
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2017 
 
A la ciutat de Barcelona, el 23 de febrer de 2017, 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), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarín i Espuña 
(PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume 
Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i 
Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello 
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), 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 Arnau Funes i Romero (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 
presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta diu: En primer lloc, ens obliga, pels fets 
recentment esdevinguts, precisament en un municipi de la nostra demarcació i amb la 
seva alcaldessa avui present, la Isabel, correspondre, amb un minut de silenci, en 
protesta, amb objecció de nou a la violència masclista. Per tant, els demanaria a tots 
els diputats i diputades que ens posem drets i fem aquest minut de silenci. 
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Finalitzat el minut de silenci, la senyora presidenta diu: Moltes gràcies. És 
precisament avui que portem a aquest Plenari la Declaració institucional amb motiu de 
la celebració del Dia internacional de les dones i és avui que hem de tornar a 
reivindicar aquest dret de les dones a ser respectades i considerades, sense haver de 
patir aquesta violència que s’ha vist manifestada i es veu manifestada als nostres 
pobles i a les nostres ciutats. Amb aquesta Declaració Institucional, ens comprometem 
els diputats i les diputades a treballar per la igualtat, la igualtat d’oportunitats, la 
igualtat de drets, però també a treballar pel respecte i, precisament, a objectar contra 
l’actitud sexista que existeix avui dia, encara, a la nostra societat i fer-ho és l’únic camí 
que tindrem per evitar, precisament, les actituds de violència i garantir que les dones, a 
Catalunya, no estaran amenaçades com estan, avui dia, en aquests moments.  
 
I, tot seguit, dóna la paraula per donar lectura de la Declaració institucional amb motiu 
de la celebració del Dia internacional de les dones a la vicepresidenta quarta i 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, senyora Budó (CiU), qui 
diu: Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a tots i a totes. Procediré a la lectura del 
Manifest del 8 de març de 2017, Dia internacional de les dones, Superem les 
desigualtats.  
 

“8 DE MARÇ DE 2017, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
“Superem les desigualtats” 

 
Avui, en el marc del 8 de març de 2017, necessitem de nou reivindicar la necessitat de 
ser visibles, recordar que les dones som la meitat de la població, que hem estat i som 
agents actives en la construcció de la societat, l’impuls de l’economia i la innovació 
social, i que si perdem aquest potencial estem perdent la meitat de les oportunitats del 
món, evocant l’advocada i feminista iraniana Shirin Ebadi.  
 
Ja a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York 
reclamaven la igualtat de sou i millors condicions laborals. Avui, ja al segle XXI, 
seguim veient que les dones del nostre país cobren un 26% menys que els homes, 
segons un estudi recentment presentat per la Generalitat de Catalunya; ocupen la 
majoria dels contractes a temps parcial i dediquen el triple d’hores que els homes a les 
tasques no remunerades de la llar. De fet, un estudi recent de la Cambra de Comerç 
de Barcelona conclou que el PIB català s’incrementaria un 23,4% si es tingués en 
compte el treball domèstic i de cura. 
 
Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per fer efectives polítiques 
que ens ajudin a recuperar el llegat de totes elles, i per assegurar un present i un futur 
més just i més equitatiu. Una feina que es dota de marc legal general, amb l’aprovació 
de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes (Llei 17/2015).  
 
Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica, ens 
mostren que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida com en 
els treballs, la cura, l’educació, les cultures i les famílies. Els estereotips, la 
banalització dels espais de poders femenins, la falta d’oportunitats ens les esferes de 
poder i els espais públics, i el sexisme vigent en molts espais professionals.  
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Per això cal encara fer un pas endavant perquè les polítiques de les dones adquireixin 
la centralitat necessària dins dels nostres ajuntaments per poder incidir proactivament 
sobre les causes de les desigualtats i no només fent front a les seves conseqüències. 
Revisar des de la perspectiva de gènere les institucions o organitzacions a nivell intern 
i extern i identificar aquelles pràctiques que contribueixen a reproduir el sexisme en la 
nostra societat, és fonamental per superar les desigualtats existents. Alhora, cal que 
els pressupostos públics de les administracions reforcin la seva aposta i inversió en les 
polítiques d’igualtat de gènere i implementin el desplegament de les Lleis d’igualtat i 
violència masclista.  
 
Avui 8 de març reforcem l’aposta del món local per la igualtat efectiva, sota el rastre 
del paper històric i pioner dels grups feministes perquè puguem estirar del mateix fil 
per teixir un horitzó comú on la diversitat i la sororitat sigui un únic reclam contra les 
desigualtats i el patriarcat. I aquest camí l’hem de fer plegats dones i homes, en la 
mateixa direcció, tot sabent que una societat no és completa si no reconeix ni reparteix 
la riquesa, simbòlica i material, amb l’altra meitat, en totes les esferes de la vida.” 
 
La senyora presidenta diu: Moltes gràcies. Queda constància d’aquesta Declaració 
institucional. I passem, també, en aquest Plenari d’avui a fer una Declaració 
institucional en relació amb el Pla especial del Parc del Montseny i en defensa de la 
preservació del Parc Natural del Montseny. I per donar lectura a aquesta Declaració 
Institucional dóna la paraula al vicepresident primer i president delegat de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, senyor Guiteras (ERC), qui diu: Gràcies, presidenta. 
Llegiré ara la Declaració institucional de la Diputació de Barcelona arran de la 
sentència en cassació 2650/2016, del Tribunal Suprem, que declara nul de ple dret el 
Pla especial del Parc del Montseny, aprovat per la Generalitat de Catalunya l’11 de 
desembre de 2008, i en defensa de la preservació del Parc Natural del Montseny. 
 
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ARRAN DE 

LA SENTÈNCIA EN CASSACIÓ 2650/2016 DEL TRIBUNAL SUPREM, QUE 
DECLARA NUL DE PLE DRET EL PLA ESPECIAL DEL PARC DEL MONTSENY 
APROVAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’11 DE DESEMBRE DE 

2008, I EN DEFENSA DE LA PRESERVACIÓ DEL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY 

 
El 16 de desembre de 2016 ha estat dictada per la Sala del Contenciós Administratiu 
del Tribunal Suprem la Sentència que determina la nul·litat de ple dret de l’actual Pla 
Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. Com a 
conseqüència passa a estar vigent l’anterior Pla Especial dels anys 1977 i 1978 pels 
municipis barcelonins i gironins respectivament, però deixen d’estar especialment 
protegides les més de 1.700 hectàrees de l’ampliació aprovada el 2008.  
 
El planejament urbanístic dels municipis del Parc es veurà afectat per aquesta 
Sentència en la mesura que les seves normes pel sòl no urbanitzable facin remissió al 
Pla Especial del 2008, i més especialment en les zones de l’ampliació del Parc que no 
estaran ara protegides per cap Pla Especial i poden restar com a mer sòl no 
urbanitzable malgrat els seus valors naturals. 
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L’antic Pla del 77, que ara resta vigent, ja era a l’inici del segle XXI un instrument 
superat per les noves normatives sectorials que han anat entrant en vigor, si bé els 
valors naturals i culturals del Montseny, el desenvolupament sostenible del territori del 
Parc i el seu ús públic al servei de la societat, continuaran garantits per la gestió de les 
Diputacions de Barcelona i Girona fonamentada, a més de, en el Pla Especial del 77 i 
del decret de declaració del Parc Natural del Montseny 105/87, decret que actualment 
es troba en fase avançada de renovació, en les normes sectorials que, majoritàriament 
procedents de la legislació de la Unió Europea, protegeixen el medi natural i pels nous 
planejaments urbanístics municipals que han estat aprovats. Ambdues Diputacions 
també mantindrem les nostres actuacions en l’àmbit de tota la Reserva de la Biosfera 
del Montseny, que abasta la quasi totalitat de la superfície dels municipis del Parc. I 
finalment, també volem mantenir la protecció en les 1.700 hectàrees que van ser 
objecte de l’ampliació del 2008. 
 
Per tot això, i amb la finalitat de mantenir viu el projecte territorial del Parc del 
Montseny, des de la Diputació de Barcelona expressem la nostra ferma voluntat i 
predisposició de treballar coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, els 
propietaris forestals, les organitzacions de defensa i protecció de l’espai natural, i 
d’assolir un ampli consens, tant des del punt de vista social com institucional, per tal 
d’aprovar, com més aviat millor, el nou decret de Declaració del Parc Natural del 
Montseny i l’estudi d’impacte ambiental estratègic, que atribueix la gestió del Parc 
Natural del Montseny a les Diputacions de Barcelona i Girona, i per iniciar els treballs 
per a l’aprovació d’un nou Pla Especial de Protecció del Montseny.   
 
Així mateix, refermem el compromís de la Diputació de Barcelona i del món local en 
relació a la protecció del Parc del Montseny i dels seus valors naturals, i del seu 
patrimoni cultural i paisatgístic, i per oferir el suport tècnic necessari als municipis de la 
demarcació amb la finalitat de garantir que aquesta situació no perjudiqui, en cap cas, 
la voluntat de preservació del massís del Montseny.  
 
Es notificarà aquesta declaració als ajuntaments del Parc del Montseny, els consells 
comarcals del Parc, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Queda constància, també, 
d’aquesta Declaració institucional.  
 
Tot seguit la senyora presidenta dóna pas a la part resolutiva de la sessió, entrant a 
l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Odre del Dia que es transcriu a 
continuació: 
  
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 de gener de 2017. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Intervenció General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de la 

Intervenció General d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
morositat, corresponent a l’exercici 2016, previst a la Llei 25/2013, de 27 de 
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desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic. 

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Avià, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri. 

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per la prestació dels serveis de 
cementiri i la Taxa per la prestació del servei municipal de distribució de televisió 
per cable.  

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellgalí, 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 l’ampliació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.  

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

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

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels 
serveis de cementiri.  

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Puig-reig, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de 
cementiri.  

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

l’Ajuntament de Ripollet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret 
públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords 
de delegació. 
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12. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i la modificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, a favor 
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

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

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

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

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

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

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

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
16. Dictamen pel qual es proposa acordar l’acceptació del traspàs de titularitat del 

brancal de connexió de la carretera BV-2162 amb la rotonda de la carretera BP-
2121, mitjançant la figura de la mutació demanial i, així mateix, cedir a 
l’Ajuntament de Pacs del Penedès un sobrant de vial de la carretera BV-2162. 

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

Millora Forestal de la Finca de Santa Susanna (Parc Natural del Montseny), i 
elevar-lo al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació, si escau.  

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

manifest del Pacte Nacional del Referèndum. 
 

2. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a incloure 
clàusules contractuals de lluita contra la vulneració del Dret Internacional dels 
Drets Humans i 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. 
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3. Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per 
acordar la no col·laboració ni participació de la Diputació de Barcelona en actes, 
jornades o programes organitzats per entitats bancàries que hagin estat 
rescatades amb diners públics i ordenin desnonaments. 

 
4. Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 

de Progrés de la Diputació de Barcelona, per uns pressupostos de la Generalitat 
que facin viables financerament i competencialment els ajuntaments catalans. 

 
5. Moció que presenta el Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía amb 

l’adhesió del Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, per a l’aprovació 
de la baixa de la Diputació de Barcelona com entitat adherida a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

 
6. Donar compte de la resolució de la Junta de Portaveus, adoptada en sessió de 19 

de gener de 2017, per al seguiment de la tramitació i compliment dels acords 
derivats de les mocions aprovades en el Ple de la Diputació de Barcelona en el 
mandat 2015-2019. 

 
7. 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 (sessions de 22 de desembre de 2016 i 26 de gener de 
2017). 

 
8. Precs 
 
9. Preguntes 

 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 de gener de 
2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 26 
de gener de 2017, 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 
Intervenció General 
 
2.- Dictamen de data 8 de febrer de 2017, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’informe de la Intervenció General d’avaluació del compliment de 
la normativa en matèria de morositat, corresponent a l’exercici 2016, previst a la 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
“La Diputació de Barcelona ha estat una organització capdavantera a l’hora de donar 
compliment puntual de les seves obligacions de pagament. De fet, des de molt abans 
que ho exigís la normativa, la Diputació ja va establir un termini general de pagament 
de noranta dies, a comptar des de l’entrada de la factura o document anàleg al 
Registre de factures. 
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Entre 2006 i 2009 escurçà aquest termini, primer fins els seixanta dies i, posteriorment, 
fins els trenta dies que recull la vigent Circular sobre terminis de pagament de la 
Diputació de Barcelona i els seus criteris d’aplicació.  
 
Aquest termini de trenta dies, adoptat voluntàriament, contribueix a impulsar l’activitat 
de l’economia afavorint la liquiditat de les persones i empreses proveïdores, i suposa, 
en la pràctica, reduir a la meitat el límit de seixanta dies en què es podrien atendre els 
pagaments sense incomplir la normativa vigent sobre morositat. 
 
Al seu torn, la situació econòmica de la Diputació, amb una adequada liquiditat, facilita 
el compliment general dels terminis de pagament, raó per la qual, si es produeix algun 
retard, obeeix a alguna incidència en la gestió administrativa, de vegades imputable 
als centres gestors o, en ocasions, als propis proveïdors. 
 
L’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix que 
anualment, l'òrgan de control intern ha d’elaborar un informe en el qual avaluarà el 
compliment de la normativa en matèria de morositat, informe que, en el cas de les 
entitats locals, s’ha d’elevar al Ple. 
 
El compliment d’aquesta obligació es va assignar a la Intervenció General per Decret 
de la Presidència 9058/14 de 20 d’octubre, a través del qual es van actualitzar els 
procediments per donar informació sobre el compliment dels terminis de pagament 
d’acord amb Llei 25/2013, de 27 de desembre, i el Reial Decret 635/2014, de 25 de 
juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
Al seu torn, la base 7 de les d’execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
per a l’exercici 2016 disposa també que la Intervenció General donarà compte al Ple, 
anualment, de l’informe en què s’avaluarà el compliment de la normativa en matèria de 
morositat, en compliment d’allò previst en l’article 12.2 de la Llei 25/2013 ja 
esmentada. 
 
Vist l’informe anual de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de la 
normativa en matèria de morositat corresponent a l’exercici 2016, que s’acompanya, 
es posa de manifest que la Diputació ha complert amb les obligacions formals 
establertes a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, a l’article 10 de la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre i l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, i, a més, ha complert tant 
el període mig de pagament global als proveïdors, com el període mig de pagament a 
proveïdors de cada entitat del sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, 
publicada al BOP de 22 d’abril de 2016. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

seguiment d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe de la Intervenció General d’avaluació del 
compliment de la normativa en matèria de morositat corresponent a l’exercici 2016 que 
s’acompanya, en compliment del que es disposa a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
Sector Públic.” 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Un dictamen en el qual estem parlant de quaranta-una mil factures, per 
un import de cent trenta-vuit milions d’euros i una mitjana de pagament de trenta-tres 
dies. Si afegim el sector públic de la Diputació de Barcelona, estaríem parlant de 
cinquanta-una mil factures i un import de cent seixanta-set milions d’euros. Aquesta 
seria la part expositiva i, diguem, positiva, de la qüestió encara que, pel que diu el 
dictamen, queden vuit-centes setanta-set factures, per un import de 2,9 milions 
d’euros, amb obligacions pendents de pagament, que han incomplert el termini i, per 
acabar, quaranta-cinc factures, per un import de més de setanta-vuit mil euros, amb un 
termini superior als tres mesos, sense tramitar. 
 
Des de CUP-Poble Actiu, atenent el volum de facturació de la Diputació de Barcelona i 
el seu sector públic, fem una lectura positiva encara que, com ja hem dit a la Junta de 
Govern, qualsevol sistema que es pot mesurar es pot millorar.  
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el diputat senyor Salom (CiU). 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
3.- Dictamen de data 16 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Avià, 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 d'Avià en data 21 de novembre de 2016 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 
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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 
d'Avià en data 21 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, per la qual cosa 
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. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
   
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Assistim, mes rere mes, a l’assumpció, per part de l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària, de més i més delegacions dels diferents ajuntaments i 
assistim en aquest punt al mateix temps que veiem, en alguns casos, que els acords 
assolits per a la millora de les condicions de treball de les treballadores de 
l’Organisme, signats el febrer del 2015, no s’estan acomplint com deurien en tot el que 
fa referència a l’equiparació laboral amb la resta de treballadors i treballadores de la 
Diputació de Barcelona.  
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Majoritàriament, l’assumpció de responsabilitats per part de l’Organisme comporta, en 
la majoria dels casos, un increment de la càrrega de treball i un increment de la 
càrrega de treball quan, al mateix temps, veiem que, dels set-cents treballadors de 
l’Organisme de Gestió Tributària, dels set-cents n’hi ha tres-centes persones que es 
veuen obligats o obligades a fer una ampliació de jornada per dignificar el seu salari 
perquè no arriben a final de mes. Veiem que aquest personal, al qual se li demana, 
mes rere mes, un increment de la seva càrrega de treball, no té un pla de mobilitat, no 
té un concurs de trasllats, no té accés a les permutes. Ara mateix, està amb un pla 
pilot d’aplicació d’una flexibilitat horària que deixa molt per desitjar, en el sentit que, en 
cap cas, no s’equipara a la situació que viuen els treballadors de la Diputació de 
Barcelona. En molts casos, hi ha oficines que només compten amb un treballador i ni 
tan sols aquest treballador pot sortir del seu lloc de feina per fer el seu esmorzar 
preceptiu. A més a més, en l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària hi ha un 
Comitè de salut i seguretat que sobre el paper té unes atribucions i després veiem que 
aquestes atribucions, o les decisions que s’haurien de prendre en el si d’aquest Comitè 
es prenen en altres àmbits. Veiem que s’està elaborant o s’ha elaborat un pla director 
de seguretat del que és tot l’Organisme i les oficines que, en cap cas, no s’ha fet dintre 
d’aquest Comitè. 
  
