessaris per a la 
celebració dels Jocs comporta per a la ciutat de Tarragona un pressupost global d’inversions 
que ascendeix a més de 45.000.000 d’€. 
 
Aquests Jocs tenen dues subseus a la província de Barcelona: una al Canal Olímpic de 
Catalunya a Castelldefels i l’altra al Real Club de Polo de Barcelona. El pressupost 
d’inversions previst per a cobrir les necessitats d’aquestes dues subseus ascendeix a la 
quantitat aproximada d’1.500.000 €.  
 
La Diputació de Barcelona va subscriure un conveni el 15 de desembre de 2015 per donar 
suport a la primera fase de les obres de rehabilitació del Canal Olímpic de Catalunya  per 
import de 300.000€. 
 
La Diputació té interès en continuar col·laborant amb aquesta institució per donar suport a la 
segona fase d’aquestes obres de rehabilitació, atès que la corporació col·labora en 
esdeveniments d’especial interès, en concret en tots aquells que tinguin una especial 
rellevància i transcendència per al món local, per tal de contribuir al desenvolupament social 
i econòmic de les comarques de la demarcació de la Diputació de Barcelona. Per la qual 
cosa amb  el decret 11820/2016  s’aprova l’atorgament de subvenció per import de 
300.000€ per fer front a la segona fase de la rehabilitació. 
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No hi ha previst cap altre atorgament en aquest 2016 a EQUACAT SA per obres de 
rehabilitació destinada a les activitats dels Jocs del Mediterrani. 
Al pressupost de 2017 s’ha aprovat inicialment una nominativa d’inversions a favor 
d’EQUACAT SA per import de 150.000€ 
 
En relació a altres entitats, a l’any 2015 es va atorgar una subvenció a l’Ajuntament de 
Barcelona per import de 150.000 euros destinat a coadjuvar les despeses de rehabilitació de 
les instal·lacions del Club de Polo per la seva participació en els Jocs del Mediterrani com a 
subseu on es faran les proves d’hípica. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una modificació de crèdits nominativa a favor 
de la Fundació Tarragona 2017 per import de 250.000€ per coadjuvar a les despeses per 
les activitats que es portaran a terme a les subseus de Barcelona. No obstant no s’ha fet 
cap decret d’atorgament de subvenció per aquest motiu i import. Al pressupost de 2017 s’ha 
aprovat inicialment una nominativa a favor d’aquesta fundació per import de 150.000€. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
Pregunta 5: Sobre el decreto 11298/2016, agradeceríamos que se nos dé una 
explicación amplia sobre el incremento de la aportación ordinaria a la Xarxa 
Audiovisual Local, SL. 
 
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 18 de 
gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat,  
 
En resposta al vostre escrit de dia 20 de desembre, referent al decret 11298/2016, us 
informo que l’any 2014 l’AEAT va iniciar actuacions inspectores en relació a la liquidació de 
l’IVA suportat de la XAL, SL que han derivat en la consideració de les aportacions que la 
XAL rep de la Diputació de Barcelona com a subvencions vinculades a preu, per tant 
subjectes a IVA. 
 
Aquest nou criteri comporta no únicament no poder recuperar l’IVA suportat, sinó que a més 
li genera a la XAL un deute amb l’Agència Tributària per aquest concepte, incorporant les 
noves liquidacions de 2013 i 2014 l’efecte de l’increment de l’IVA repercutit. 
 
En l’exercici 2016, un cop conegudes les actes de liquidació dels exercicis 2013 i 2014, la 
XAL ha adoptat el criteri de l’AEAT i considera les aportacions de la Diputació de Barcelona 
vinculades a preu. 
 