Estem assistint, al mateix temps, a diversos casos de violència ocupacional en el lloc 
de feina i el que ens arriba a nosaltres és que la proposta per millorar i garantir la 
seguretat de les treballadores de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària és la 
futura instal·lació de càmeres de seguretat, que, al nostre entendre, no resol el 
problema. Hi ha treballadores que senten amenaçades en el seu lloc de feina i el que 
potser hauríem de contemplar és la instal·lació de mampares de metacrilat per garantir 
la seva seguretat. A més a més, veiem que els treballadors i les treballadores d’aquest 
organisme demanen un protocol de seguretat, justament per fer front a aquests casos 
de violència ocupacional, i figures fins ara inexistents, com la d’un mediador davant 
d’aquestes situacions i, per altra banda, en no existir aquest protocol de seguretat, els 
treballadors i les treballadores es qüestionen si, quan hi hagi algun cas greu de 
violència envers la seva persona, serà l’Organisme o la Diputació finalment qui 
defensarà jurídicament els treballadors i les treballadores. Per tant, en el futur, d’ara en 
endavant fins que aquesta situació d’equiparació total dels treballadors de l’Organisme 
amb la Diputació no es doni, nosaltres ens abstindrem en tots els dictàmens 
d’assumpció de competències per part de l’Organisme.  
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Entenem que aquest és un tema que el 
Govern té en l’agenda; és un tema que estem treballant; s’està treballant des de l’Àrea 
de Recursos Humans; estem treballant des de diversos aspectes, i així continuarem 
amb tota la voluntat i la màxima col·laboració. Per tant, entenem i comprenem la 
reflexió però l’objecte dels punts del Ple és l’acceptació d’aquestes delegacions, que 
és el que ens correspon fer. No volem defugir el debat però entenem que el debat s’ha 
de tenir en seu de Comissió Informativa i entenc que els tindran plenament informats. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de 
Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), 
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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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
4.- Dictamen de data 16 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, a favor 
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per la 
prestació dels serveis de cementiri i la Taxa per la prestació del servei municipal 
de distribució de televisió per cable.  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Borredà en data 23 de novembre de 2016 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 i de la Taxa per la prestació 
del servei municipal de distribució de televisió per cable. 
 
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 
Borredà en data 23 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 de la Taxa per la 
prestació del servei municipal de distribució de televisió per cable, per la qual cosa 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. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
5.- Dictamen de data 21 de desembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellgalí, 
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 Castellgalí en data 28 de novembre 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. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Castellgalí en data 28 de novembre 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 per la qual cosa les funcions delegades són les següents: 
 
- Taxa per prestació dels serveis de cementiri 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
6.- Dictamen de data 10 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, a 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals.  
 

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

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà 
de Vall, en data 24 de novembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Taxa pel subministrament d'aigua 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
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.  
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Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”  
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
  

7.- Dictamen de data 21 de desembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Navarcles, 
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 Navarcles en data 29 de novembre 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. 
 
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 
Navarcles en data 29 de novembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de 
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les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’especifiquen i per la qual cosa les funcions delegades són les següents: 
 
- Taxa per prestació dels serveis de cementiri 
- Taxa per la llicència d'autotaxi 
- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
8.- Dictamen de data 21 de desembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Navàs, 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 Navàs en data 21 de novembre 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  
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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 
Navàs en data 21 de novembre 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 per la qual cosa les funcions delegades són les següents: 
 
- Taxa per prestació dels serveis de cementiri 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
9.- Dictamen de data 12 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort, 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 del Pont de Vilomara i Rocafort en data 30 de novembre de 
2016 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 del 
Pont de Vilomara i Rocafort en data 30 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, per la qual cosa 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. 
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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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
10.- Dictamen de data 16 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Puig-reig, 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 Puig-reig en data 13 de desembre de 2016 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. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Puig-reig en data 13 de desembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri, per la qual cosa 
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. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
   
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
11.- Dictamen de data 10 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet, a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
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“El Ple de l’Ajuntament de Ripollet en data 24 de novembre 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. 
 
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 Ripollet en data 
24 de novembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
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 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. 
 
2.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet en data 24 de 
novembre 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 per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via 

pública, per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
 
 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. 
 
3.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet en data 24 de 
novembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per l'ocupació dels subsòl, el vol i la volada de la via pública 
- Taxa per la utilització privativa de l'aparcament públic "El Molí" 
- Taxa de cementiri municipal i altres serveis mortuoris 
- Taxa pel servei de mercat municipal 
- Taxa per la concessió de plaques i distintius 
- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 

d'urbanisme 
- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència o declaració 
responsable així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls 
periòdics i les revisions periòdiques 

- Taxa per la prestació de la policia local, excepte el servei de grua 
- Taxa per l'expedició de documents 
- Preu públic per a la prestació dels serveis culturals o de lleure 
- Preu públic per a la prestació dels serveis de sanitat 
- Preu públic per a la prestació del servei de l'emissora de ràdio i butlletí municipal. 
- Preu públic per a la prestació del servei de l'escola bressol 
- Preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària i les activitats del 

programa de gent activa 
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 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. 
 
- Contribucions especials 
- Execucions subsidiàries 
- Concessions administratives 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
- Altres ingressos de dret públic 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiva. 
 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 cinquè dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Ripollet a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i 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 anterior. 
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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 les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitat 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 anterior. 
 
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. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
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 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions 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. 
 
VI - Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiva. 
 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 - Taxa per aprofitaments especials de 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, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
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 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. 
 
VIII - Taxes: 
 
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via 

pública, per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
 
 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. 
 
IX - Taxes i altres ingressos de dret públic 
 
- Taxa per l'ocupació dels subsòl, el vol i la volada de la via pública 
- Taxa per la utilització privativa de l'aparcament públic "El Molí" 
- Taxa de cementiri municipal i altres serveis mortuoris 
- Taxa pel servei de mercat municipal 
- Taxa per la concessió de plaques i distintius 
- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 

d'urbanisme 
- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència o declaració 
responsable així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls 
periòdics i les revisions periòdiques 

- Taxa per la prestació de la policia local, excepte el servei de grua 
- Taxa per l'expedició de documents 
- Preu públic per a la prestació dels serveis culturals o de lleure 
- Preu públic per a la prestació dels serveis de sanitat 
- Preu públic per a la prestació del servei de l'emissora de ràdio i butlletí municipal. 
- Preu públic per a la prestació del servei de l'escola bressol 
- Preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària i les activitats del 

programa de gent activa 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiva. 
 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 - Taxes i altres ingressos de dret públic 
 
- Execucions subsidiàries 
- Contribucions especials 
- Sancions administratives 
- Concessions administratives 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
- Multes coercitives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiva. 
 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 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiva. 
 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 sisè, setè, vuitè i novè 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 majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit 
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Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP - 
Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
12.- Dictamen de data 18 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de 
l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 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 Sant Andreu de Llavaneres en data 22 de novembre de 
2016 acordà l'ampliació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres, en data 22 de novembre de 2016 a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen 
 
I - Cànons derivats de concessions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 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. 
 
II - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 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.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, en data 22 de novembre 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, en el sentit de delegar únicament les funcions 
de recaptació que s'enumeren: 
 
I - Taxes per: 
 
- Llicències urbanístiques 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 

tanques, puntuals, cavallets i altres instal·lacions anàlogues 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 

d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 
- Prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració Municipal en les 

activitats i instal·lacions 
 
 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'activitat dels anteriors. 
 
- Clavegueram (inclosos els drets de connexió) 
- Taxa pels serveis relacionats amb els d'animals de companyia 
 
 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. 
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II - Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
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 Sant Andreu de Llavaneres 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 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 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. 
 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. 
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 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 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. 
 Expedició de documents cobratoris 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions 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 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
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 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. 
 
VI - 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, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions 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 - Altres taxes per: 
 
- Recollida d'escombraries 
- Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 

aparcament exclusiu, parada de vehicles càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena 

 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per 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. 
 
- Llicències urbanístiques 
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- Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntuals, cavallets i altres instal·lacions anàlogues 

- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 

d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 
- Prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració Municipal en les 

activitat i instal·lacions 
 
 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'activitat dels anteriors 
 
- Clavegueram (inclosos els drets de connexió) 
- Prestació dels serveis d'assistència per psicòleg i/o logopeda 
- Prestació del servei d'escola bressol 
- Prestació del servei d'escola de música 
- Subministrament d'aigua 
- Pels serveis relacionats amb els d'animals de companyia 
 
 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. 
 
VIII - Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Sancions administratives 
 
 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. 
 
XII - Multes coercitives 
 
 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. 
 
XIII - Cànons derivats de concessions administratives 
 
 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. 
 
XIV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 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. 
 
XV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
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 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. 
 
XVI - Aprovació de baixes per crèdits incobrables 
 
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart i cinquè 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 majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
13.- Dictamen de data 21 de desembre de 2017, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Mateu 
de Bages, 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 Mateu de Bages en data 1 de desembre 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. 
 
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 
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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 Mateu de Bages en data 1 de desembre 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 per la qual cosa les funcions delegades són 
les següents: 
 
- Taxa per prestació dels serveis de cementiri 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 

Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”  
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
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14.- Dictamen de data 12 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, 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 Vicenç de Castellet en data 30 de novembre de 2016 
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 Vicenç de Castellet en data 30 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, 
per la qual cosa 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. 
 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. 
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
15.- Dictamen de data 21 de desembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Súria, 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 Súria en data 24 de novembre 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. 
 
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. 
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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.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Súria en data 24 de novembre 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 per la qual cosa les funcions delegades són les següents: 
 
- Taxa per prestació dels serveis de cementiri 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
16.- Dictamen de data 11 de gener de 2017, pel qual es proposa acordar 
l’acceptació del traspàs de titularitat del brancal de connexió de la carretera BV-
2162 amb la rotonda de la carretera BP-2121, mitjançant la figura de la mutació 
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demanial i, així mateix, cedir a l’Ajuntament de Pacs del Penedès un sobrant de 
vial de la carretera BV-2162. 
 
“Dintre del marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8 de juny de 
2012), l’Ajuntament de Pacs del Penedès i la Diputació de Barcelona es van 
comprometre a preacordar i desenvolupar conjuntament l’actuació del “Projecte 
constructiu rotonda a la BP-2121 cruïlla Pacs del Penedès”, en el terme municipal de 
Pacs del Penedès. La citada rotonda té com a objectiu millorar i ordenar l’accés al 
centre urbà i al camí de Cal Pedró que dóna accés a la zona esportiva, comportant 
l’acceptació de titularitat per la Diputació de Barcelona del nou brancal de connexió.  
 
En dates 23 de juny i 7 de juliol de 2014, els legals representants de l’Ajuntament de 
Pacs del Penedès i de la Diputació de Barcelona varen signar el conveni en virtut del 
qual es formalitzà el preacord citat al paràgraf anterior.  
 
Un cop finalitzades les obres objecte del conveni, ambdues parts manifesten la seva 
voluntat de materialitzar les obligacions contingudes en el mateix, en el sentit de, per 
part de l’Ajuntament de Pacs del Penedès, cedir a la Diputació de Barcelona els 
terrenys expropiats on s’ha construït el nou brancal de connexió de la carretera BV-
2126 cruïlla BP-2121. Així mateix, afirmen estar d’acord en el traspàs a l’Ajuntament 
de Pacs del Penedès del sobrant de vial generat amb motiu de l’execució del Projecte 
abans esmentat. 
 
La Corporació municipal, per acord del Ple del propi Ajuntament, adoptat en sessió 
ordinària de de data 21 de novembre de 2016, ha acordat la formalització de la 
transmissió a la Diputació de Barcelona dels terrenys ocupats pel nou brancal i que a 
continuació es descriuen: 
 
725m2 procedents de la finca registral 416 
Dades registrals: Finca inscrita en el Registre de la propietat de Vilafranca del 
Penedès, Tom 653, Foli 1, Finca 416, Inscripció 1ª. 
Descripció de la finca objecte de l’expropiació per mutu acord després de la 
segregació: porció de terrenys del terme municipal de Pacs del Penedès. Superfície: 
catorze hectàrees, tres-cents trenta vuit àrees, quinze centiàrees, procedent de la 
heretat denominada “la Novella” i paratge conegut com “la Cocta” i “les Grues”. 
Afronta: Nord, Germans XXX i Torrent del Salinar; Est, el mateix Torrent del Salinar, i 
resta de la finca que es segrega, amb l’Ajuntament de Pacs del Penedès; Sud, XXX, 
XXX i resta de la finca matriu que es segrega, mitjançant camí de Magín Baró; Oest, 
XXX, XXX i XXX i XXX. La travessa la carretera que des d’aquesta vila s’adreça a la 
Llacuna mitjançant la carretera BP- 2121 així com la carretera de connexió amb el 
nucli de Pacs mitjançant la carretera BV-2162. 
 
1.520m2 procedents de la finca registral 416 
Dades registrals: Finca inscrita en el Registre de la propietat de Vilafranca del 
Penedès, Tom 653, Foli 1, Finca 416, Inscripció 1ª. 
Descripció de la finca objecte de l’expropiació per mutu acord després de la 
segregació: porció de terrenys del terme municipal de Pacs del Penedès. Superfície: 
tretze hectàrees, cinc-cents quaranta tres àrees, quinze centiàrees, procedent de la 
heretat denominada “la Novella” i paratge conegut com “la Cocta” i “les Grues”. 
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Afronta: Nord, Germans XXX i Torrent del Salinar; Est, el mateix Torrent del Salinar, 
XXX, XXX i part de la finca que es segrega, amb l’Ajuntament de Pacs del Penedès; 
Sud, XXX, XXX i resta de la finca matriu que es segrega, mitjançant camí de Magín 
Baró; Oest, XXX, XXX i XXX i XXX. La travessa la carretera que des d’aquesta vila 
s’adreça a la Llacuna mitjançant la carretera BP- 2121 així com la carretera de 
connexió amb el nucli de Pacs mitjançant la carretera BV-2162. 
 
2.245m2 procedents de la finca registral 416 
Dades registrals: Finca inscrita en el Registre de la propietat de Vilafranca del 
Penedès, Tom 653, Foli 1, Finca 416, Inscripció 1ª. 
Descripció de la finca objecte de l’expropiació després de la segregació: porció de 
terrenys del terme municipal de Pacs del Penedès. Superfície: dotze hectàrees vuit- 
cents divuit àrees, quinze centiàrees, procedent de la heretat denominada “la Novella” i 
paratge conegut com “la Cocta” i “les Grues”.  
Afronta: Nord, Germans XXX i Torrent del Salinar; Est, el mateix Torrent del Salinar, 
XXX, XXX i part de la finca que es segrega, amb l’Ajuntament de Pacs del Penedès; 
Sud, XXX, XXX i resta de la finca matriu que es segrega, mitjançant camí de Magín 
Baró; Oest, XXX, XXX i XXX i XXX. La travessa la carretera que des d’aquesta vila 
s’adreça a la Llacuna mitjançant la carretera BP- 2121 així com la carretera de 
connexió amb el nucli de Pacs mitjançant la carretera BV-2162. 
 
Amb motiu de l’execució de les obres de construcció de la rotonda, un tram de la 
carretera BV-2162 ha perdut la seva funcionalitat passant a ser un vial en cul de sac 
estant ambdues Corporacions d’acord en l’assumpció de la titularitat del sobrant de 
vial per part de l’Ajuntament de Pacs del Penedès. 
 
L’article 71 de la Llei 33/2003, de 3 novembre, de Patrimoni de les Administracions 
Públiques, com a normativa no bàsica, defineix la mutació demanial. 
 
L’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, estableix que les mutacions de domini enteses com canvi de 
subjecte o de destí dels béns de domini públic sense que perdin la seva naturalesa 
jurídica requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi. 
 
L’article 216 bis del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, introduït per l’article 19, apartat 
12 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, disposa en el seu apartat 2 que també es produeix una mutació 
demanial si els béns de domini públic dels ens locals i dels seus organismes públics 
poden afectar-se a serveis d’altres administracions públiques per a destinar-los a un ús 
o servei públic de la seva competència. I afegeix que la mutació demanial entre 
administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns. 
 
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General i de la Interventora 
General de la Corporació, en compliment d’allò que disposa l’article 179.1.b) del Text 
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre 
matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial. 
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L’adopció d’aquest acord, que finalitza la tramitació de l’expedient de mutació demanial 
en la seva totalitat, és competència del Ple de la Corporació, per majoria absoluta, en 
aplicació dels articles 33. 2 ñ) i 47.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de 
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents 

 ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR, per part de la Diputació de Barcelona, el traspàs de titularitat del 
brancal de connexió de la carretera BV-2162 amb la rotonda de la carretera BP-2121 
d’acord amb el plànol adjunt i, en conseqüència, integrar-lo en el domini públic viari de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, sense que aquesta assumeixi cap càrrega que 
pogués aparèixer sobre els citats terrenys. 
 
Segon.- CEDIR a l’Ajuntament de Pacs del Penedès el sobrant de vial generat amb 
motiu de l’execució de les obres de construcció de la rotonda citada al punt anterior 
grafiat en el plànol adjunt. 
 
Segon.- DISPOSAR que la present acceptació i traspàs siguin anotats a l’Inventari de 
béns i drets de la Diputació de Barcelona i comunicats al Registre de la Propietat per a 
la seva inscripció. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Pacs del Penedès, per al 
seu coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 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, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
Convergència i Unió (12), 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 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
17.- Dictamen de data 14 de febrer de 2017, pel qual es proposa informar 
favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca de Santa 
Susanna (Parc Natural del Montseny), i elevar-lo al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per 
a la seva aprovació, si escau.  
 
“I. ANTECEDENTS 
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant 
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La 
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major 
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consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a 
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat, 
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan 
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions. 
 
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual 
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte 
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els 
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i 
ambientalment. L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del 
bosc. La protecció i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi 
puguin desenvolupar i l’obtenció de productes forestals són els seus usos més 
rellevants. 
 
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents 
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (PO) i els plans tècnics de gestió i millora 
forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a les 25 
hectàrees, o, en el cas de finques menors de 25 ha, els plans simples de gestió 
forestal (PSGF). 
 
Als darrers disset anys la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha desenvolupat una 
política activa de foment de la gestió a les finques forestals de la seva propietat 
ubicades als espais naturals protegits dels quals és responsable de la seva gestió. 
Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels plans tècnics de gestió i millora 
forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels mateixos, a fi i efecte de donar 
compliment a allò que estableixen els seus corresponents plans especials: la protecció 
i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica, 
fent-lo compatible, entre d’altres, amb l’explotació dels recursos forestals.  
 
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques 
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió 
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents: 
 
- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals en 

les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals, per 
assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i aprofitar 
adequadament els recursos naturals renovables. 

- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de 
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el marc 
de la política forestal de Catalunya. 

- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les 
poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat. 

 
L’àmbit del present pla tècnic de gestió i millora forestal coincideix amb la finca de 
Santa Susanna, propietat de la Diputació de Barcelona, situada al terme municipal de 
Sant Pere de Vilamajor i dins de l’àmbit del Parc Natural del Montseny. Aquesta 
propietat té una superfície de 134,61 hectàrees. El PTGM objecte d’aprovació planifica 
la finca de Santa Susanna amb els següents objectius generals: conservar i millorar 
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els valors protectors de la finca, socials, recreatius i paisatgístics; realitzar una gestió 
forestal sostenible, aprofitant el màxim potencial productiu del bosc i cercant l’equilibri 
ecològic de la finca; compatibilitzar i potenciar l’ús recreatiu de les instal·lacions del 
Polell de manera respectuosa amb el medi; disminuir la càrrega de combustible, 
afavorint-ne les discontinuïtats sobretot en marges i cursos fluvials, i realitzar 
actuacions de millora encaminades a disminuir el risc d’incendi de la finca; vetllar per 
la qualitat visual del paisatge; realitzar assajos de caràcter tècnic innovadors en la 
gestió forestal i donar suport a la recerca aplicada. 
 
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees (la superfície 
total forestal de la finca de Santa Susanna és de 134,61 hectàrees), d’acord amb el 
previst a l’article 3.1.b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es 
regulen els instruments de regulació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 
(PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la seva 
qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en 
proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els 
objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es 
detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les 
millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides, 
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...). 
 
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan 
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un 
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a 
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que comprèn 
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com 
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal és de vint anys. 
 
Per finques de titularitat pública d’entitats locals és necessari la certificació de l’òrgan 
competent corresponent en el qual consti l’informe favorable sobre l’instrument 
d’ordenació forestal que serà aprovat per l’administració autonòmica, d’acord amb 
l’article 10.1,b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat 
de Catalunya. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida amb l’Estat de la 
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments 
i els serveis forestals. 
 
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests 
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i 
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats 
autònomes les competents per aprovar-lo.  
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió 
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans 
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades, 
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d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la 
Propietat Forestal i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).  
 

L’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té 
per objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu 
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment. 
 
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 5 de desembre de 2016, que consta 
a l’expedient, s’exposa que, amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordre AAM/246/2013, 
de 14 d’octubre, els PTGMF, redactats per la Diputació de Barcelona, es presentaven 
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts de l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals, el director del parc on s’ubica la finca i amb el vist i plau del cap de 
la mateixa oficina. 
 

El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels 
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17). 
 
Tractant-se de finques de titularitat pública d’entitats locals, previ l’informe favorable 
d’aquestes, l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal correspon a la Generalitat 
de Catalunya (articles 10 a 12). En aquest sentit, d’acord amb l’article 10.1,b) de la dita 
Ordre, es requereix certificació del Ple de l’ens local en el qual consti l’informe 
favorable sobre l’Instrument d’ordenació forestal, previ a la resolució d’aprovació que, 
d’acord amb l’article 12.1, correspon a la persona titular de la direcció general 
competent en matèria forestal. 
 

Atès que la vigència del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és de vint anys (fins el 
31/12/2037), la competència per a la seva aprovació correspon al Ple en no haver 
estat delegada i d’acord amb l’establert a l’article 33.2,o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i en base amb el que disposa l’article 10.1.b) 
de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya. 
 
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca de 
Santa Susanna (Parc Natural del Montseny) –que afecta a un àmbit forestal de 
superfície superior a les 25 hectàrees, amb una vigència de vint anys-, escau informar-
lo favorablement per a la seva aprovació per la Generalitat de Catalunya, en els 
termes de la normativa citada. 
 

Per tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de 
la Finca de Santa Susanna (Parc Natural del Montseny), que s’adjunta com annex al 
present dictamen, i ELEVAR-LO al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació.  
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Segon.- FACULTAR al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè 
en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i formalitzi 
els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
 

Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12), 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 
45 vots a favor i 3 abstencions. 
 

II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, d’adhesió al 
Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
 

El text que es sotmet a votació, i que incorpora les esmenes proposades pels Grups 
CiU i ERC-AM, és el següent: 
 
“Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel 
Referèndum amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats, 
sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials. 
 

Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar a 
Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser la relació entre Catalunya i Espanya i 
de buscar també suports fora del país. 
 
Atès que el dia 1 de febrer de 2017 a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es 
va aprovar un manifest en el que es demana als Governs de Catalunya i de l’Estat 
espanyol a superar els obstacles polítics, i a assolir un acord que permeti la celebració 
d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual sigui 
políticament vinculant i efectiu. 
 

Atès que entre els acords de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es preveu 
l’adhesió de persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya.   
 
El Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
1. Adherir la Diputació de Barcelona al Manifest del PACTE NACIONAL PEL 

REFERÈNDUM que s’adjunta. 
 
2. Subscriure el contingut del Manifest del PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
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3. Comunicar el present acord als representants de partits polítics, entitats, sindicats, 
governs locals, agents econòmics i les diverses organitzacions socials del Pacte 
Nacional pel Referèndum. 

 
MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 

 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves estructures polítiques no el reconeguin així. 
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població. 
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum. 
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la 
societat organitzada a favor del seu dret a decidir. 
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha 
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços. 
 
Per tot això: 
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu. 
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 
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Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot. 
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.” 
 
En aquest moment abandonen la sessió la diputada senyora Recasens (CiU) i el 
diputat senyor Riera (PP). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat del Grup Entesa, 
senyor Asens, qui diu: Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el 
Pacte Nacional pel Referèndum, amb més de vuitanta persones representants de 
partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses 
organitzacions socials. 
 
Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar, a 
Catalunya, un referèndum sobre quina ha de ser la relació entre Catalunya i Espanya i 
de buscar, també, suports fora del país. 
 
Atès que el dia 1 de febrer de 2017, a la reunió del Pacte Nacional, es va aprovar un 
Manifest en què es demana, als governs de Catalunya i de l’Estat, que superin els 
obstacles polítics i que assoleixin un acord que permeti la celebració d’un referèndum, 
reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual sigui políticament 
vinculant i efectiu. 
 
Atesos aquests motius i molts altres, és pel qual portem aquesta proposta per a que la 
Diputació s’adhereixi al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
   
Tenim dret a decidir el nostre futur a les urnes. Fa un parell de dies, el senyor Albiol, 
ex-membre d’aquesta institució, va fer unes declaracions força insultants on 
assegurava que el referèndum era una demanda d’una elit i no era una demanda 
popular. El cert és que el que està passant al nostre país, a diferència del que diu el 
senyor Albiol, no va començar des de dalt, no ho va liderar cap partit ni cap president, 
va començar des d’avall i ho va liderar la societat civil, gent treballadora, senzilla i 
humil, nascuda aquí i arreu – a Andalusia, Múrcia o Sud-Amèrica- gent que és el motor 
del nostre país, gent anònima amb identitats i orígens múltiples, gent que surt, any rere 
any, a manifestar la seva voluntat de defensar les institucions, la cultura, la memòria i 
la identitat.  
Una lluita del país que ve de lluny. És una lluita, sorda i constant, amb més de cinc-
cents anys d’història però que va tenir el 2011 un dels seus moments més gloriosos, 
amb una de les mobilitzacions de masses més grans vistes a Europa. No hi ha cap 
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mobilització de masses a Europa, avui en dia, capaç de treure més d’un milió de 
persones al carrer. Això no és una minoria ni una elit: és més del vuitanta per cent dels 
ciutadans d’aquest país que defensa exercir aquest dret. La minoria és una dreta 
caciquil que vol tornar-nos a gelar el cor, és una dreta que ha fet que 
l’independentisme ja no sigui una força minoritària. Molta gent que es considera 
independentista el que vol és independitzar-se, precisament, d’aquesta dreta; també, a 
l’Estat. No hi ha alternativa a la democràcia. No es pot coartar apel·lant la por. 
  
Han passat moltes coses, han passat moltes coses i ja no és el temps en què es va 
imposar la idea, la visió, que hi ha una sola nació, l’espanyola, única i indivisible. 
Aquesta visió és la que va guanyar la Guerra Civil, efectivament, però nosaltres tenim 
molt clar, com deia el dirigent aragonès del POUM, Joaquín Maurín, als anys vint, que 
Espanya és un conjunt de pobles presoners d’un Estat gendarme, el mateix Estat 
gendarme que ens va imposar un Estatut d’autonomia. Pérez Royo ho deia molt 
clarament. Pérez Royo deia que si precisament els ciutadans reclamen la paraula, és 
perquè els la van prendre quan l’Estat va imposar, a Catalunya, un Estatut sense el 
consentiment dels seus ciutadans. “España no ha sido nunca una nación y la unidad 
se produjo por fuego y hierro”, paraules del dirigent del PSOE dels anys vint Julián 
Besteiro. Nosaltres estem d’acord amb aquestes paraules del dirigent del PSOE dels 
anys vint. També, estem d’acord amb el que deia el preàmbul de l’Estatut d’Autonomia 
de 1931, l’Estatut de Núria, quan deia que Catalunya era un poble amb el dret 
d’autodeterminar-se i aquest no és un Estatut que tampoc va votar una minoria o una 
elit: el va votar ni més ni menys que el noranta per cent, el noranta per cent de la gent 
que va anar a les urnes els anys trenta. Aquesta és la reivindicació que, també, 
defensaven totes les forces democràtiques i antifranquistes que van lluitar contra el 
règim del dictador Francisco Franco, també, el Partit Socialista i el Partit Comunista. 
  
“Todo el mundo al suelo” deia Tejero avui fa precisament trenta-sis anys. Ha passat 
molt temps des de llavors i de l’Espanya vella, uniforme, centralista i caciquil, ha 
nascut una altra Espanya què se li enfronta, una Espanya jove, laïcista, indignada i 
plurinacional. És amb aquesta altra Espanya amb què volem traçar aliances i, per això, 
aquest pacte nacional, aquest pacte nacional precisament per portar la idea del 
referèndum a tots els pobles d’Espanya. Al poble de Galícia, de Castelao o de Rosalía 
de Castro, a l’Andalusia de Blas Infante, a la València de Vicenç Estellés o de Joan 
Fuster però, també, a Madrid, al Madrid del No pasarán, al Madrid mestís, al Madrid de 
l’orgull gai, al Madrid que va sortir a mobilitzar-se el 15M o el Madrid del 14 d’Abril, al 
Madrid que té una alcaldessa que defensa el dret a decidir, una alcaldessa a la qual no 
van assassinar perquè no va anar al seu despatx d’Atocha un dia a treballar, a aquest 
Madrid dirigit per aquesta alcaldessa del qual també estem orgullosos; i és amb 
aquesta gent amb què volem treballar plegats per trencar amb el règim del 1978.   
 
Ens volen callats, de braços plegats, imposar per la força el silenci i la resignació però 
nosaltres sabem que la millor fortalesa dels tirans és la inacció del seu poble i exercir 
la sobirania, en aquests moments, és irrenunciable. Democràcia, democràcia, perquè, 
com deia un vell dirigent socialista, Josep Pallach, un dels referents del PSC dels anys 
setanta, cap ciutadà no és lliure si el seu poble no és lliure.  
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Des de la CUP-Crida Constituent, que conforma, també la CUP-Poble Actiu, 
participem, com ja se sap, al Pacte Nacional pel Referèndum i cal tenir en compte que 
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aquest pacte nacional avui parteix, tal i com subratlla la moció d’Entesa i tal com es 
reflecteix, en certa manera, en el mateix Manifest del Pacte Nacional, d’una voluntat 
d’entesa amb el Govern de l’Estat espanyol, cosa que podria reforçar l’argument 
segons el qual aquest acord és imprescindible per a la realització d’un referèndum 
amb garanties. Per tot això, creiem que és necessari, avui també, posar de manifest el 
posicionament de la CUP.  
 
La nostra posició, ja ho hem dit en nombroses ocasions, és que un referèndum 
d’independència només pot ser producte de la voluntat d’un poble d’exercir el seu dret 
inalienable a l’autodeterminació i que, per tant, un acord amb l’Estat, que, fins ara, ha 
negat aquest dret, pot ser desitjable però no és necessari ni, molt menys, 
imprescindible, ni tan sols per poder fer un referèndum amb plenes garanties 
democràtiques per a la gent que està cridada a participar-hi i, tampoc, per a la 
comunitat internacional, com alguns volen dir. També, en aquest sentit, cal afegir que 
un referèndum d’independència no necessita, doncs, del suport d’aquesta comunitat 
internacional, encara que aquest és benvingut, sinó que necessita que la comunitat 
internacional pugui veure les condicions concretes de la seva preparació i de la seva 
execució, per tal de poder reconèixer els seus resultats o les conseqüències 
pràctiques dels seus resultats, en tant que és un referèndum nítidament vinculant. 
 
Alhora, també, un referèndum d’independència significa l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i que l’autodeterminació no es pot condicionar, ni a la voluntat d’un 
govern, l’espanyol, que pretén, ja ho sabem, negar aquest dret ni tampoc a una 
legalitat, l’estatal, que sotmet la unitat de l’Estat a la vigilància d’un cos militar ni 
tampoc, finalment, a una majoria parlamentària, la del Congrés dels diputats, que, 
podent habilitar i reconèixer l’exercici d’aquest dret, ja ha avançat, per activa i per 
passiva, la seva oposició a aquest referèndum. Per tant, el referèndum, si es vol fer, no 
es podrà sotmetre a una legalitat que és utilitzada per impossibilitar-lo i, per tant, 
haurem d’obeir la legitimitat i la legalitat pròpies i desobeir, doncs, els tribunals que 
pretenen negar-les. Per tant, si hi ha voluntat de fer el referèndum, no hi ha dilacions 
que valguin i som pessimistes sobre la possibilitat que la consulta arribi a substanciar-
se amb un acord amb l’Estat. En aquest sentit, volem recordar que el compromís del 
Parlament és fer el referèndum en setembre del 2017 com a data màxima i, per tot 
això, nosaltres farem una abstenció en aquesta moció, tenint en compte que estem 
fent, un dejà vu constant, i com ja vam fer fa tres anys nosaltres esperarem a l’andana 
aquest viatge a Madrid d’acord amb l’Estat per fer el referèndum d’independència. 
 
Tot seguit intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: “Señor 
Asens, yo no sé si me he confundido. Pensaba que íbamos a hablar de la moción que 
han presentado ustedes, del Pacto Nacional por el referéndum y resulta que usted ha 
venido aquí con, parece que es el discurso de la señora Colau, que se quiere 
presentar a presidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya. Parece que está 
más interesada en competir por el voto de Esquerra Republicana que en gestionar los 
problemas que tiene la ciudad de Barcelona. Me ha sorprendido mucho el discurso 
que ha hecho, tan radical, y como se puede imaginar en el Partido Popular no 
compartimos ni su moción ni, por supuesto, la enmienda que han presentado Esquerra 
i CiU. 
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Ustedes quieren dividir, separar, romper algo tan bonito como es el sentimiento de 
millones de ciudadanos que entienden su catalanidad como la forma más profunda de 
sentirse español y europeo. A ustedes no les gusta decir la verdad. Ustedes viven y se 
alimentan de tergiversar la historia. Les gustan el victimismo y la confrontación. Les 
gusta que haya catalanes buenos y malos. No tienen reparos en utilizar el dinero 
público, el dinero de todos nosotros, para tapar sus vergüenzas y su incapacidad de 
gobernar. A nosotros nos gusta sentirnos y ser catalanes y, por tanto, españoles. No 
queremos renunciar a la riqueza y a la variedad de este gran país que se ha 
construido con el paso de unos cuantos siglos de historia común. Un país que, por 
supuesto, como cualquier cosa en esta vida, tiene muchas cosas que hay que mejorar 
pero no por ello podemos tirar por la borda tantas y tantas cosas positivas que se han 
logrado con el esfuerzo colectivo de decenas de generaciones que nos han precedido 
y donde Catalunya siempre ha tenido un papel protagonista.  
 
Ustedes pueden sentir que, con sus cantos de sirena y con sus excursiones a 
Bruselas, con palmeros bien pagados, pueden seguir gastando millonadas en 
televisiones y medios subvencionados, que no por repetir las mismas falsedades 
muchas veces se van a convertir en verdad. Pueden seguir pagando a voceros para 
tratar de sofocar el clamor de la gente que quiere saber la verdad sobre la corrupción 
aposentada en el Govern durante décadas. Nosotros, y cada día más personas, 
seguiremos firmes defendiendo el Estado de Derecho, de las libertades que, por cierto, 
le permiten traernos estas propuestas rupturistas; defenderemos la legalidad, la 
Constitución y el Estatut de Catalunya. Mientras hacen el camino hacia ninguna parte, 
el Partido Popular, que además es el partido del Gobierno de España y, por tanto, 
también el Gobierno de todos los catalanes, seguirá velando por todos los ciudadanos 
de Catalunya. Ustedes quieren su cortijo, quizás esperando una suerte de amnistía 
general que salve a los Pujol de turno o a aquellos del famoso 3% de la justicia. 
Porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Porque hemos 
construido este país entre todos. Porque no queremos impunidad ante la corrupción 
institucionalizada. Porque defendemos la libertad, la democracia y la legalidad. Por 
todo ello, votaremos NO a su moción.” 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Supongo que a nadie sorprenderá, a nadie de los presentes 
en este Pleno, a nadie sorprenderá que nuestro voto sea en contra de esta moción y 
podríamos utilizar infinidad de razones para justificar el sentido del voto, pero sólo 
vamos a citar seis por la limitación del tiempo que tenemos. Las seis más básicas. 
 
La primera es de naturaleza histórica: el territorio que conocemos actualmente como 
Cataluña siempre ha formado parte del Estado moderno español y de la nación 
contemporánea española, con el único paréntesis de 1640 a 1652, en que, por cierto, 
Cataluña tampoco fue independiente pues rendimos vasallaje al rey de Francia, si no 
recuerdo mal, Luis XIII, a quien incluso nombramos conde de Barcelona. La segunda 
razón es que, en el actual marco constitucional, no cabe ningún tipo de consulta que 
suponga poner en riesgo el conjunto de la soberanía nacional, por cierto, tampoco 
cabe en el resto de los Estados de la Unión Europea una consulta que ponga en 
riesgo la unidad de su soberanía. La tercera razón es que la única vía para la 
celebración de un referéndum de independencia en cualquier parte de la nación 
española debe articularse previa reforma constitucional. Por lo tanto, les 
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recomendamos que trabajen en esa línea, en la línea de la reforma constitucional. La 
cuarta es una razón que ya hemos esgrimido varias veces en este Pleno y es que, de 
conformidad con el Derecho internacional, a Cataluña no se le reconoce el derecho de 
autodeterminación. La quinta razón es que consideramos incongruente que una 
institución que forma parte de una asociación que ya propugna en sus estatutos la 
independencia de Cataluña dé soporte, ahora, a un proceso que no debería ser 
apriorístico. Y la sexta razón, y más básica, es que nuestro Grupo político no cuestiona 
la unidad del Estado español y que, además, considera a Cataluña una parte 
fundamental de este Estado. Y por tanto consideramos innecesario cualquier proceso 
que cuestione su pertenencia a un Estado plural, democrático y socialmente avanzado 
como el nuestro. 
 