Aquesta problemàtica afectà a les previsions pressupostàries i, per aquest motiu, i per tal de 
poder garantir que es poguessin realitzar les activitats programades per l’exercici 2016 es va 
sol·licitar l’aportació extraordinària a la que fa referència el decret. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
Pregunta 6: En relación a lo que nos comentó el Diputado Jaume Ciurana en la 
Comisión Informativa de octubre de 2016, en la que se comprometió a hacernos llegar 
un detalle estadístico, por tipología, de la utilización de las prórrogas contractuales que 
ha efectuado la Diputación de Barcelona durante el ejercicio de 2016 (excluidos los 
contratos menores). 
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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 18 de 
gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit de dia 20 de desembre dirigit al diputat, Il·lm. Sr. Joan Carles 
Garcia Cañizares, i al del dia 11 de gener al diputat, Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, en 
el què sol·licitàveu informació sobre les pròrrogues dels contractes, us dono trasllat , en 
primer lloc, de les paraules que en sessió de la comissió informativa va dir la interventora de 
la Diputació, afirmant que  “s’ha de tenir en compte que quan s’aproven uns plecs de 
contractació, s’aproven per un determinat període de temps alhora que es preveu, si 
s’escau, la pròrroga corresponent. Quan els plecs preveuen la pròrroga, el valor estimat del 
contracte es calcula tenint en compte la vigència inicial d’aquest i la seva possible pròrroga. 
En conseqüència, el procediment de licitació que s’empra ja contempla la vigència inicial del 
contracte més la possible pròrroga. L’avantatge que té preveure la pròrroga és que si, a la 
finalització de la vigència inicial del contracte no s’està satisfet amb el servei prestat, llavors 
existeix la possibilitat de no perllongar la prestació del servei amb el contractista 
corresponent.” 
 
Per altra banda, en resposta a la seva petició i tenint present que actualment no es disposa 
d’un procediment automatitzat que ens faciliti aquestes dades de forma immediata i 
l'elaboració d'aquesta informació suposaria una càrrega de treball que privaria al personal 
funcionari de fer altres feines necessàries per la institució, li fem arribar el llistat de 
contractes que consta en la base de dades corporativa que recull les dades de contractació 
de la Diputació de Barcelona, e-SEC, per tal que, si ho desitja, el seu grup pugui examinar-
los".  
 
Finalment, informar-lo que valorarem la possibilitat d'adequar en el futur la base de dades 
per tal que sigui possible extraure amb més facilitat les dades objecte de la seva petició. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
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3. Pregunta formulada, en data 21 de desembre de 2017, pel president del Grup 
CUP-Poble Actiu, que diu: 

 
Des del Grup CUP-Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem poder disposar 
d’una còpia digital i/o en paper de l’estudi sobre la titularitat dels camins municipals de 
Santa Maria de Palautordera, realitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, incloent 
un CD amb la informació sol·licitada, va ser lliurada el 20 de gener de 2017, i diu: 

 
En resposta  a la vostra sol·licitud de data 21 de desembre de 2016, mitjançant la qual 
demanàveu poder disposar d’una còpia digital i/o en paper de l’estudi sobre la titularitat 
dels camins municipals de Santa Maria de Palautordera, us fem arribar una còpia de 
l’esmentat estudi en CD. 

 
4. Preguntes formulades oralment en la sessió plenària de data de 22 de desembre 

de 2016, pel president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran. De la relació de 
preguntes pendents de respondre, es transcriuen  a continuació les preguntes i les 
respostes lliurades fins el dia d’avui. 

 
En relació amb el Decret 11820/2016, un conveni, entre la Diputació de Barcelona i 
EQUACAT, SA, per donar suport a la segona fase de rehabilitació del Canal Olímpic 
de Catalunya per acollir algunes actuacions dels Jocs del Mediterrani, que entenem 
que no seran en  2017 per l’actuació del Govern central, sinó que seran finalment el 
2018. En tot cas, no l’hem vist, al Dictamen no hi apareix el representant d’aquesta 
societat, EQUACAT, SA, ni tampoc el Decret de Presidència amb la minuta del 
conveni i ens agradaria que ens els fessin arribar. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), va ser lliurada el dia 26 de gener 
de 2017 i diu: 

 
Benvolgut, 
 
D’acord amb la seva consulta feta en el darrer Ple de desembre, adjunt us trameto conveni 
de subvenció signat amb EQUACAT en el 2016. En el conveni consta qui signa en 
representació d’EQUACAT en qualitat d’apoderat. 
 