Para finalizar nuestra intervención, nos gustaría hacer una observación y una 
pregunta. La observación es que lamentamos que el Grupo de Entesa, con la 
aceptación de las enmiendas presentadas por Convergència y Esquerra Republicana, 
haya decidido echarse al monte de la ilegalidad y ser compañero de un viaje a ninguna 
parte, de un proceso laberíntico, donde sólo nos falta saber si ustedes acuden como 
sujetos de pleno derecho o mera comparsa. Y la pregunta que le planteo, al diputado 
Asens, es que nos aclare en qué consiste buscar soportes fuera del país.”  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres, en aquest cas, serem 
breus en l’argumentació perquè, en aquest cas, en forma de moció per adherir-nos al 
manifest del Pacte Nacional pel Referèndum o en forma d’una altra moció, crec que 
aquest és un tema en què sobradament ens hem posicionat i, per tant, pensem que, 
pràcticament, amb dues raons podrem explicar la nostra posició quant a la moció. 
 
D’una banda, els socialistes no participem, com és ben conegut, del procés 
independentista perquè, d’una banda, no compartim el seu objectiu, l’objectiu, d’una 
altra banda, legítim, de la independència, ni els mitjans per assolir-la. En aquest cas, 
podríem posar en entredit si aquests mitjans són legítims, perquè estan absolutament 
impregnats dels conceptes d’unilateralitat, d’il·legalitat i de desobediència. 
 
D’una altra banda, nosaltres, com a socialistes, expressem de nou el nostre 
compromís en la defensa de les institucions catalanes i de l’autogovern de Catalunya, 
defensors de la via del diàleg, de la negociació i del pacte, i de transformacions 
profundes de l’actual estat de coses. Tampoc no volem continuar exactament com 
estem i, és per això, que no participarem ni prestarem suport a cap mena d’iniciativa 
que aposti per una ruptura unilateral o per obviar els mecanismes de reforma de la llei 
en general, de les lleis, de l’Estatut o de la Constitució. Tot es pot canviar, tot es pot 
reformar però, per fer-ho, també és imprescindible poder observar, torno a dir, aquests 
mecanismes que la mateixa llei té previstos. 
 
D’una altra banda, tampoc no voldria entrar en determinades afirmacions perquè, amb 
això, jo crec que podem expressar el nostre vot contrari a aquesta moció però és cert 
que nosaltres estem completament a favor de no voler aquesta impunitat davant la 
corrupció institucionalitzada. Però crec que, això, ens hem de mirar tots cap a dintre i 
jo crec que només hem de veure l’adversari polític o el govern de torn, el govern amb 
què podem tenir algun posicionament que no coincideixi, sinó que hem de començar a 
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aplicar-nos això a nosaltres mateixos. Per tant, no ens agrada veure com canvien 
fiscals a determinats espais i, si hem de lluitar contra aquesta impunitat davant la 
corrupció institucionalitzada, doncs la veritat és que hi ha camí i, torno a dir, no cal 
mirar l’adversari polític, sinó que un pot començar per un mateix.  
 
I pel que fa a les persones que el diputat Asens ha esmentat, persones, a més, amb 
una trajectòria i amb un reconeixement, sortosament per part de tothom, sobretot de 
les persones que representem aquestes posicions de govern, sobretot aquestes 
persones van lluitar durant tota la seva vida per millorar les condicions de vida de la 
ciutadania, dels veïns i les veïnes i, en aquest sentit, nosaltres, en aquest Ple, el que 
pretenem és precisament poder discutir, també, d’altres temes tan tangibles i tan 
importants com són els pressupostos de la Generalitat i la possibilitat de fer polítiques 
des dels ajuntaments, des dels governs locals, per poder precisament això: millorar les 
condicions de vida i l’estat de benestar de la ciutadania en general. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, nosaltres, com a Esquerra, 
que formem també part del Pacte Nacional pel Referèndum, manifestar el nostre 
suport a la moció i, a més, agrair enormement a Entesa que hagi acceptat les 
esmenes presentades pel Grup de Convergència i Unió i el Grup d’Esquerra, en el 
sentit que es tregui el paràgraf o la frase que diu ”un acord assolit amb l’Estat” i, 
també, el tema de “quin ha de ser el futur vincle entre Catalunya i Espanya”, que es 
transforma en “quina ha de ser la relació” i que, en tot cas, s’ha de tirar endavant el 
referèndum. I per tant, dir-li, també, al Grup de la CUP, que les nostres esmenes van 
en aquest sentit: que, hi hagi acord o no hi hagi acord, veiem molt difícil que pugui 
prosperar i tirar endavant aquest referèndum.  
 
Perquè, de fet, hem anat en moltes ocasions a l’Estat espanyol i a Madrid per sol·licitar 
el referèndum i en reiterades ocasions se’ns ha dit NO i aquí, senyora Díaz, senyora 
Pilar, no estem parlant d’una qüestió d’independència SÍ o independència NO. És que 
fixin-se, sembla que som els independentistes els que estem defensant la democràcia 
perquè, en el fons, el que estem demanant és poder votar i pel dret a poder votar hi ha 
hagut molts ciutadans, arreu del món, que han deixat la seva pell perquè la resta dels 
ciutadans hi puguem votar. Per tant, no és una qüestió d’independència SÍ o 
independència NO, és una qüestió que els ciutadans de Catalunya, que són molts, que 
volen dir NO a la independència de Catalunya tinguin el dret de poder-ho manifestar, 
dir-ho i votar.  
 
I, clar, jo li diria, senyor Reyes: “Qué bonito que podria ser poder votar”, no “Qué bonita 
es España”. “Qué bonito poder votar”. Per què? Perquè, és clar, com es pot negar als 
ciutadans el poder votar? Com un país que es diu democràtic, a Europa Occidental, 
pot negar el dret, a una part dels seus ciutadans, a poder exercir el dret de vot? Com 
és possible això? Per tant, qüestionin-se, en tot cas, aquest aspecte, no? L’aspecte 
des d’un punt de vista absolutament de democràcia bàsica, que no estem demanant 
altra cosa, perquè, clar, la majoria del Parlament de Catalunya, els agradi, els hi pesi o 
no els hi pesi, està a favor de poder votar. La majoria del Parlament de Catalunya diu 
SÍ a tirar endavant un referèndum per poder votar; d’autodeterminació sobre el futur de 
Catalunya, per poder votar. La majoria dels ciutadans de Catalunya, ens diuen les 
enquestes, amb un 75%, ens diu que està d’acord. Fins i tot els seus electors estan 
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d’acord, en una forma majoritària, en què puguem votar. Per tant, estem reclamant 
això: que pugem votar. 
 
I sobre falsedats, jo diria al revés, senyor Reyes: escolti’m, és que la primera falsedat 
és dir que “la corrupción està institucionalizada”. En tot cas, deuen ser vostès 
l’exemple més palpable de quan la corrupció està institucionalitzada. Per tant, no ens 
doni una lliçó de moral sobre aquest aspecte. I una mentida dita mil vegades es 
transforma, en certa manera, en una realitat, com això que la llei no ens permet poder 
votar. Miri, l’únic que no ens permet poder votar és una voluntat política i democràtica 
per part del Govern de l’Estat espanyol i dels seus partits majoritaris, en aquest cas, el 
Partit Popular i el Partido Socialista Obrero Español. Punt i final. Aquesta és l’única 
situació que hi ha i, clar, jo, més enllà de les consignes de partits, els demanaria a tots 
vostès que facin una reflexió individual, cadascun de vostès que tenen una 
responsabilitat política, de dir si ha de negar permanentment l’exercici d’aquest poble 
de Catalunya a poder votar. Ja està. No és altra cosa que aquesta i, per tant, en part el 
Grup Socialista, més enllà de les consignes del PSOE. Per què els catalans i les 
catalanes no tenim el dret a decidir el nostre futur? I a partir d’aquesta reflexió, que 
demano de forma individual, arribem a la conclusió que, evidentment, i acabo, ja sé 
que pampalluga aquí l’estri, però en tot cas acabo afirmant el següent: vulguin o no 
vulguin, nosaltres exercirem el dret a poder votar, perquè n’hi ha molts, de nosaltres, 
que no ens importa la cadira que estem ocupant, el que ens importen són les nostres 
idees i, per tant, conseqüentment, no dubtin que votarem. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: A mi i al nostre Grup ens admira com, en una moció que parla 
d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, li donem voltes i passem a parlar de tot 
menys d’una cosa que és tan important com el dret que tenen els ciutadans a decidir el 
seu futur.  
 
La majoria de la societat, i per enquestes es demostra però, també, per majories a les 
institucions, vol que li pregunti. Portem massa anys parlant-ne i mai no arriba el 
moment de poder-nos comptar, si al final el que estem dient és: hi ha més 
independentistes que no-independentistes? No ho sabem i, com que no ho sabem, 
comptem-ho. Això és la cosa més democràtica que es pot fer a qualsevol Estat que es 
digui democràtic i el que pretenen l’adhesió al Pacte Nacional i el Pacte Nacional és 
aconseguir això: votar, comptar-nos, saber si tenim raó uns o uns altres. Si aquella 
trencadissa que es va produir en el moment de tirar enrere l’Estatut de Catalunya, que 
és l’inici del que avui estem discutint i que no és, només l’inici polític, és l’inici de la 
revolta dels ciutadans; l’11 de setembre de 2012 s’inicia una revolta i les revoltes, 
evidentment, sempre van en contra d’allò que està establert. Per tant, el que està 
demanant el poble de Catalunya, insisteixo, és que ens deixin demostrar que tenim raó 
uns o altres i que, evidentment, qualsevol cosa que es faci a partir d’una revolta canvia 
la realitat social i això és el que està demanant. Per tant, avui, després de trencat el 
pacte constitucional quan es va tirar enrere l’Estatut de Catalunya aprovat pel poble, 
després que la gent ha sortit al carrer per expressar el seu neguit contra la situació i 
l’estatus que té la gent de Catalunya, després d’això, demanem, i acabo, només una 
cosa tan senzilla com votar i poder-nos comptar. I saber on som: si a l’espai d’una 
Catalunya independent o a l’espai d’aquesta Espanya que alguns consideren tan maca 
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però que, tantes vegades, ens ha tancat la porta davant del nas quan hem anat a 
demanar que els ciutadans de Catalunya tenen drets que s’estaven vulnerant. 
 
De nou intervé el senyor Asens (E), qui diu: Sí. Molt breument. Un parell de rèpliques. 
La primera, al senyor Reyes. Efectivament, que parli de “cortijos” i que parli de 
corrupció el partit més corrupte d’Europa, el representant del partit, és una mica cínic, 
la veritat, però a més que ho faci dirigint-se a mi i em vinculi al senyor Pujol, 
precisament quan jo era un dels advocats que va presentar la querella contra el senyor 
Pujol, la seva família, el cas Palau i, també, el seu ex-tresorer, el senyor Bárcenas, 
doncs és especialment indignant i ofensiu.  
 
Al senyor Tovar, que parla de la legalitat, jo li vull recordar que la Constitució de Cadis 
de 1812, proclamava que l’hemisferi americà formava part de la nació espanyola i això 
no va impedir la seva emancipació. I també li vull recordar que l’article 92 de la 
Constitució permet sotmetre a referèndum qüestions polítiques d’especial 
transcendència. Jo recordo molt sovint un catedràtic, com el Francisco Rubio Llorente, 
que amb una reforma puntual de la Llei orgànica 2/1980 es podria fer un referèndum. 
És, per tant, una qüestió de voluntat política. Vostè pregunta a quins suports apel·lo en 
la meva intervenció, apel·lem, en la nostra intervenció. Doncs li he dit anteriorment: de 
fet, són més de cinc milions d’espanyols que van votar, en les últimes eleccions, 
candidatures que portaven el dret a decidir a Catalunya en el seu programa.  
 
No és veritat que Espanya sigui reformable i, en això, discrepem de Convergència en 
l’últim comentari que ha fet, quan ha fet aquesta broma que Espanya és tan maca i tal. 
La gent que som progressistes i d’esquerres no podem acceptar que hi hagi una 
realitat que no es pugui transformar i el fet és que el bipartidisme del règim del 1978, 
ara mateix, s’ha trencat. Hi ha, evidentment, un espai d’esperança pel canvi i això, 
també, és un comentari que volia fer, en relació també amb la senyora Rovira, quan 
parla que ells esperaran a l’andana. Em sembla un error. És un error simètric pensar 
que hi ha gent, a l’Estat espanyol, de forces d’esquerra que pensen que el que està 
passant a Catalunya no va amb ells, quan el que passa aquí, evidentment, serveix per 
fer un procés constituent a la resta de l’Estat. I també hi ha un altre error de molta gent 
de Catalunya que es pensa que nosaltres sols ens bastem i que no fan falta aliances 
amb els altres pobles de l’Estat. 
 
I, per últim, a la senyora Pilar Díaz, del PSC, sincerament això no va d’independència 
SÍ o independència NO, va de democràcia. Em sap greu que les seves paraules no 
estiguin imbuïdes de l’esperit de Rafael Campalans, de Serra i Moret, de Joan 
Raventós o del mateix Josep Pallach, el qual he citat jo en la meva intervenció. 
 
Novament intervé el senyor Reyes (PP), qui diu: “Señor Asens, a mí lo que me 
avergüenza es que haya despachos de abogados, que usted conoce muy bien, que 
defiendan a etarras. Eso es lo que me avergüenza a mí.”  
 
De nou intervé el senyor Tovar (C’s), qui diu: “Sinceramente, señor Asens, nos 
tranquiliza saber que, cuando ustedes se refieren a apoyos fuera del país, se refieren 
a buscar apoyos en el resto del Estado español porque, sinceramente, estábamos muy 
preocupados viendo noticias como ésta, donde pone que su excompañero Romeva se 
reúne con la extrema derecha finlandesa, o viendo carteles de apoyo, de la Liga del 
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Véneto, a la independencia de Cataluña nos habíamos preocupado por el tipo de 
soporte que estaban buscando.” 
 
De nou intervé la senyora Rovira (CUP-PA), qui diu: Sí, només per contestar 
breument aquesta última interpel·lació i dir que, quan nosaltres diem que esperem a 
l’andana, és que nosaltres no tenim cap tipus de confiança perquè fa molts anys, ja en 
fa tres, no?, que es va anar a Madrid a demanar aquest referèndum pactat i la situació 
va ser NO. Entenem que la conjuntura no ha canviat, que hi ha un pacte del PSOE i 
del Partit Popular i una majoria del Congrés que no és favorable, i que ja ho han 
manifestat així, a què aquest referèndum sigui pactat. Per tant, entenem que s’ha 
d’apostar clarament per la unilateralitat i, és a partir d’aquí que cal començar. Cal ser 
realistes en la conjuntura que tenim actualment en el nostre país. 
 
I després també dir què hi ha en el conjunt de l’Estat espanyol..., i després, també dir 
que, a l’esquerra independentista des de fa molts anys treballem generant aliances de 
solidaritat internacionalista amb molts agents d’esquerres al conjunt del territori, també, 
en el si de l’Estat espanyol, Euskalherria, Galícia, Castella, Andalusia, i, per tant, 
òbviament nosaltres creiem fermament en aquesta solidaritat internacionalista per 
aconseguir una millora de les vides de les classes populars. 
 
Intervé novament el senyor García Cañizares (CiU), i diu: Molt breument, perquè no 
he entès el comentari que ha fet el senyor Asens vers la meva intervenció. Al Grup de 
Convergència i Unió, resulta que cada vegada que fa costat a una moció d’Entesa que 
defensa el senyor Asens, fa un referència desagradable de la meva intervenció. En tot 
cas, el que he intentat dir, malgrat la mania que ens pugui tenir, allò, gairebé sectària, 
era fer una broma vers el que havia fet un altre portaveu. Ho sento, senyor Asens, si 
és que cada vegada que li fem costat en una moció ens ha de contestar com si li 
portéssim la contra, digui-ho abans perquè, en lloc de pactar-la, la votarem en contra. 
Serà molt més fàcil. I a més no entrem en segons quines consideracions, evidentment, 
i no parlem de coses que, diguem-ne, passen a altres institucions i qui té pactes amb 
qui. Els pactes que tenim, a un lloc o altre, estan fets amb persones que voten en 
contra en un lloc i, a l’altre, voten a favor. Oi que no entrem en això? Doncs intentem, 
com a mínim, quan consensuem una moció no atacar sense cap motiu, perquè no hi 
havia motius, realment, per fer referència a una qüestió que era una broma vers una 
intervenció d’un altre portaveu. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta i amb les esmenes presentades pels 
Grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, 
amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de 
Convergència i Unió (11), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i 
Entesa (6), el vot en contra dels Grups Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 
(3) i l’abstenció del Grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 28 vots a 
favor, 15 vots en contra i 3 abstencions. 
 
2.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a 
incloure clàusules contractuals de lluita contra la vulneració del Dret 
Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari i de suport a 
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la creació d’una Guia Ètica i dels Drets Humans per a la contractació i la compra 
pública municipal. 
 
“En el món globalitzat en què vivim, les empreses transnacionals tenen cada cop més 
poder i un major impacte en els assumptes polítics i socials dels països on operen. En 
moltes ocasions les operacions no es regeixen per criteris ètics i/o de respecte dels 
drets humans, sinó per criteris de maximitzar els beneficis. Aquesta lògica està 
ocasionant greus violacions de drets humans en zones de conflicte armat i/o 
inestabilitat politicosocial, o amb opressions d’un altre país. El dret internacional no té 
mecanismes específics per poder controlar, limitar i regular l’acció de les empreses 
transnacionals, fet que provoca que molts crims corporatius quedin impunes.  
 

Noves iniciatives internacionals estan avançant lentament, però van marcant uns 
principis rectors que estan definint la responsabilitat social corporativa. Per tal que 
aquests mecanismes es vagin aplicant, cal que les administracions públiques i les 
consumidores siguin responsables i cada cop analitzin i valorin més la contractació i la 
compra de serveis i productes. La combinació de mecanismes reguladors vinculants i 
la compra responsable és l’única estratègica que pot forçar que les empreses 
transnacionals acabin respectant els drets humans.  
 

En aquest sentit, les administracions públiques tenim una responsabilitat clau i també 
una capacitat d’incidència en el mercat global i en el respecte dels drets humans. 
D’aquesta manera, es pot assegurar la coherència de les polítiques de cooperació per 
la defensa dels drets humans amb la gestió i el funcionament de les administracions 
públiques en el seu dia a dia.  
 

Per això, 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.  
 

Atès que la Diputació de Barcelona té una àmplia trajectòria en la defensa dels drets 
humans, el desenvolupament humà i la pau en la 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. 
 

Atesa la llei catalana 16/2014 del 4 de desembre, d’acció exterior i relacions amb la 
Unió Europea, la qual promou en el seu article 4.f, la defensa de la pau, dels drets 
humans i del desenvolupament humà sostenible i que garanteix la coherència entre les 
accions de promoció de la internacionalització de les empreses catalanes i els principis 
rectors de les Nacions Unides sobre empreses i drets humans en el seu article 12.2.e. 
 

Ateses les directives 2014/23/UE i 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, el 
decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública i atès que la llei de contractes del sector públic estableix un marc legal adequat 
que permet desenvolupar eines per tal d’evitar que aquelles empreses involucrades en 
la vulneració del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional 
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Humanitari quedin excloses dels concursos públics i que la Diputació de Barcelona té 
la capacitat per desenvolupar aquestes eines d’acord amb la llei. 
 

Per tots aquests motius el Grup d’Entesa proposa al Ple de la Diputació de Barcelona 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Incorporar una clàusula d’obligació contractual de caràcter essencial en tots 
els contractes públics de la corporació que estableixi que els licitadors, contractistes o 
subcontractistes o empreses filials o empreses interposades han de respectar els drets 
humans a qualsevol lloc on desenvolupin les seves activitats i que per tant no realitzin 
operacions financeres, inversions, compres, contractacions, així com altres activitats 
econòmiques que comportin la vulneració dels Drets Humans. Per tal d’assumir la 
seva responsabilitat de respectar els Drets Humans les empreses han d’expressar el 
seu compromís en una declaració aprovada i signada al més alt nivell directiu. 
 
Segon.- Incorporar una clàusula d’obligació contractual de caràcter essencial en tots 
els contractes públics de la corporació que estableixi que els licitadors, contractistes o 
subcontractistes o empreses filials o empreses interposades i cadenes de proveïdors 
no poden pertànyer ni realitzar operacions financeres, inversions, compres, 
contractacions, així com altres activitats econòmiques que vagin en contra del Dret 
Internacional dels Drets Humans i/o Dret Internacional Humanitari en colònies 
(assentaments construïts per un Estat ocupant) construïdes en territoris considerats 
ocupats d’acord amb el Dret Internacional. 
 
Tercer.- En totes les licitacions dels contractes públics de la corporació les empreses 
licitadores declararan si compleixen la condició establerta en l’apartat primer i segon. 
 
Quart.- En els termes establerts per la normativa aplicable, requerir a l’empresa que 
manifesti tenir activitats econòmiques en països en conflictes armats, en estats que 
ocupin territoris de forma il·legal i/o en estats amb clares deficiències en l’obligació de 
protecció dels drets humans: 
 
- Els moviments financers concrets i tota la informació relativa a la seva activitat 

econòmica. 
- Una declaració aprovada i signada al més alt nivell directiu que ni les activitats 

econòmiques pròpies ni les derivades comportin la vulneració del Dret Internacional 
dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari. 

- Un informe documentat de les accions que duen a terme per revertir possibles 
vulneracions dels Drets Humans derivades de la seva activitat i per promoure la 
pau, la protecció dels drets humans i el desenvolupament humà. 

 
Cinquè.- En el cas que la documentació aportada en l'acord 4 no garanteixi els 
principis de respecte, protecció i reparació, previ informe preceptiu de l'òrgan consultiu 
competent de l'administració i del Centre d'Avaluació dels impactes de les empreses 
catalanes a l'exterior, s'incoarà l'oportú procediment de prohibició de contractar, prèvia 
declaració sobre la seva concurrència, de conformitat amb el que preveu l'article 61 del 
TRLCSP. 
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Sisè.- En cas d’haver-hi indicis de cometre greus violacions del Dret Internacional dels 
Drets Humans o del Dret Internacional Humanitari per part de l’empresa contractista o 
subcontractista o alguna de les seves filials o empreses interposades i empreses 
proveïdores es demanarà una avaluació al Centre d’Avaluació dels impactes de les 
empreses Catalanes a l’exterior. 
 
Setè.- Si, formalitzat un contracte públic, es verifica la falsedat de la declaració de 
l’empresa contractista o subcontractista, i no existeix el compromís real de respectar 
els drets humans i/o no incórrer mitjançant directament o indirectament amb la seva 
activitat econòmica en la vulneració dels drets humans, o en no mantenir activitats 
econòmiques contràries al Dret Internacional dels Drets Humans i/o al Dret 
Internacional Humanitari en territoris considerats ocupats d’acord amb el Dret 
Internacional, en relació amb les actuacions descrites en l’apartat primer, segon i 
quart, i per tant hi ha indicis suficients i provats de cometre greus violacions del Dret 
Internacional dels Drets Humans o del Dret Internacional Humanitari per part de 
l’empresa o alguna de les seves filials o empreses interposades i empreses 
proveïdores es considerarà falta greu amb imposició de penalitats i, si s’escau, la 
resolució del contracte d’acord amb la previsió de l’article 223.f del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el Text Refós de la llei de contractes 
del Sector Públic (TRLCSP) i s’incoarà expedient de prohibició de contractar segons la 
previsió de l’article 60.1.c TRLCSP per incompliment de clàusules essencials del 
contracte. A més a més la Diputació de Barcelona podrà prendre altres mesures legals 
d’acord amb la legalitat vigent. 
 
Vuitè.- Donar 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”. 
 
Novè.- Adherir-se a la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica impulsada per 
l’ONG Setem Catalunya, que treballa també en la mateixa línia d’introduir criteris ètics 
en la compra pública de les administracions catalanes. 
 
Desè.- Traslladar aquests acords als responsables de contractació d’aquesta 
corporació per tal que incorporin de manera immediata les clàusules contractuals que 
se’n desprenen a tots els contractes públics posteriors a l’aprovació d’aquesta Moció. 
Comunicar aquests acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a 
Setem Catalunya, i a les entitats municipalistes. 
 
Onzè.- Fer públics aquests acords a través de tots els mitjans de comunicació dels 
que disposa la Diputació de Barcelona.” 
 
La presidència dóna la paraula al portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor 
Rodríguez, qui diu: Sabem que el contingut d’aquesta moció és molt detallat i, potser, 
feixuc i que ha estat un tema amb calat i entitat però, en tot cas, la nostra prioritat, des 
del Grup d’Entesa, és, com ja hem fet en altres mocions i en altres ocasions, la 
contractació social i la inclusió de clàusules, perquè des de les administracions 
públiques vetllem per aquestes matèries. 
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Per a nosaltres és important potenciar i incentivar els valors i les pràctiques d’un model 
d’empresa i d’un model de contractació pública amb responsabilitat social, que ha de 
tenir un impacte en l’eficiència i la qualitat de la prestació que aporten aquestes 
empreses però, també, sobretot, remarcant aquesta eficiència social en qualsevol 
contracte i això, també, no ens ho inventem nosaltres sinó que, per exemple, la 
Comissió Europea, l’any 2010 va redactar una guia per tenir en compte les 
consideracions socials en les contractacions públiques, en què s’apunten la necessitat 
de la promoció d’oportunitats d’ocupació, treballs dignes, inclusió social, accessibilitat 
per a tothom, comerç ètic i el compliment més ampli de les normes socials. I en 
aquesta línia, en el seu dia, ja vam insistir, també, en aquesta sessió plenària, en la 
necessitat de contemplar clàusules contractuals per lluitar, per exemple, en una altra 
qüestió com és l’evasió fiscal i els paradisos fiscals. I ara, en aquest cas, apostem 
perquè la Diputació sigui pionera en incloure clàusules de contractació de defensa i 
respecte dels drets humans i del Dret internacional humanitari. En aquest sentit, la 
Carta de salvaguarda dels drets humans a la ciutat recomana, les Nacions Unides 
porten temps treballant en el desenvolupament de la responsabilitat social de les 
empreses quant al respecte i la reparació dels drets humans, l’Institut internacional 
català per la pau organitzà, la setmana passada, una jornada sobre empreses i drets 
humans i, per tant, els drets humans no són un tema que interessi exclusivament els 
grups polítics que formem part d’Entesa sinó que, actualment, afortunadament estan a 
l’agenda internacional i, específicament, avançant pel que fa a temes de respecte, de 
protecció i de reparació. 
 
Quant els inconvenients tècnics i legals de l’aplicació efectiva dels acords i dels 
continguts d’aquesta moció, dir que, en definitiva, el que pretenem amb aquesta moció 
i el que es faria, d’aprovar-se, és una declaració que aporta mesures per avançar en 
aquesta direcció de què parlàvem i els detalls de com aplicar els acords es poden 
estudiar, en un moment de redacció de les clàusules contractuals, específicament. A 
més, també dir que comptem amb un precedent important i és l’exemple de la ciutat de 
Terrassa, on pràcticament la mateixa moció va aprovar-se de forma majoritària. 
També, recordar que en el passat Ple vam fer un prec, des del nostre Grup, perquè la 
Diputació s’impliqués amb aquesta guia ètica que es vol impulsar des del Fons Català 
de Cooperació i que estem esperant, també, aquesta concreció de quina serà la 
implicació de la Diputació amb aquesta guia. 
 
Ja per acabar, insistir en què l’aprovació d’aquesta proposta no deixa de ser una 
manifestació de voluntats que fem en aquesta seu plenària d’una institució com la 
nostra, que pot desencadenar després que la resta dels ajuntaments de la demarcació 
també apostin en aquesta línia i, per tant, els convidem a votar a favor.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Des de la CUP-Poble Actiu, com no podria ser d’altra manera, ens posicionem 
favorablement a aquesta moció. També compartim el fet que estigui feta de manera 
tan detallada perquè això facilita al Govern perquè la pugui aplicar des de ja, per tal de 
poder tirar endavant tot el que es diu en aquesta moció. Creiem que hi ha un deute 
històric dels països del Nord amb els països del Sud. De fet, les conseqüències 
d’aquestes empreses i de la política que s’ha fet des dels països del Nord vers el Sud 
han provocat l’espoliació de les riqueses naturals, han generat conflictes armats, han 
fet que hi hagués apropiacions de terres per part de les grans corporacions, fet que ha 
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produït que les persones que vivien en aquestes terres haguessin de marxar i ha 
provocat violència en els infants, també, de manera especial, violacions a les dones. 
Per tant, és important que es posi sobre la taula la necessitat de no treballar 
conjuntament amb aquestes empreses i, en aquest sentit, les administracions 
públiques hi tenen un paper clau, en tant que tenen una capacitat d’incidència 
fonamental tant en el mercat com, també, en la visualització pública, i tenen accés al 
conjunt dels mitjans de comunicació. Per tant, per generar consciència, són 
fonamentals les diferents branques a què té accés l’Administració Pública i, en aquest 
cas, la Diputació de Barcelona, que també compta amb un pressupost molt important 
dins del nostre país. 
  
Així doncs, creiem que és des d’aquí que cal generar aquests mecanismes reguladors, 
que cal també evidenciar la necessitat de la compra responsable i de generar aquesta 
consciència i, per tant, cal que entre totes anem tallant els lligams amb aquestes 
corporacions, que el que fan és utilitzar les terres, els altres països i les persones 
d’aquests indrets per enriquir-se les seves butxaques. I aquí, que tenim l’oportunitat, 
és imprescindible que ens situem al costat d’aquestes persones i, per tant, que tallem 
els lligams amb aquestes empreses. 
 
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui 
diu: Bé, nosaltres, des del Grup Popular, i jo crec que la majoria, entenc que la majoria 
dels grups d’aquesta Diputació, defensem els drets humans. Malauradament, després 
hi ha alguns grups que, en la pràctica, recolzen governs on hi ha presos polítics o no 
es defensen aquests drets humans. Malauradament, això és el que passa, a vegades, 
amb la demagògia d’alguns grups polítics que hi ha en aquesta Diputació i en aquests 
ajuntaments. 
 
Nosaltres, per tant, clar que estem en contra d’aquelles empreses que treballen en 
llocs on no es respecten els drets humans i entenem que s’hauria de treballar en la 
línia del que diu aquesta moció, Vostès el que demanen en aquesta moció, tret dels 
punts, 8, 9, 10 i 11, ens genera, per això, dubtes sobre la possibilitat de posar-la en 
pràctica, de poder ser aplicada. Primer, caldria que s’acordés, per exemple, la creació 
d’una comissió de treball que pogués elaborar un protocol per portar a la pràctica 
aquesta moció i la inclusió de les clàusules de responsabilitat social en la contractació 
pública. Considerem que la millor manera de treballar per la inclusió d’aquestes 
clàusules de responsabilitat social a la contractació pública no pot ser, no pot fer-se, a 
través de l’aprovació d’una moció sinó de manera coordinada, de manera treballada i 
de manera consensuada i acordada, fugint, com diem, de la demagògia i del 
populisme i sobre la base d’una practicitat que hauríem de veure com es podria 
coordinar, ja sigui a través d’aquesta comissió que nosaltres els hi plantegem una 
comissió de treball perquè es pugui aplicar aquesta moció o ja sigui per la complexitat 
de les qüestions que aquí es plantegen. A nosaltres, ens agradaria que acceptessin 
aquesta proposta de creació d’aquesta comissió, per tal de veure com es podria portar 
a la pràctica aquesta moció perquè, com li diem, tenim, malgrat que ens agrada la 
música i creiem que s’ha de treballar en aquest sentit, malauradament creiem que això 
no es pot portar a la pràctica en una part molt important del que vostès plantegen en la 
moció. Però això vol dir que nosaltres entenem que s’ha de fer possible tot allò que 
puguem fer possible, que sigui factible des de la Diputació però que creiem, 
malauradament, que una gran part del que vostès plantegen, estem d’acord amb el 
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seu plantejament, però creiem que és molt difícil, molt difícil, que això es pugui portar a 
la pràctica des de la Diputació. Per això, nosaltres faríem, en aquest sentit una 
abstenció en el sentit de compartir el plantejament que vostès fan però creiem, 
sincerament, que és molt difícil, molt i molt complicat, portar-ho a la pràctica. 
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, senyor López, qui diu: “El voto de Ciudadanos es favorable porque el 
respeto de los derechos humanos deber ser un objetivo común en cualquier sociedad 
y una manera de buscarlo es, como dice la moción, incluir cláusulas contractuales que 
luchen contra su vulneración. Es decir, nosotros apoyamos esta moción en lo que se 
refiere a los apartados 1 y 3, que obligan a esta Diputación Provincial a incorporar 
cláusulas contractuales de carácter esencial en los contratos. Sin embargo, no 
apoyamos que, en la parte expositiva, se hable de “crímenes corporativos”, creemos 
que es un término inadecuado; también, pensamos que es de difícil cumplimiento el 
acuerdo 4, porque habla de “los movimientos financieros concretos y toda la 
información relativa a la actividad económica de la empresa”; y no vemos que sea 
posible o tengamos esa capacidad. Y, finalmente, en los acuerdos que se refieren al 
sexto y a los siguientes, que hablan de “soporte y adhesión - se entiende, también, 
subvención- a entidades”, Ciudadanos apuesta por una sociedad de ciudadanos 
iguales, que tengan igualdad de derechos y libres, en la que no haya privilegios ni de 
grupos ni de territorios, y como apostamos por sociedades donde lo principal sea el 
individuo libre e igual, pensamos que sería una buena aportación que el contribuyente 
que paga sus impuestos pueda decir si una parte de esos impuestos va a 
subvenciones o no va a subvenciones y, en el caso que decida que una parte de sus 
impuestos, en lugar de ir a los objetivos de la competencia de la Administración que 
corresponda, pueda decidir si va a subvenciones y qué porcentaje va a subvenciones.” 
 
Per a expressar el posicionament del seu Grup intervé la portaveu del Grup Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: 
Simplement, per expressar el nostre vot favorable. Nosaltres estem a favor de la 
contractació pública amb responsabilitat social, en alguns dels ajuntaments que 
governem la posem en pràctica. Pensem, també, que la Diputació ha de ser referent 
per a la resta d’ajuntaments, que encara no ha iniciat aquest camí, i per tant estem 
completament d’acord i votarem favorablement. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres, el Grup d’Esquerra 
Republicana, votarem en contra d’aquesta moció. Bàsicament, nosaltres estem 
totalment d’acord amb la part expositiva. Qui no està d’acord amb què s’incloguin 
clàusules en defensa dels drets humans en qualsevol procediment de contracte i, 
també, de servei d’aquesta casa, no? Però el fet que nosaltres hi votem en contra és la 
dificultat que això sigui possible de realitzar i, per tant, des d’una responsabilitat de 
govern que nosaltres tenim, veiem inviable i precipitada aquesta moció. 
 