Rebi una cordial salutació,  

 
En relació amb el Decret 12225/2016, que parla d’una compensació de deutes de la 
Diputació amb la Generalitat, en aquest cas, per un import de tres milions set-cents 
cinquanta mil euros, i a nosaltres ens agradaria, atès el caràcter genèric dels deutes 
pendents de la Generalitat amb la Diputació, que ens els expliquessin, especialment 
l’apartat d’infraestructures. 
 
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 25 de 
gener de 2017 i diu: 
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Benvolgut diputat, 
 
En resposta a la vostra pregunta formulada durant la darrera Sessió Plenària, us trasllado la 
informació referent al decret 12225/2016. sobre la compensació de deutes de la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en l’apartat d’infraestructures. 
 
La part de l’import que es compensa que correspon a infraestructures i que ascendeix a 
859.139.84€ té el següent detall segons les dades facilitades per la Intervenció General: 
 
Document Descripció Import 

Doc. 4000403879 Obres pont ctra. BV- 5166 197560,95 
Doc. 5000495674 Pag. CO 1 maig/10 BV- 1485 St. Feliu C. 571,91 € 
Doc. 5000495675 Pag. CO 2 juliol/10 BV- 1485 St. Feliu C. 435,22 € 
Doc. 5000495676 Pag. CO 3 març/10 BV- 1485 St. Feliu C. 10.232,54 € 
Doc. 5000495677 Pag. CO 4 abril/10 BV- 1485 St. Feliu C. 47.397,09 € 
Doc. 5000495678 Pag. CO 6 desembre/10 BV- 1485 St. Feliu C. 3.048,36 € 
Doc. 5000495679 Pag. CO 7 desembre/10 BV- 1485 St. Feliu C. 91.819,63 € 
Doc. 5000495680 Pag. CO 8 desembre/10 BV- 1485 St. Feliu C. 64.096,10 € 
Doc. 5000496721 Pag. CO 2 BV- 1418 itinerari Vallvidrera 3.615,08 € 
Doc. 5000496722 Pag. CO 3 BV- 1418 itinerari Vallvidrera 9.555,01 € 
Doc. 5000496723 Pag. CO 4 BV- 1418 itinerari Vallvidrea 24.399,44 € 
Doc. 5000496724 Pag. CO 5 BV- 1418 itinerari Vallvidrera 141.130,61 € 
Doc. 5000496725 Pag. CO 6 BV- 1418 itinerari Vallvidrera 55.047,06 € 
Doc. 5000496726 Pag. CO 7 BV- 1418 itinerari Vallvidrera 51.009,65 € 
Doc. 5000496727 Pag. CO 8 BV- 1418 itinerari Vallvidrera 20.111,27 € 
Doc. 5000496728 Pag. CO 9 BV- 1418 itinerari Vallvidrera 79.563,02 € 
Doc. 5000496729 Pag. CO 10 BV- 1418 itinerari Vallvidrera 22.568,17 € 
Doc. 5000496730 Pag. CO 0 BV- 1418 itinerari Vallvidrera 36.978,73 € 
    859.139,84 € 

 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
 

5. Pregunta formulada, en data 2 de gener de 2017, pel portaveu del Grup 
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diu: 

 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputació de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 

 
En primer lugar, les agradecemos que hayan puesto a nuestra disposición el 
expediente sobre la cesión de uso singular de la carretera BV-502, en los tramos 
gestionados por la Diputación de Barcelona, solicitado por la “Assemblea Nacional 
Catalana, ANC AT Premià de Mar (Expediente: 2016/5697 AV/cr) durante el período 
comprendido entre el 30.06.2016 hasta el 31.07.2016, en el término municipal de 
Premià de Mar.En relación a dicho expediente, en su contenido hay un informe 
favorable a la solicitud de la ANC, de fecha 08.06.2016, firmado por Xavier Pons i 
Claret (Cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures). Sin embargo, la emisión 
favorable del informe se condiciona a una preceptiva autorización del Servei Català 
de Trànsit. Como consecuencia solicitamos dicha autorización que no constaba en el 
expediente que se nos ha facilitado. 
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La resposta, signada pel diputat delegat d’Infraestructures Viàries i mobilitat, senyor 
Fàbrega i Colomer (ERC-AM), va ser lliurada el dia 20 de gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut, 
 
En resposta a la vostra sol·licitud de data 2 de gener de 2017, mitjançant la qual demanàveu 
documentació complementària relativa a l’expedient 2016/5697, d’ús singular de la carretera 
BV-5032, us comuniquem el següent: 
 
L’informe de data 8 de juny de 2016 que forma part de l’expedient 2016/5697, s’emet de 
forma independent a les preceptives autoritzacions (del Servei Català de trànsit, de 
l’Ajuntament de Premià de Mar o d’altres administracions en funció de llurs competències) 
que, si s’escau, ha d’obtenir el subjecte a favor del qual s’emet l’esmentat informe i, per tant, 
sense tenir en compte si les mateixes s’han obtingut finalment o el seu sentit. 
 
És per aquest motiu que no obra en l’expedient tramitat per aquesta Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat l’autorització que es demana en la sol·licitud del Grup 
Ciutadans. 
 

6. Pregunta formulada, en data 4 de gener de 2017, pel portaveu adjunt del Grup 
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, senyor López, que diu: 

 
JUAN MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, diputat portaveu adjunt del Grup Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, 
mitjançant el present escrit, passo a formular respectuosa SOL·LICITUD dels 
següents apartats: 
 
Pregunta 1: A finals de novembre de 2016, els tècnics de la Diputació de 
Barcelona van executar mesures de camp electromagnètic al municipi de Sant 
Cugat. Voldríem conèixer els resultats d’aquestes mesures. 
 

La resposta signada pel president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, senyor 
Guiteras (ERC-AM), va ser lliurada el dia 26 de gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En relació amb la vostra sol·licitud, us informo que mitjançant el Catàleg de Serveis, en data 
5 de setembre de 2016 la Diputació de Barcelona va rebre una petició de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès per tal d’efectuar unes mesures dels nivells del camp magnètic i del 
camp elèctric a l’entorn de la torre d’alta tensió situada a la Rambla Baixador intersecció 
amb el C/Guadalajara. En aquest punt la línia d’alta tensió passa d’anar aèria, per passar 
l’autopista AP-7 direcció Rubí, a anar soterrada per travessar el barri. 
 
El dia 23 de setembre es van efectuar mesures del camp magnètic i del camp elèctric a la 
freqüència de distribució de l’energia elèctrica (50 Hz) a 12 punts diferents, però per 
problemes tècnics no es van poder acabar de realitzar les mesures a tots els punts 
previstos, per aquest motiu el dia 30 de novembre es va tornar al municipi i es van realitzar 
mesures a 25 punts a l’entorn de la torre d’alta tensió. 
 
El valor mesurat més elevat del camp magnètic, 6,7 microtesles (µT), es va donar arran de 
terra sobre la línia soterrada d’alta tensió. El valor més elevat del camp elèctric, 267 volts 
per metre (V/m), es va donar sota d’una línia de mitja tensió propera. 
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Totes les mesures realitzades es troben molt per sota dels nivells de referència establerts al 
Reial decret 1066/2001 per a la freqüència de 50 Hz: 100 µT pel camp magnètic i 5.000 V/m 
pel camp elèctric. Aquest valors són els mateixos que els adoptats per la Unió Europea en la 
Recomanació 1999/519/CE del Consell, de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del 
públic en general a camps electromagnètics de 0 Hz a 300 GHZ. 
 
El 16 de desembre es va realitzar l’informe i el dia 12 de gener es va registrar la sortida de 
la carta d’enviament de l’informe a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
Pregunta 2: Les actuacions que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat està realitzant o 
té previstes fer en el barri de La Floresta de Sant Cugat.  
 
La resposta signada pel president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, senyor 
Guiteras (ERC-AM), va ser lliurada el dia 26 de gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En relació amb la vostra sol·licitud, us informo que actualment la Gerència de Serveis 
d’infraestructures Viàries i Mobilitat està estudiant “l’itinerari de vianants i bicicletes entre 
La Floresta i Valldoreix a la ctra. BV-1462 i millora de les interseccions amb el Camí 
Antic de Terrassa i el futur vial de connexió amb Valldoreix”. TM Sant Cugat del Vallès. 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
7. Pregunta formulada, en data 11 de gener de 2017, pel diputat portaveu del Grup 

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diu: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
 
En relación a las obras de rehabilitación del Edificio del Paraninfo Recinto Escuela 
Industrial, solicitaríamos tener acceso al expediente de contratación. 
 