Aquesta moció s’hauria d’haver pogut parlar amb tranquil·litat i esperar que hi 
haguessin nous esdeveniments, com per exemple, que el Fons Català de Cooperació 
està elaborant una guia ètica dels drets humans en les adjudicacions i compres 
públiques de serveis per als municipis i el món local. No s’ha volgut esperar. S’ha 
volgut presentar aquesta moció, m’imagino, per poder mostrar, també, perfil polític i 
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marcar, com es diu popularment, paquet polític i entenem que, en certa manera, el que 
hagués requerit és, senzillament també, haver esperat quan s’està tramitant, s’està 
fent un tràmit legislatiu per tirar endavant un projecte de llei que regula el contracte en 
el sector públic i, en concret, sobre els drets humans en el sector públic. Per tant, 
haver esperat, també, que hi hagués aquesta legislació que fos vigent i, per altra 
banda, dir que és obvi que, per part de les grans corporacions econòmiques a nivell 
mundial, hi ha una vulneració flagrant, sobretot, a nivell de drets laborals, i, per tant, 
nosaltres, des d’Esquerra Republicana, aspirem a tenir un país en què les grans 
corporacions econòmiques no dirigeixin la política sinó al contrari, que sigui l’ètica i 
siguin les bones pràctiques qui dirigeixin l’economia a nivell mundial. Aquesta és la 
nostra aspiració però, també, cal tenir en compte que ens trobem davant d’una 
legislació, en aquests moments en què es planteja aquest moció, que és molt difícil 
poder articular que hi hagi la vulneració, com controlar-ho. Evidentment, quan a les 
empreses que es presenten als concursos, que es presenten als serveis, els hi 
demanem que no vulnerin els drets humans, totes ens diran: “Qui és el que té ganes 
de vulnerar-los?” Cap empresa no tindrà ganes de vulnerar-los. En tot cas, el dificultós 
és controlar i és mirar que això es compleixi i, per part de la nostra casa, té absolutes 
dificultats. Per tant, jo diria que la nostra posició no és tant un vot en contra respecte al 
contingut, que podem estar absolutament d’acord amb la part expositiva, sinó de 
concreció de com es pot realitzar això en aquesta casa, la Diputació, i en els locals. A 
qui correspon un canvi legislatiu no és la Diputació, són els parlaments espanyol i de 
Catalunya, i, per tant, esperem que sigui qui legisla qui ho faci i no aquesta Diputació, 
que pot fer el que pot fer i que té veritables dificultats, si prospera aquesta moció, de 
dur-ho a terme.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: També per posicionar el vot en contra i en contra no de la voluntat 
de la moció, com deia el company de govern, sinó amb la possibilitat de portar a terme 
el que la moció ens està demanant. També per posicionar el vot en contra i en contra 
no de la voluntat de la moció, com deia el company de govern, sinó amb la possibilitat 
de portar a terme el que la moció ens està demanant. 
 
És evident que incloure clàusules que defensin y que respectin els drets humans és 
una bona proposta però també és veritat que el que ens pertoca fer, als que tenim la 
responsabilitat de governar, és posar allò que ens proposa la moció sobre el paper i 
intentar saber i contemplar si allò és possible a partir de la normativa que hem de 
seguir, per tant, la Llei de contractes. 
 
I, per tant, veient això ens adonem que no és possible aplicar-ho de la manera que es 
proposa i que, a més, sabem que ara s’està treballant, sortosament, després de molts 
anys de que hi hagi una Directiva europea que s’ha de transposar per part de l’Estat 
espanyol que, de moment, és qui marca la Llei de contractes; sabem de sobres que 
aquesta qüestió ara s’està discutint en seu parlamentària, a les Corts espanyoles i 
que, per tant, aquesta Directiva s’està intentant transposar i és el moment que en seu 
de les Corts, del Congrés de diputats i, entenc, que després al Senat, si arriba el cas, 
s’acabin incorporant totes aquestes clàusules que després nosaltres podrem aplicar. 
En tot cas, la voluntat del nostre Grup i la voluntat dels responsables del Govern, que a 
més portem aquestes àrees, és complir les mocions. Saben vostès que darrerament 
hem acordat a la Junta de Portaveus fer un seguiment de les mocions i, per tant, no 
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podem venir a votar una idea política, una voluntat política, si després som incapaços 
de dur-la a terme, perquè després ens demanaran responsabilitats. Per tant, el nostre 
vot en contra. No perquè no estiguem d’acord amb el fons de la moció, sinó perquè 
veiem que allò que estan plantejant no ho podrem aplicar quan arribi el moment i, 
després, no podrem donar resultats en la mesura que vostès, que presenten la moció, 
voldrien i, en la mesura que nosaltres volem complir vers el que es presenta al Plenari 
pel que fa a les mocions.  
 
De nou intervé el senyor Rodríguez (E), qui diu: Bé, la majoria de Grups que han 
votat en contra, en aquest cas els de l’equip de govern, manifestaven la dificultat 
d’aplicació dels acords d’aquesta moció, a la qual jo també m’he referit en la meva 
intervenció. En tot cas, entomem la proposta que feia el Grup del Partit Popular de 
mirar la manera de treballar-ho això en Comissió, amb un grup de treball o de forma 
consensuada però, en tot cas, treballar-ho conjuntament. 
 
El diputat Fàbrega, d’Esquerra, abans s’hi referia als estris i al paquet polític. 
Precisament aquesta Diputació té tots els estris suficients com per tirar endavant i els 
mecanismes per tirar endavant una voluntat política com aquesta d’incloure qüestions 
de drets humans a la contractació pública. De fet, el seu partit, Esquerra Republicana, 
va votar a favor d’una moció igual a l’Ajuntament de Terrassa i, de fet, tenim un diputat 
regidor de Terrassa aquí present, per tant, no acabem d’entendre el seu 
posicionament però, en tot cas, el respectem. Res més per la nostra part. En tot cas 
oferir-nos per tirar aquest tema endavant a la seu o en el format que considerin oportú, 
si és que no s’aprovés la moció. 
 
La senyora presidenta diu: Moltes gràcies, li agafem l’oferiment. I, tot seguit, dóna la 
paraula novament al senyor Fàbrega (ERC-AM),qui diu: Nosaltres respectem el 
principi d’autonomia municipal, per tant, si els nostres regidors a Terrassa, que un 
també és diputat, fan el que creguin que han de fer, prenen la posició política que 
creguin que han de fer... Però, dir-li que nosaltres hem mirat des d’un punt de vista 
jurídic i veiem la impossibilitat que això es pugui materialitzar, és a dir, no és per una 
voluntat política que votem en contra, sinó per una impossibilitat jurídica en aquests 
moments de poder dur a terme des de dins la casa, per tant, no és altra qüestió que 
aquesta.   
 

Realitzada una primera votació, la senyora presidenta constata que es produeix un 
empat, amb 22 vots favorables, 22 contraris i 2 abstencions.  
 

La secretària general, senyora Mahillo, indica que s’ha de repetir la votació i que si es 
repetissin els resultats, operaria el vot de qualitat de la Presidència. 
 

Repetida la votació, es repeteix el resultat de la primera, és a dir, 22 vots favorables, 
22 vots en contra i 2 abstencions. 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Per vot de qualitat, evidentment dono 
suport al posicionament de l’equip de govern, entenent que tenim la mà estesa a poder 
treballar per, en un futur, poder aplicar això que jurídicament avui ens és tan, tan 
complex. 
 

I el Ple n’acorda, repetida la votació per l’empat produït a la primera i amb el vot de 
qualitat de la presidenta en repetir-se l’empat a la segona votació, rebutjar la Moció, 
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amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra dels Grups 
polítics de Convergència i Unió (11) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11) i l’abstenció del Grup polític Partit Popular (2), sent el resultat definitiu 
de 22 vots a favor, 22 vots en contra i 2 abstencions. 
 
3.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
per acordar la no col·laboració ni participació de la Diputació de Barcelona en 
actes, jornades o programes organitzats per entitats bancàries que hagin estat 
rescatades amb diners públics i ordenin desnonaments. 
 
“Aquest mateix mes de gener, s’ha publicat un informe del tribunal de comptes sobre el 
procés de reestructuració bancària en el que es conclou que al tancament del 2015 el 
cost acumulat de recursos públics emprats en el rescat a la banca se situava en 
60.718 milions d’euros. 
 
Per altra banda, milers de famílies arrosseguen a la demarcació de Barcelona, 
situacions irresolubles d’insolvència permanent, després d’haver-ho perdut tot, inclòs 
el seu habitatge habitual. És a dir, mentre les classes populars hem hagut de fer un 
esforç sobrehumà per assumir la responsabilitat vers els nostres deutes, la banca no 
assumeix la seva part de responsabilitat i les seves pèrdues les paguem entre totes. 
La tònica de sempre: privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues. 
 
A tot això encara li hem de sumar que el conjunt de la demarcació es troba envaïda 
per milers de pisos buits i en condicions d’infrautilització, propietat d’entitats 
financeres. 
 
És per tot l’exposat que el Grup de la CUP-PA proposem que el ple de la Diputació de 
Barcelona, adopti els següents acords: 
 
PRIMER.- La Diputació de Barcelona no rebrà aportacions econòmiques ni de forma 
directa ni indirecta d’entitats bancàries, que hagin estat rescatades amb diners públics 
així com que practiquin desnonaments, per desenvolupar programes que depenguin 
de serveis propis de la Diputació de Barcelona.  
 
SEGON.- La Diputació de Barcelona no participarà ni col·laborarà en actes organitzats 
directament per entitats bancàries que hagin estat rescatades amb diners públics i que 
practiquin desnonaments.” 
 
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora 
Rovira, qui diu: Primer dir que el redactat del primer acord, acaba en “serveis propis 
de l’Ajuntament” i és “serveis propis de la Diputació”. Hi ha un error. Bé, aquest mes de 
gener s’ha publicat un informe del Tribunal de Comptes sobre el procés de 
reestructuració bancària en el qual es conclou que en el tancament de 2015, el cost 
acumulatiu de recursos públics emprats en el rescat a la banca, se situava en seixanta 
mil set-cents divuit milions d’euros. Per altra banda, milers de famílies arrosseguen a la 
demarcació de Barcelona situacions irresolubles d’insolvència permanent després 
d’haver-ho perdut tot, inclòs el seu habitatge habitual. És a dir, mentre les classes 
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populars hem hagut de fer un esforç sobrehumà per assumir les responsabilitats vers 
els nostres deutes, la banca no assumeix la seva part de responsabilitat i les serves 
pèrdues les paguem entre totes. La tònica de sempre: privatitzar els guanys i 
socialitzar les pèrdues. Per això hi ha tantes entitats que porten denunciant des de que 
l’Administració pública rescata bancs i no vides.  
 
A tot això també se li ha de sumar que el conjunt de la demarcació es troba envaïda 
per milers de pisos buits i en condicions d’infrautilització, propietat també d’entitats 
financeres i, per tant, creiem que l’Administració pública ha de prendre partit i ha de 
tenir un posicionament clar de amb qui es situa. I, per tant, en primer lloc demanem 
que la Diputació no rebi aportacions econòmiques, ni de forma directa ni indirecta, 
d’entitats bancàries que hagin estat rescatades amb diners públics i que ara estan 
generant aquests beneficis dels quals parlàvem a l’inici, així com d’aquestes entitats 
bancàries que continuen practicant desnonaments enlloc de garantir el dret d’accés a 
l’habitatge, un dret que hauria d’estar recollit pel conjunt d’administracions i que 
hauríem de treballar perquè totes les persones hi poguessin accedir de forma universal 
i equitativa. I, en segon lloc, que la Diputació de Barcelona ni participi ni col·labori en 
actes organitzats directament per aquestes entitats bancàries, en tant que entenem 
que és una acció coherent defensar els interessos del conjunt de la població i no els 
interessos econòmics d’aquests bancs que s’han enriquit a costa de l’Administració 
pública.  
 
A continuació intervé a continuació el president del Grup Partit Popular, senyor 
Reyes, qui diu: “Nosotros estamos también preocupados por todo el tema de los 
desahucios y el acceso a la vivienda. Pero esta moción que nos presenta la CUP, 
donde aquí no es un partido decisivo, nos gustaría saber si allí donde gobiernan, allí 
donde deciden, aplican el mismo criterio que las mociones que nos presentan aquí en 
el Pleno de la Diputación de Barcelona. Este Grupo quisiera saber si en el 
Ayuntamiento de Badalona han dejado ya de trabajar con todas estas entidades 
bancarias que ustedes nos ponen aquí sobre la mesa, nos gustaría saber si la CUP, 
que es un partido decisivo para que se aprueben los Presupuestos de la Generalitat de 
Catalunya, forzará al señor Puigdemont y al señor Junqueras a que la Generalitat de 
Catalunya deje de trabajar con todos estos bancos. Cuando ustedes, donde son 
decisivos, lo apliquen, nosotros les apoyaremos la moción; mientras tanto, se la 
votaremos en contra.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “En nuestro Grupo somos plenamente conscientes del esfuerzo que ha 
supuesto para todos los españoles el rescate del sistema o el sostenimiento del 
sistema financiero español y, evidentemente, la realidad ha golpeado a miles de 
familias en nuestro país, en una crisis que ha tenido unos efectos devastadores. En 
este sentido, por lo que se refiere al rescate bancario, nuestro Grupo parlamentario en 
el Congreso ya ha elevado una seria de iniciativas parlamentarias con el fin tanto de 
investigar cómo se gestionaron esas entidades financieras que, por cierto, en sus 
órganos de gestión y de control en la mayoría de los casos había representación 
política, como digo para investigar esa gestión y también para investigar el 
procedimiento de rescate de las entidades. En cuanto a las deudas de las familias con 
las entidades financieras, evidentemente, de naturaleza la mayoría hipotecarias, ya en 
el año 2011 el Grupo parlamentario de Ciutadans en el Parlament de Catalunya tuvo 
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una iniciativa parlamentaria para tramitar, a través del Parlament, en el Congreso de 
los Diputados, una reforma de la Ley Hipotecaria que incluyera la posibilidad de la 
dación en pago en estas deudas de carácter hipotecario. Sin embargo, la aprobación 
de los acuerdos de la moción, entrando ya en el contenido de la moción, entendemos 
que son de difícil por no decir imposible cumplimiento, ya que si discriminamos desde 
la Diputación a entidades financieras, bien por haber obtenido fondos públicos en 
concepto de rescate o bien porque hayan ejecutado desahucios, colocarían a la 
Diputación de Barcelona en una imposibilidad virtual de acceso a la financiación 
externa. Y, por tanto, nos podrían condenar a la inoperancia. Ante esta posibilidad 
real, nuestro voto, que es consecuente, con independencia de si gobernamos o si no 
gobernamos, será contrario a la moción.” 
 
A continuació Intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui 
diu: Nosaltres dir que coincidim en el fons de la moció, tot i que considerem que potser 
és una mica massa genèrica pel tema que tracta. Estem totalment..., bé, condemnem 
totalment el rescat i els recursos públics que s’han emprat per rescatar bancs que, 
com bé diu la moció, se situen en seixanta mil set-cents divuit milions d’euros. I també 
valorem que cal continuar treballant amb aquesta línia, també, de què parlàvem abans, 
de la contractació social, tarificar el paper dels partenariats públics, quins objectius, el 
paper de les parts i, sobretot, ressaltar el seu lideratge públic. També dir que, clar, 
amb tants diners que hem abocat a rescatar bancs, segurament es fa més evident que 
mai la necessitat d’una banca pública, que ja directament sigui de tots i totes nosaltres, 
no que aboquem aquests diners a mans de privats. Nosaltres, per no entorpir 
l’aprovació d’aquesta moció, però sí que ressaltar-ne això, que falta una mica més de 
concreció, ens abstindrem en la votació.  
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Per expressar la nostra abstenció.  
 
En aquest moment s’incorporen a la sessió els diputats senyors Regull (CiU) i Forns 
(CiU). 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, estem d’acord amb el 
contingut de la moció, amb el que no estem d’acord és amb la part resolutiva de la 
moció. Amb el contingut estem d’acord en què, segurament, s’haurien d’haver 
prioritzat aquests seixanta mil milions d’euros de rescat del sistema bancari a 
polítiques socials, per exemple. Estem d’acord en què hi ha milers de pisos a mans del 
sistema bancari que s’haurien de posar, segurament, a les borses locals d’habitatge 
dels ajuntaments d’aquest país, per exemple. Estem d’acord en què, segurament, hi 
ha molts casos de desnonament que no tenen cap mena de lògica ni de sentit i hauria 
d’haver una legislació que ho impedís. Però també és veritat que a la part resolutiva el 
que ens estan plantejant des de la CUP-Poble Actiu és que, per exemple, els 
programes de crèdit local que la Diputació de Barcelona fa a favor dels ajuntaments de 
la demarcació i que de molts d’aquests programes locals també en depenen alguns 
ajuntaments governats per la CUP, per exemple el cas d’Argentona, de Monistrol de 
Calders, de Navàs, etc., si fem cas a la resolució de la moció, no seria possible dotar 
aquests ajuntaments d’un recurs bàsic com és el Programa de crèdit local o, per 
exemple, que en el sistema bancari que estem, encara hi ha alguna caixa amb fons 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

social de la Caixa, i que molts ajuntaments també en depenem. Fem ús de l’Obra 
Social de les caixes i, per tant, també entenem, si hem de tenir relació amb aquest 
sistema bancari, això no fora possible.  
 
El que sí que entén Esquerra Republicana és que el que ens cal és una legislació que 
reguli el sistema bancari de l’Estat espanyol. S’ha de regular i que, per tant, una 
legislació que no només el reguli sinó que, a més a més, obligui, per exemple, que es 
posi a lloguer tot el seu parc d’habitatges i que es faci a través de les borses locals 
d’habitatge. El que també nosaltres entenem és que, segurament, cal aprofundir i tirar 
endavant la banca pública i un sistema de banca pública que permeti, per exemple, 
que el món local quan tenim necessitat de tenir programes de crèdit, puguem accedir a 
aquesta banca pública; i això seria interessant. Un país com el nostre, un país que 
entenem de construcció de futur, ha de disposar d’una banca pública que doni 
resposta sense necessitat, com ha passat moltes vegades, que el sistema bancari ha 
dominat també l’economia del país i ha dominat, en certa manera, els interessos 
polítics de part del país. Per tant, nosaltres no donem recolzament. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Afegir coses que deia el diputat Fàbrega, perquè la moció ens 
genera molts dubtes. Entenem una part molt important de la moció però ens genera 
dubtes sobre quines són les entitats afectades, exactament, quines són? Les que 
surten als diaris?, les que no surten? I una cosa important, que jo crec que va lligat 
amb el que deia el portaveu anteriorment, és que si hi entren les fundacions i les obres 
socials, hem de renunciar a les cinc mil nou-centes noranta-set targetes moneders que 
s’utilitzen en els serveis socials i que donen servei a molts ciutadans. Estem parlant de 
quasi sis mil! I la part aquesta que aplica l’obra social de La Caixa, una tercera part 
d’aquesta ajuda a la pobresa i a les persones que tenen problemes alimentaris, hi hem 
de renunciar?. En altres casos, com tractem la qüestió de les ajudes que fem als 
ajuntaments?. Tot això ens genera molts dubtes; ens passa una mica el que dèiem a 
la moció anterior, es fa poc viable a l’hora de prendre algunes decisions dins de la 
casa i el que sí que creiem, i ho vam fer en el seu moment, és que cada vegada hem 
de ser més restrictius. Saben vostès que vam posar claus a l’ajustament de la 
demanda de que les entitats financeres que presenten pliques a la Diputació tinguin 
aprovat el seu codi ètic amb la voluntat de cada vegada més, aconseguir que sigui 
molt més depurat quines són les entitats financeres que treballen i si algunes les hem 
d’excloure, directament s’autoexclouen. Saben que, en aquest sentit, hem fet una feina 
important respecte la banca ètica, però en aquest cas se’ns fa molt difícil renunciar a 
coses que fan des de les fundacions, les obres socials d’algunes entitats que, potser 
perquè tampoc ho sabem, podrien estar dins d’aquest paquet de les que esmenar o 
que comenta la moció.  
 