La resposta signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), va ser lliurada el dia 16 de gener 
de 2017 i diu: 

 
Benvolgut, 
 
D’acord amb la seva pregunta del dia 11 de gener en referència a la consulta de l’expedient 
de les obres del Paranimf de l’Escola Industrial, l’informo que aquest expedient està 
promogut i gestionat per la Subdirecció d’Edificació i consta en les seves oficines complet 
fins l’actualitat, pel que estan a la seva disposició. 
 
Rebi una cordial salutació i em poso a la disposició pel que cregui convenient. 
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8. Pregunta formulada, en data 11 de gener de 2017, pel diputat portaveu del Grup 
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diu: 

 
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
 
Quisiéramos conocer del Capítulo II del Presupuesto de Gastos de la Diputación de 
Barcelona, de gasto corriente y de servicios, a día de hoy la relación de contratos 
que se encuentran en continuidad. Indicando para cada uno de ellos, además del 
número de expediente y la aplicación presupuestaria, la fecha en la que venció, el 
servicio y la empresa que lo proporciona. 
 
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 18 de 
gener de 2017 i és la mateixa que apareix incorporada a les pàgines 98 a 111 
d’aquesta acta. 

 
9. Pregunta formulada, en data 11 de gener de 2017, pel diputat portaveu del Grup 

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diu: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
En relación al servicio de limpieza del edificio de Can Serra, de la Diputación de 
Barcelona, solicitaríamos tener acceso al expediente de contratación. De la misma 
manera, también nos gustaría disponer, si existieran, en los casos que la empresa 
adjudicataria sea la misma que la del edificio de Can Serra, de todos los expedientes 
de contratación de servicios de limpieza de edificios de la Diputación de Barcelona. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), va ser lliurada el dia 16 de gener 
de 2017 i diu: 

 
Benvolgut,  
 
D’acord amb la seva pregunta del dia 11 de gener en referència a la contractació dels 
serveis de neteja, l’informo del següent: 

 
L'empresa que està prestant el servei de neteja a l'edifici de Can Serra és l'empresa KLE 
Servicios Integrales SL, amb el contracte “Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de les dependències de Can Serra de la Diputació de Barcelona, ubicades a la 
Rambla de Catalunya 126 de Barcelona (exp 2014/166)" amb una vigència inicial de 16 de 
desembre 2014 fins el 31 de maig 2017.  
 
Aquesta mateixa empresa presta servei de neteja amb dos contractes més que són: 
 

 Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de la Diputació 
de Barcelona, ubicades al carrer Londres 55-57 de Barcelona (expd. 2014/3531), amb 
una vigència inicial de 16 de gener de 2015 fins a 31 de maig 2017. 
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 Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de la Diputació 

de Barcelona, ubicades al Recinte Mundet en els edificis Mestral, Espinalb, lavabos Pl. 
La Pinça, Porteries, aula annexa P. Nord, Església i Edifici Manteniment ( exp. 
2014/4385), amb una vigència inicial de 16 juliol de 2015 fins a 15 de juliol de 2017. 

 
Els expedients de contractació promoguts per la Subdirecció de Logística són tramitats i 
custodiats fins a la formalització del contracte pel Servei de Contractació adscrit a la 
Coordinació d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i tota la 
documentació posterior relativa a  l'execució del contracte (coordinació d’activitats 
empresarials, control de presència dels treballadors i suplències, validacions del servei, 
execució de despesa) és gestionada  per la Subdirecció de Logística. Per tant queda a la 
seva disposició la globalitat de l'expedient en qüestió, que pot ser fotocopiat en el cas que 
existeixi suport paper o consultat, al nivell i detall desitjat, presencialment a les oficines de la 
Subdirecció.  
 
Rebi una cordial salutació i em poso a la disposició pel que cregui convenient. 

 
10. Pregunta formulada, en data 17 de gener de 2017, per la diputada del Grup CUP-

Poble Actiu, senyora Rovira, que diu: 
 
Des del grup CUP Poble Actiu voldríem saber quines són les competències que té la 
Diputació de Barcelona en matèria d’habitatge i quines actuacions s’estan 
desenvolupant. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, senyor Mut (ERC-
AM), va ser lliurada el dia 20 de gener de 2017 i diu: 
 

La Diputació de Barcelona no té competències de tipus material en habitatge. Les seves 
competències són de tipus funcional i finalista i estan regulades a l’art. 36 de la Llei 7/1985, 
modificat per la Llei 57/2003. 
 
En l’àmbit del suport tècnic i econòmic als ens locals de la demarcació, les actuacions que 
desenvolupa la Diputació de Barcelona actualment en matèria d’habitatge, s’ofereixen i es 
fan públics a través del Catàleg de Serveis i Activitats 2017, podent-se consultar a 
http://cataleg2017cercador.diba.cat/ 
 
A banda d’aquests recursos, la Diputació de Barcelona també té tres els següents 
programes: l’Observatori Local d’Habitatge, la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge i el 
Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge. 

 
11. Pregunta formulada, en data 20 de gener de 2017, pel president del Grup CUP-

Poble Actiu, senyor Duran, que diu: 
 
Per la present des del Grup CUP Poble Actiu, voldríem poder obtenir una còpia en 
format paper i/o digital de l’Estudi “Mentor Territori” que avalua l’impacte econòmic de 
la reforma i ampliació del Circuit del Motor d’Osona a nivell comarcal.  
 
 
 

http://cataleg2017cercador.diba.cat/
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La resposta, signada pel president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, senyor Castells (CiU), va ser lliurada el dia 26 de gener de 2017 i diu: 

 
Benvolgut Diputat, 
 
En resposta a la seva sol·licitud del passat 19 de Gener a la presidenta per obtenir una còpia 
en format paper i/o digital de l’Estudi “Mentor Territori” que avalua l’impacte econòmic d ela 
reforma i ampliació del Circuit del Motor d’Osona a nivell comarcal, li faig arribar una còpia 
d’aquest amb CD.  
 
En qualsevol cas estem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.  
 

12. Pregunta formulada, en data 23 de gener de 2017, pel portaveu del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diu:  

 

SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes 
apartados: 

 

1. Solicitaríamos conocer la relación de contratos, subvenciones, convenios, ayudas 
y transferencias (con su fecha de formalización, su importe y su descripción) que 
haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de las entidades 
que conforman su sector público, con organizaciones sindicales o entes 
vinculados a ellas, durante el ejercicio 2016. 

 
2. Sería de nuestro interés conocer, para el período comprendido entre el año 2011 y 

la fecha de hoy, la relación anualizada de contratos, subvenciones, convenios, 
ayudas y transferencias (con su fecha de formalización, su importe y su 
descripción) que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera 
de las entidades que conforman su sector público, con la cadena de gimnasios 
DIR. 

 

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 26 de 
gener de 2017 i diu: 

 

Benvolgut diputat, 
 

En resposta al vostre escrit de dia 23 de gener, us annexo la informació requerida entre la 
Diputació de Barcelona i les organitzacions sindicals: 
 
 

Nom del tercer Import Objecte Data 

CONFED. SINDICAL DE CCOO 484,00 Inscripció jornada "Problemas 
laborales de la externalización y 
reversión de la actividad productiva" 

09/06/2016 

CONFED. SINDICAL DE CCOO 125,00 Inscripció jornada "Problemas 
prácticos de la contratación temporal" 

28/01/2016 

CONF. SIND. CCOO 
NACIONAL DE CATALUNYA 

19.450,00 Conveni de col·laboració sobre 
controls del compliment de la 
normativa legal en matèria de 
relacions laborals i de seguretat i 
salut en el treball 

23/02/2016 
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Nom del tercer Import Objecte Data 

CONF. SIND. CCOO 
NACIONAL DE CATALUNYA 

20.000,00 Aprovació de concessió directa de 
subvenció a favor de la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional (CCOO) de Catalunya, 
destinada a finançar l’anàlisi de la 
pobresa en el treball a la província de 
Barcelona durant l’any 2016. 