De nou intervé la senyora Rovira (CUP-PA), qui diu: Sí, per contestar algunes de les 
qüestions que s’han dit. En primer lloc, on la CUP governa sí que s’està tendint a 
caminar cap al que proposa la moció. En aquest sentit la moció també era prou àmplia 
perquè no posàvem termini concret, sinó que deia que es caminés en aquesta direcció 
i, per tant, si era tan poc concreta, també era perquè s’acceptaven esmenes del 
conjunt de grups, esmenes que no ens han arribat, fet que també ens sorprèn si 
existeix aquesta voluntat d’avançar en aquesta direcció, com s’ha dit des d’algun dels 
grups.  
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En segon lloc, pel que fa als bancs rescatats nosaltres parlàvem concretament 
d’aquells, és a dir, no parlàvem del Programa de crèdit local que el gestiona el Banc 
Sabadell. Parlàvem d’un banc molt concret, que no dèiem el nom però que enteníem 
que tothom tenint coneixement sobre la realitat, i a qui s’ha rescatat, la gent ho sabria i 
ens sorprèn que no s’hi hagi caigut. En tot cas, dir que ens mostrem decebuts, que no 
ens sorprèn perquè al final “parole, parole, parole...” en aquest Plenari, però, a efectes 
pràctics quan demanem mesures més concretes o que s’avanci cap a aquestes 
mesures més concretes sense dir terminis, repeteixo, per tal de que pogués ser 
assumible, una vegada més ens trobem amb vots contraris i amb abstencions.  
 
Novament intervé el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM), qui diu: Breument, dir que a 
l’acord que vostès fiquen a l’apartat dos, no només parlen de rescat sinó també de 
desnonaments. Dir que, el conjunt del sistema bancari està practicant desnonaments 
en aquests moments.  
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que no ens estem entenent en això 
però que sí que hem fixat la posició de vot, per tant, passem a la votació.  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades 
assistents del Grup polític CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra dels Grups polítics 
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), 
Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció dels Grups 
polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i Entesa 
(6), sent el resultat definitiu de 3 vots a favor, 29 vots en contra i 16 abstencions. 
 
4.- Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés de la Diputació de Barcelona, per uns pressupostos de la Generalitat 
que facin viables financerament i competencialment els ajuntaments catalans. 
 
“L’estabilitat econòmica-financera dels ajuntaments de la província de Barcelona, i del 
conjunt de Catalunya, s’ha agreujat en els darrers 5 anys. La política de reforçament 
del govern local per fer front a aquesta situació no ha estat una prioritat per l’actual 
Govern de la Generalitat i tampoc no s’ha fet un desenvolupament legislatiu que doti 
els ajuntaments d'eines i recursos per desenvolupar les seves competències. 
 
Atès que la mala situació financera de la Generalitat fa que molts serveis locals 
finançats pel Govern estiguin amenaçats. I que és especialment greu la morositat en 
els pagaments de tot tipus de transferències de la Generalitat de Catalunya als 
ajuntaments. 
 
Atès que aquest fet suposa arrossegar els governs locals catalans a una situació 
d’incompliment en el pagament a proveïdors i a greus problemes de tresoreria, amb la 
conseqüència de la desaparició o retallada de serveis. La caiguda de les 
transferències de la Generalitat als ajuntaments, conjuntament amb la consolidació 
fiscal i les conseqüents limitacions a l’endeutament, han fet que, en primer lloc molts 
serveis locals de benestar estiguin amenaçats i, en segon lloc, que la inversió local 
hagi caigui en picat amb el risc de malmetre l’important capital físic (infraestructures, 
equipaments, etc.) que han acumulat els pobles i ciutats. 
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Atès que el conjunt de transferències de la Generalitat de Catalunya als governs locals 
catalans es va incrementar en un 330% (es va multiplicar per tres) en el període 2004-
2010, i es va reduir en el període 2010-2015 un 70%. 
 
Atès que el Fons de Cooperació Local de Catalunya, única transferència corrent no 
condicionada de la Generalitat als governs locals, només ha suposat, com a màxim, un 
1,1% dels ingressos corrents de la Generalitat, i per tant no es pot considerar rellevant. 
 
Atès que les transferències corrents per finançar programes i serveis de competència 
compartida entre la Generalitat i els ajuntaments van arribar a representar l'any 2010 el 
7% dels ingressos corrents de la Generalitat, prop de 1.000 milions d’euros, i que el 
percentatge consignat pel 2015 fou sols del 2.32%. 
 
Atès que l’actual Govern de la Generalitat no ha desenvolupat en cap cas les 
competències i les capacitats que dóna l'Estatut i que reforcen la posició institucional i 
financera dels governs locals catalans. 
 
Atès que els ajuntaments, com a governs de proximitat, hem apostat clarament i de 
manera ferma, per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats, assumint, 
malgrat no tenir les competències, un alt percentatge de la despesa extraordinària 
generada per la crisi. 
 
És per això que calen uns pressupostos de la Generalitat transformadors que facin 
viable l’administració, la gestió i la realitat del món local, i que des del punt de vista del 
municipalisme serveixin per dedicar recursos a les urgències socials i revertir les 
retallades de drets i serveis públics que s’han hagut de practicar durant els darrers 
anys. La viabilitat del món local català està financerament en joc si no s'aproven uns 
pressupostos que reconeguin les necessitats de proximitat a la ciutadania. 
  
Per tot això es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l'adopció del següents 
acords: 
  
1.    Instar el Govern de la Generalitat -mentre no es reformi la LRSAL- a reprendre el 

desenvolupament estatutari del governs locals catalans, proposant una Llei de 
mesures urgents que garanteixi una activitat competencial àmplia dels governs 
locals catalans. 

  
2.    Instar el Govern de la Generalitat a presentar una proposta normativa per 

instrumentar el principi constitucional i estatutari de “Participació en els ingressos 
de la Generalitat”, on es reguli la participació dels governs locals en els ingressos 
de la Generalitat (subvencions incondicionades) distribuint els recursos entre els 
diferents municipis d’acord amb els criteris previstos a l’article 219.4 de l’EAC de 
necessitat i capacitat fiscal dels diferents municipis. 

  
3.    Instar el Govern de la Generalitat a adequar el projecte de pressupost de la 

Generalitat per a l’any 2017 a les necessitats reals del país i així donar 
compliment real als drets bàsics, subjectius i universals dels i les catalanes, 
incorporant el compliment dels acords del Ple d’emergència social celebrat al 
Parlament. 
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 4.   Instar el Govern de la Generalitat a que en el projecte de pressupost de la 
Generalitat per a l’any 2017 reconegui i liquidi el deute contret amb les 
administracions locals. 

  
5.    Instar el Govern de la Generalitat a habilitar els recursos suficients per reconèixer 

el deute total de la Generalitat amb els ens locals de Catalunya, establint un pla 
de pagament per a cada entitat local i que procedeixi a la seva liquidació, 
especialment els deutes que fan referència a sentències fermes, programes 
socials i d’educació. 

  
6.    Instar el Govern de la Generalitat a autoritzar les transferències necessàries per 

incrementar un 50% el pressupost inicial de 2015 destinat al Fons de Cooperació 
Comarcal i Local. 

  
7.    Instar el Govern de la Generalitat a crear un nou fons per a la Inversió Local que 

substitueixi el PUOSC amb una dotació mínima de 500 MEUR. 
  
8.    Instar el Govern de la Generalitat a informar trimestralment, i dins dels dos mesos 

següents a la finalització del trimestre, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a l'Associació Catalana de Municipis de l’execució de totes les partides 
pressupostàries de transferències a les Corporacions Locals i dels deutes 
pendents, així com de les habilitacions de partides per a la seva liquidació. 

  
 9.    Instar el Govern de la Generalitat a garantir la inversió necessària per executar i 

abonar els plans d’intervenció integrals als barris beneficiaris en les 
convocatòries de la Llei de Barris, i a dotar una partida de 100M€ per a una nova 
convocatòria durant l'any 2017. 

 

10. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya i als seus Grups parlamentaris, a l’Associació Catalana 
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 

 

La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: En aquest moment la 
situació econòmic-financera dels ajuntaments de la demarcació és evident, és molt 
difícil, és molt complicada i s’ha agreujat durant aquest període de crisi econòmica, de 
profunda crisi econòmica. I, en aquest moment, precisament, s’estan tramitant els 
pressupostos de la Generalitat al Parlament de Catalunya i, per tant, pensem que és el 
moment per poder incorporar un accent local, clarament local, a aquests pressupostos. 
Parlava, fa un moment, d’aquesta situació greu de les finances dels ajuntaments, 
d’aquesta necessitat d’estabilitat econòmic-financera, a la qual ha afectat la morositat 
en els pagaments de tot tipus de transparències per part del Govern de la Generalitat 
als ajuntaments. I posaré només algun exemple; la moció recull algun més, però crec 
que aquest és molt evident. El conjunt de transferències de la Generalitat de Catalunya 
als ajuntaments, als governs locals, es va incrementar o es va multiplicar per tres en el 
període 2004-2010 i, en canvi, en els darrers cinc anys aquesta xifra s’ha reduït en un 
70%.  
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Per a alguns ajuntaments, i penso especialment en alguns petits, aquesta situació 
pràcticament també és d’emergència. La manca de tresoreria fa que després no 
puguem complir, també, amb els pagaments i, fins i tot, amb els serveis que hem 
d’afrontar diàriament. I és per això que pensem que aquest és el moment per poder 
abordar una sèrie de coses. D’una banda, el poder fer el desenvolupament legislatiu 
que permeti afrontar als ajuntaments, amb garanties, el desenvolupament de les seves 
competències. I, per tant, mentre no es pugui reformar la LRSAL, és el moment des de 
Catalunya de poder blindar i, com deia, de poder dotar, des del punt de vista legislatiu, 
d’eines que ens permeti als ajuntaments portar a terme les nostres responsabilitats 
competencials. D’una altra banda, parlant de pressupostos, és imprescindible, primer 
de tot, pagar el deute, el deute reconegut. Després, acabar de reconèixer tot el deute 
real. Per part del vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda del Govern de la 
Generalitat, el senyor Junqueras, es va reconèixer la setmana passada, que el deute 
acumulat és de quatre-cents cinquanta-dos milions amb els consistoris, aquesta és la 
part reconeguda, com deia; aquesta part s’ha de pagar però hi ha una altra que encara 
ha de sortir, ha d’aflorar i, per tant, és imprescindible que així es faci. I, un cop pagat i 
reconegut el que queda, el que volem és incorporar aquelles partides que ens 
permetin tirar endavant, com deia, les competències pròpies dels ajuntaments. Per 
tant, dels acords per l’aclariment d’aquestes transferències necessàries que s’han de 
produir per incrementar un 50% el pressupost inicial de 2015 destinat al Fons de 
Cooperació Comarcal i Local; també un nou fons per a la inversió local, que pugui 
substituir al PUOSC, amb una dotació mínima. I, com no, la Llei de barris, una 
preocupació no de tots els ajuntaments però sí d’aquells municipis que, en el seu 
moment, van tenir la sort de poder abordar aquests Plans d’intervenció integrals als 
barris beneficiaris; que té una data de caducitat i que nosaltres el que volem és poder 
executar allò que ja va conveniar i acordar, en el seu moment, amb el Govern de la 
Generalitat, per poder tirar endavant uns barris degradats, amb unes condicions que 
necessitaven aquestes reformes de manera integral.  
 
Això és el que demana la moció: d’una banda, desenvolupament legislatiu; d’una altra, 
reconeixement i pagament del deute; i, d’una altra, poder abordar uns pressupostos, 
demanar-li a la Generalitat poder abordar uns pressupostos que tinguin un clar accent 
local, i que incorporin aquells recursos econòmics que necessitem per tirar endavant 
les necessitats de la ciutadania.  
 
A continuació intervé el president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor Duran, qui 
diu: Reconeixem que quan ens va arribar el text d’aquesta moció pensàvem que era 
una broma. Pensàvem que era una broma i, després, vam veure que estava validada 
electrònicament. I creiem que pensàvem que era una broma perquè ens arribava 
justament del Partit dels Socialistes de Catalunya, just després que el seu partit germà, 
el PSOE, no derogués la Llei Montoro.  
 
La portaveu del partit socialista ho ha deixat clar. Primer de tot pagar el deute, això ja 
ens va quedar clar que el PSOE, amb la reforma constitucional exprés de l’article 135 
de la Constitució, tenia clar que, primer, s’havia de pagar el deute a les entitats 
bancàries enlloc de rescatar a les persones i la inversió en escoles i hospitals; això ens 
va quedar clar. Dit això, presenten una moció que va contràriament al que fan en la 
seva praxi política. Posen un nom molt maco per uns pressupostos de la Generalitat 
que facin viables, financerament i competencialment, els ajuntaments catalans; però 
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després fan tot el contrari. Miri’n, la mala o la dolenta situació financera de la tresoreria 
de la Generalitat es dóna, fonamentalment, pel xantatge i l’ofec econòmic amb què el 
Govern de l’Estat tracta Catalunya, amb la seva coneguda com a “operació teranyina”. 
Això, per no parlar del dèficit fiscal quantificat, pel cap baix, en setze mil milions 
d’euros d’un pressupost d’aproximadament uns trenta-vuit mil milions d’euros. 
 
Vostès no tenen cap mena de credibilitat, per a nosaltres, per presentar una moció 
d’aquestes característiques quan al Congrés dels Diputats el PSOE es va abstenir per 
no retirar la LRSAL en aquesta legislatura. Cal dir, ja per acabar, que entenem, des del 
nostre Grup polític, que vostès encara estan ancorats en una pantalla que, de totes 
totes, la majoria social d’aquest país, i també política, ja ha deixat enrere, com és 
l’autonomisme. Nosaltres, evidentment, votarem contràriament a aquesta moció. 
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, 
qui diu: Bé, des del Grup Popular recolzarem aquesta moció, entre d’altres coses 
perquè el Grup Popular no vota en funció de qui presenta les mocions, sinó del 
contingut d’aquestes.  
 
Vostè ha parlat de transferències als ajuntaments, d’inversions municipals... És veritat 
que tot això s’ha de millorar, i aquesta moció del que tracta és de millorar la situació 
dels municipis de la província de Barcelona als pressupostos de la Generalitat.  
 
També és cert que votem a favor, malgrat el grup proposant vota unes coses aquí i, 
després, vota unes altres coses a Madrid. I també és cert que votarem a favor de la 
moció, malgrat que el grup proposant és responsable directe, també, d’altres 
qüestions, com per exemple de l’elevat endeutament de la Generalitat de Catalunya, o 
d’inversions mal projectades i mal finançades com la L-9, i de les quals encara estem 
patint i patirem durant molts anys.  
 
Malgrat tot això, votarem a favor de la moció. I votarem a favor de la moció perquè, 
efectivament, i avui, senyor Duran, no li parlaré de la ciutat de Barcelona; malgrat la 
ciutat de Barcelona genera el 31% del PIB de Catalunya i només rep el 15% de les 
inversions de la Generalitat, però avui no li parlaré de Barcelona. Li parlaré dels 
municipis que integren la província de Barcelona. I als municipis que integren la 
província de Barcelona es recapta el 81% dels impostos de la Generalitat i, en canvi, 
només reben el 65% de les despeses de la Generalitat. Perquè hi ha sis comarques, a 
Catalunya, que tenen dèficit fiscal. Vostè ha parlat del dèficit fiscal. Hi ha sis 
comarques que tenen dèficit fiscal a Catalunya: el Barcelonès, el Vallès Occidental, el 
Vallès Oriental, el Maresme, el Garraf, el Baix Llobregat; totes elles a la província de 
Barcelona. I per això direm que Catalunya roba Barcelona? Per això demanarem la 
independència de la província de Barcelona de Catalunya?  
 
A nosaltres ens agrada, des del Grup Popular, ser més rigorosos. Més rigorosos i, per 
tant, parlar d’un tracte més just. Parlar d’uns pressupostos més justos per a la 
província de Barcelona. I parlar de que, de cada cent euros que paguem a la província 
de Barcelona, hi ha vint euros que no retornen a la província de Barcelona, de la 
Generalitat. Parlar d’això. Però per parlar d’això hem de recolzar aquesta moció i 
demanar un tracte més just als pressupostos de la Generalitat de Catalunya que, per 
cert, vostès senyors de la CUP són decisius; i, per tant, espero que la seva decisió, 
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que el seu poder de decisió, el posin al servei de la província de Barcelona. I, per tant, 
en aquests pressupostos que s’han d’aprovar a la Generalitat de Catalunya, la 
província de Barcelona millori el seu tracte envers altres pressupostos; que els 
municipis de la província de Barcelona millorin el seu tracte; i que tots els veïns i les 
veïnes de la província de Barcelona estiguin millor tractats, als pressupostos de la 
Generalitat, del que ho han estat durant tots aquests anys. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Brevemente porque, bueno, los temas que se abordan en esta 
moción ya se han discutido en innumerables ocasiones, en esta legislatura, en el 
Pleno de la Diputación. Recurrentemente, cuando venimos a la aprobación de 
presupuestos, se nos elevan Planes extraordinarios donde se pone de manifiesto lo 
extraordinario de financiación; donde se ponen de manifiesto los incumplimientos de la 
Generalitat con nuestros municipios. De hecho, nosotros también somos, la Diputación 
también es víctima de estos incumplimientos. Estamos en un proceso judicial 
reclamando dos millones ochocientos mil euros de deuda del Departament de Cultura. 
Y lo que sí que nos sorprende es que, cuando se realizan estos debates, siempre, el 
equipo de gobierno utiliza la respuesta multiusos, que vale para todo, de que la culpa 
la tiene Madrid. Y hoy nos sorprende que se adelanten los socios parlamentarios del 
Govern de la Generalitat, supongo que para justificar su papel en la aprobación de los 
presupuestos, y utilizan esa respuesta multiusos. Es posible que una parte de la culpa 
la tenga Madrid, pero evidentemente otra parte de la culpa reside en la plaza Sant 
Jaume, eso recuérdenlo. Desde nuestro Grupo daremos apoyo a la moción, 
entendiendo que el cumplimiento del conjunto de los acuerdos corregirá la actual 
situación y garantizará la sostenibilidad financiera de las políticas sociales y la 
inversión municipales. Y aprovechamos la moción para volver a solicitar al Gobierno 
de la Diputación que defienda los intereses de nuestros municipios y trabaje junto a 
ellos para instar al Govern de la Generalitat a realizar las inversiones y transferencias 
que debe asumir.” 
 