13/12/2016 

CONF. SIND. CCOO 
NACIONAL DE CATALUNYA 

2.830,92 Atorgament subvenció despeses 
funcionament activitat sindical  

27/12/2016 

CONF. SIND. CCOO 
NACIONAL DE CATALUNYA 

15.600,00 Atorgament d'una subvenció per 
concessió  directa destinada  a 
coadjuvar al finançament d'una part 
de la despesa generada durant l'any 
2016, pels treballs d'impuls i 
seguiment d'accions formatives 
realitzades a l'empara dels fons de 
formació continua 

21/12/2016 

CONF. SIND. CCOO 
NACIONAL DE CATALUNYA 

2.964,50 Per l'anunci publicitari d'una pàg. a la 
revista Lluita Obrera núm.226 abril-
juny 2016 

25/08/2016 

UNION GRAL. DE 
TRABAJADORES CATALUNYA 

16.000,00 Aprovació de concessió directa de 
subvenció a favor de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya (UGT) 
destinada a finançar el projecte 
d'estudi sobre la durada de la 
contractació a la província de 
Barcelona.  

28/12/2016 

UNION GRAL. DE 
TRABAJADORES CATALUNYA 

80.000,00 Aprovació del conveni regulador de la 
subvenció per impulsar accions 
d'intermediació laboral dins de la 
Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació 
(Xarxa XALOC) 21/12/2016 

21/12/2016 

UNION GRAL. DE 
TRABAJADORES CATALUNYA 

1.023,82 Aprovació de la concessió de 
subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència 
competitiva a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre de l'Àrea d' Atenció a 
les Persones per a l'any 2016, en 
L'àmbit de Benestar Social, l’àmbit 
d’lgualtat i Ciutadania, i l’àmbit de 
Respir per a famílies cuidadores de 
persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental. 

09/06/2016 

UNION GRAL. DE 
TRABAJADORES CATALUNYA 

20.000,00 Atorgament de subvenció a la Unió 
General de Treballadors (UGT) per 
col·laborar en les activitats relatives al 
15è Congrés i a l'exposició de les 
imatges dels congressos "Les nostres 
veus. Les nostres imatges" 

05/07/2016 

UNION GRAL. DE 
TRABAJADORES CATALUNYA 

1.210,00 Inserció d'anunci pàgina sencera i 4 
pàgines de redaccional a la revista 
"Les Notícies de Llengua i Treball" al 
n. 42  

05/07/2016 

UNION GRAL. DE 
TRABAJADORES CATALUNYA 

1.210,00 Inserció d'una pàgina de publicitat 
"Prestatges virtuals" i un reportatge 
redaccional de quatre pàgines 
"Museus, més enllà de la mirada" a la 
revista "Les Notícies de llengua i 
treball" ,n. 43 

25/11/2016 
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Nom del tercer Import Objecte Data 

METAL CONSTR. Y AFINES 
UGT 

19.450,00 Conveni de col·laboració sobre 
controls del compliment de la 
normativa legal en matèria de 
relacions laborals i de seguretat i 
salut en el treball  

23/02/2016 

FED. SERVS. PÚBLICS UGT 
CAT. 

2.793,10 Atorgament subvenció despeses 
funcionament activitat sindical  

27/12/2016 

FED. SERVS. PÚBLICS UGT 
CAT. 

26.900,00 Atorgament d'una subvenció per 
concessió directa destinada a 
coadjuvar al finançament d'una part 
de la despesa generada durant l'any 
2016, pels treballs d'impuls i 
seguiment d'accions formatives 
realitzades a l'empara dels fons de 
formació continua  

21/12/2016 

 
Pel que fa als organismes autònoms no es té constància de cap relació amb les 
organitzacions sindicals. 
 
Per altra banda, en relació a la segona qüestió, l’informo que no hi ha constància de cap 
contraprestació econòmica durant el període sol·licitat. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 15 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 
 
 
 
 
 
 