A continuació per part del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal intervé el seu portaveu, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, nosaltres 
votarem en contra d’aquesta moció.  
 
Interromp la senyora presidenta, disculpant-se per haver donat el torn de paraula al 
portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya, abans d’haver-se posicionat el 
Grup d’Entesa i dóna la paraula a la presidenta d’aquest Grup, senyora Sevilla, qui 
diu: El nostre Grup coincideix amb major part, o en la major part, dels acords que 
planteja la moció; principalment perquè són molt similars a una proposta de resolució 
que va presentar el Grup “Catalunya Sí que es Pot” quan es va fer el debat de política 
general, la passada tardor, al Parlament de Catalunya.  
 
És ben cert, com diu la moció i com s’expressa i és un fet que compartim, segurament, 
des de la diversitat política, que el món local continua, avui en dia, en un estat 
d’incerteses i deslegitimacions absolut. És un context molt greu econòmicament i, en 
aquest context greu econòmic, s’afegeix una lògica, que ja s’ha esmentat, 
recentralitzadora del Govern de l’Estat espanyol, en forma de retallades de 
competències, des de l’absoluta deslleialtat institucional i la desconfiança. Normatives 
diverses que vulneren l’autonomia local i el principi de subsidiarietat, com és la Llei de 
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racionalització i sostenibilitat local o, també, la Llei d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. En aquest sentit, nosaltres, el Grup de l’Entesa, discrepa del 
primer acord de la part dispositiva, com han fet, també, altres grups en aquesta moció; 
quan es parla d’aquesta reforma de la LRSAL.  
 
Doncs bé, ja s’ha expressat també, el passat 14 de febrer el PSOE tenia la possibilitat, 
al Congrés dels Diputats, precisament, de donar suport a la derogació de la LRSAL i 
d’aprovar una proposició de llei de mesures urgents, en matèria de règim local, que va 
presentar el Grup confederal de “Unidos Podemos”. Malauradament, en aquell cas no 
va ser així, no es va donar suport a aquesta derogació. Deixar clar que, el Grup de 
l’Entesa no volem reformar la LRSAL, la volem tombar i volem debatre, també, unes 
noves bases de règim local que reconeguin les competències exclusives de Catalunya, 
d’ordenació de l’arquitectura institucional local i al nostre país, també, defensem 
l’elaboració, com no podia ser d’una altra manera, d’una Llei pròpia de governs i 
finances locals en coherència amb el mandat estatutari. També és ben cert que diu la 
moció, i s’esmenta a la moció, que aquesta situació econòmica complicada dels ens 
locals també s’accentua pels incompliments del Govern de la Generalitat, i aquí la 
posició del Grup de l’Entesa és equànime. En els pagaments als ajuntaments el 
Govern de la Generalitat, no se’ns escapa, ha centrifugat el seu deute cap als 
ajuntaments i, a dia d’avui, han estat incapaços d’explicitar i comprometre’s, i això ho 
sabem molt bé les persones que estem en aquest Plenari, amb un calendari de 
pagament amb els ajuntaments, amb els obstacles que això comporta per la 
planificació de la despesa pública al món local, de les inversions i per afrontar les 
problemàtiques dels nostres ciutadans i ciutadanes en situacions de vulnerabilitat 
econòmica. Això també és important deixar-ho en compte, perquè ja s’ha esmentat i 
s’han donat dades, per part de la diputada Díaz, que ha presentat la moció. Parlem de 
competències en matèria educativa, parlem de beques menjador, parlem d’escoles 
d’art i d’escoles de música, també parlem de serveis socials. I, per tant, votarem 
favorablement, el Grup de l’Entesa, aquesta moció. Però sí que volíem deixar molt 
clara la nostra posició en relació amb la fallida derogació de la LRSAL, una oportunitat 
que entenem que ha estat perduda d’anul·lar una Llei que, com tots i totes sabem, ha 
volgut segrestar les competències del món local; ha menyspreat, com cap altra, els 
ajuntaments; i no només és una Llei inconstitucional sinó que també pretenia ser 
deconstituent.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, deia que nosaltres votarem en 
contra de la moció per diversos aspectes.  
 
Primer, segur que tots volem millores per al món local i, sobretot, sabent que és 
l’Administració més propera a la ciutadania i de qui menys recursos públics disposa. 
Només el 13% del conjunt de recursos públics estan en mans del món local però, 
segurament, això és la mateixa cançó cançonera que quan reclamem poder votar en el 
referèndum. Recordo que són molts els anys que portem, i dècades, reclamant una 
nova millora del finançament del món local, un nou marc a la Llei de governs locals 
que permeti, no només disposar de més competències, sinó també de més 
finançament i, per tant, jo crec que només ens queda una solució, que és disposar 
d’un marc jurídic propi i polític propi que ens permeti que, realment, el món local tingui 
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un paper fonamental com a país; que és l’aproximació a les polítiques respecte la 
ciutadania.  
 
Dir-los-hi que, quan parlen de bonança econòmica a la moció, o quan parlaven del 
període 2004-2010, estem parlant d’un període de molta bonança econòmica, en què 
el Govern de la Generalitat i la Generalitat recaptava el doble de l’impost de 
transmissions patrimonials, respecte la situació anterior i la situació posterior. Per tant, 
aquest és un element bàsic a l’hora d’entendre per què es feien programes com el Pla 
de barris o dotació de majors recursos en el PUOSC.  
 
En aquests moments som absolutament conscients, i ho hem dit sempre el Govern de 
la Diputació de Barcelona, que nosaltres recolzem el Govern de la Generalitat. Estem 
en un pacte de govern en què una de les nostres prioritats és, allà on no arribi el 
nostre Govern de la Generalitat, hi arribarà, també, aquesta Diputació. I crec que, gran 
part del món local també en som absolutament conseqüents i conscients. Perquè, 
miri’n, la majoria d’ajuntaments del país estan governats pel que també és el Govern 
de la Generalitat, per les mateixes forces polítiques que configuren el Govern de la 
Generalitat o qui li dóna recolzament. I tots tenim aquesta vessant solidària per 
entendre que quan es fa un pressupost de país es donen prioritats i que, segurament, 
les prioritats del pressupost del país passen per dotar que els instruments bàsics del 
país, com és l’educació, com és l’estat del benestar, com és la salut; siguin 
determinants en aquest pressupost. Jo crec que és el millor pressupost, dels 
possibles, que tenim en aquest context del 2017 i, per tant, jo crec que hauríem de 
continuar donant recolzament i que aquesta moció no s’adiu al context actual que viu 
el país.   
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: De vegades penso que la meva intervenció acaba sent simple, ho 
sento. Perquè he dit tantes vegades, i he repetit tantes vegades, que aquesta qüestió 
és una qüestió que s’ha de debatre en una altra seu, que no entro a valorar i a 
preguntar i a parlar de normativa i, fins i tot, no utilitzaré el recurs que diu el senyor 
Tovar que sempre utilitzem. No l’utilitzaré. 
 
Jo crec que, i ho dic en nom del meu Grup, que ja hem repetit masses vegades, que 
és força estèril intentar arribar a segons quins acords a les mocions aquí. Perquè el 
lloc on s’està debatent el pressupost és el Parlament de Catalunya. Perquè el Partit 
dels Socialistes de Catalunya té un Grup parlamentari que jo sàpiga i que, per tant, 
aquestes propostes, que ens fa a la Diputació, les pot fer perfectament en seu 
parlamentària; que és el lloc on ho ha de fer. Fins i tot veig frases de la moció que diu 
que el projecte de pressupost de la Generalitat s’adeqüi a les necessitats reals del 
país. Suposo que estem en el debat de les idees. Les necessitats reals del país deuen 
ser diverses i, segurament, cada grup polític té unes realitats diferents. Però, insisteixo 
que això també s’ha de parlar en seu parlamentària.  
 
I, fins i tot, i li recordaré a la senyora Pilar Díaz que estava, evidentment, a la última 
Junta de Portaveus, vam acordar a la Junta de Portaveus que faríem un seguiment de 
les mocions, i van haver-hi alguns grups, entre ells el Grup dels Socialistes, que deia 
que no servia que les mocions es notifiquessin als afectats, sinó que havíem de 
discutir. Som nosaltres, des d’aquí, que haurem d’anar a negociar, al Parlament de 
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Catalunya, el pressupost que ha d’aprovar el Parlament per la Generalitat? És bastant 
incoherent, per tant, insisteixo que, amb el perill de ser simple, em vull cenyir o ens 
volem cenyir, com a Grup, a allò que podem fer des de la institució que estem 
governant. I discutir propostes del Partit Socialista el mes de març; del Partit Popular el 
mes de gener; del Partit Popular en el mes de novembre, parlàvem de qüestions que 
afecten el Parlament de Catalunya; i ara, una altra vegada, el mes de febrer, el Partit 
dels Socialistes, ens cansa perquè no podem fer res. I, en tot cas, podem fer acords 
polítics que no passen de la porta perquè els pressupostos es fan en una altra seu que 
no és aquesta. Aquí discutim i intentem pactar el pressupost d’aquesta administració 
però és molt difícil intentar incidir, des d’una moció, als pressupostos del Parlament de 
Catalunya. Per tant, el nostre vot serà desfavorable.  
 
De nou intervé la senyora Díaz (PSC-CP), diu: Sí, per acabar de matisar alguna de les 
coses que s’han dit i potser començaria per aquí. És a dir, jo crec que sí que ens 
interessa, a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments, que aquests pressupostos 
que està aprovant el Parlament de Catalunya tinguin aquest accent social. 
Evidentment que aquí no tindran lloc, però és veritat que també la Diputació, sabem, 
està fent de caixa del Govern de la Generalitat. Com no ens ha de preocupar, a la 
Diputació de Barcelona, que aquests pressupostos es tramitin tenint en compte les 
necessitats que tenim perentòries els ajuntaments, però sobretot, les necessitats que 
tenim de pagament del deute que està pendent.  
 
D’una altra banda, crec que és important, perquè s’ha parlat i s’ha fet referència per 
part d’alguns grups, el poder explicar el posicionament que nosaltres hem tingut quant 
a la derogació de la LRSAL. Nosaltres clarament i netament sempre, des del minut 0, 
hem estat en contra de la derogació. Però és cert que aquesta derogació, primer, no 
es pot fer d’esquena als alcaldes i alcaldesses; no es pot fer d’esquena als 
ajuntaments. Si el que es pretén al Congrés dels Diputats, a les Corts Generals, és 
derogar la LRSAL, en qualsevol cas, el sentit de la derogació i de la nova Llei haurà de 
ser, torno a dir, en conversa permanent amb els governs locals i, sobretot, tenint en 
compte que la proposta que, precisament, es portava a votació mantenia l’article 2 de 
la reforma local del Partit Popular i aquesta, precisament, menystenia l’autonomia 
local, que nosaltres tant i tant defensem.  
 
I, per últim, voldria dirigir-me al diputat Duran. Nosaltres podem pensar igual, diferent, 
però si més no, sempre mantenim respecte per les idees. Respectem totes, fins i tot 
per aquelles que són diferents a les nostres. Mai nosaltres no ens hem pronunciat en 
aquest sentit. Mai hem pensat que cap de les mocions que s’entren són una broma per 
ningú. Nosaltres tampoc, vostè pot no estar d’acord, el seu Grup pot no estar d’acord 
amb el que presentem. Pot criticar el que fem aquí, el que fem al Parlament o el que 
fem a Madrid, però jo, si us plau, sí que li demanaria que no consideri una broma quan 
nosaltres una moció l’entrem pel Registre de la Diputació de Barcelona. Perquè ens 
prenem molt seriosament la nostra feina.  
 
Novament intervé el senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Sí, breument. Anotat queda el 
prec de la senyora Díaz, anotat queda i com s’han adreçat a nosaltres des del Partit 
Popular, cosa que ens sorprèn, nosaltres li hem de donar resposta. És obvi que hi ha 
responsabilitats, vostè ha dit a la plaça Sant Jaume, nosaltres diem al Parlament de 
Catalunya i també a la Generalitat de Catalunya i el seu Govern. Evidentment, des de 
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la CUP-Poble Actiu, els ajuntaments, consells comarcals, Diputació o Parlament, 
evidentment, que lluitarem per la redistribució de la riquesa i pel benestar de la 
ciutadania en el seu conjunt i, sobretot, per la millora de la qualitat de vida de les 
classes populars. Estarem encantats de, com a persona que viu a la demarcació de 
Barcelona, estarem encantats de mantenir amb vostè un debat d’estructuració 
territorial en el qual ens hi referirem nosaltres després i, també, en qualsevol debat de 
distribució i/o reforma fiscal. Evidentment podrem debatre amb vostè però, 
evidentment, el seu model de societat el que vostè defensa i el que defensem 
nosaltres són com l’aigua i l’oli.  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades 
assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
el vot en contra dels Grups polítics Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 21 
vots a favor, 27 vots en contra. 
 
5.- Moció que presenta el Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía amb 
l’adhesió del Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, per a l’aprovació 
de la baixa de la Diputació de Barcelona com entitat adherida a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
 
“El pluralismo político es un principio rector y superior de nuestro ordenamiento jurídico 
amparado en la Constitución (artículo 1) y nuestro Estatuto de Autonomía (artículo 4).   
 
El pluralismo político, por tanto, es un principio fundamental que se configura como 
garantía de nuestro sistema democrático.   
 
Como tal, todos los poderes públicos deben perseguir en su actuación tanto su respeto 
como su promoción en beneficio del conjunto de la ciudadanía. En este sentido el la 
Ley de Régimen Local encomienda a las entidades locales servir con objetividad los 
intereses públicos con pleno sometimiento a la Ley y el Derecho. 
 
En consecuencia, tal y como se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo, las 
corporaciones supramunicipales, y los Ayuntamientos, deben, a través de los actos y 
acuerdos que emanen de sus órganos, perseguir la promoción del pluralismo político 
en todo caso, y abstenerse en consecuencia, de promover cualquier iniciativa que, por 
muy legítima, implique separarse del absoluto e íntegro cumplimiento de dicho 
principio. 
 
Por su parte, el artículo 87.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la disposición 
adicional quinta de la Ley de Bases de Régimen Local, habilitan a la creación de 
asociaciones de municipios para la protección y promoción de intereses comunes. 
 
El acuerdo de adhesión de la Diputación de Barcelona a la AMI se encuentra 
pendiente de sentencia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de 
Barcelona, tras recurso interpuesto por Sociedad Civil Catalana y dos letrados, y que 
puede resolverse en el sentido en que lo ha hecho el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº1 de Tarragona, que en su sentencia  16/2017, en relación a la 
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adhesión a la AMI del Ayuntamiento de Reus, ha resuelto que por muy legítimos que 
puedan ser sus fines desde un punto de vista político para, al menos, una parte de la 
ciudadanía, un acuerdo del pleno de un Ayuntamiento que tenga valor de acto jurídico 
de adhesión a la “Asssociació de Municipis per la Independència” y del que se deriven 
consecuencias, como por ejemplo, la obligación de contribuir dinerariamente con dicha 
asociación con cargo al presupuesto público, no es conforme con el principio de 
pluralismo político, ni encuentra encaje dentro del ámbito de los intereses comunes 
que habilitan el derecho de asociación de las corporaciones locales y, por tanto, es 
nulo.  
 
Continúa argumentando la sentencia, que sin perjuicio de que los representantes 
políticos puedan sostener postulados políticos que defiendan la necesidad de la 
independencia de Cataluña, no pueden mediante acuerdos de naturaleza política 
situar a las instituciones fuera de sus márgenes competenciales y del ordenamiento 
constitucional, de lo contrario nos encontraríamos ante una instrumentalización de las 
instituciones y de la imposición de posicionamientos fuera del ordenamiento jurídico de 
todos aquellos ciudadanos sometidos a su autoridad, es decir, además de vulnerar la 
legalidad, se vulneraría el principio de pluralidad política. 
 
La Diputación de Barcelona debe tener como fin fundamental asegurar la prestación 
adecuada e integral en su territorio de los servicios de competencia municipal, y por 
tanto entendemos que la adhesión a la AMI impugnada actualmente en vía judicial, 
aun siendo un acto de naturaleza política tiene consecuencias jurídicas, y sitúan a esta 
corporación fuera de su ámbito competencial y de actuación, y ante esto, el Pleno 
tiene la posibilidad de reconsiderar la aprobación realizada en su día y revocarla, sin 
necesidad de esperar a la resolución judicial. 
 
Por todo ello el Grupo de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en la Diputación de 
Barcelona propone a este Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Proceder a dejar sin efecto los acuerdos de pleno celebrado en fecha de 1 
de octubre de 2015, en referencia a la adhesión de la Diputación de Barcelona a la 
Asociación de Municipios por la Independencia, por no ofrecer un completo, absoluto e 
íntegro respeto al principio de pluralismo político y proceder a la inmediata revocación 
de los mismos.  

 
SEGUNDO.- Que de conformidad a los fundamentos jurídicos de la Sentencia 
16/2017, dictada por el Juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de Tarragona, 
se proceda a tramitar la inmediata baja de la Diputación de Barcelona en la Associació 
de Municipis per la Independencia (AMI), y en caso de existir partidas destinadas a 
dicha asociación destinarlas a programas de políticas sociales 

 
TERCERO.- Comunicar estos acuerdos al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 4 de Barcelona, a las entidades municipalistas, a las entidades interesadas, a 
Sociedad Civil Catalana y a la Mesa del Parlament de Cataluña.” 
 
En aquest moment abandona la sessió la diputada senyora Ballarín (PSC-CP). 
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La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Efectivamente la moción que eleva este Grupo 
hoy al Pleno es un intento para que, entre todos y todas, reconsideremos los acuerdos 
que adoptamos en fecha 1 de octubre del 2015 mediante los cuales aprobamos la 
adhesión de la Diputación de Barcelona a la Asociación de Municipios por la 
Independencia.  
 
Evidentemente la moción se plantea, en este momento, como consecuencia de la 
Sentencia dictada, recientemente, en el Juzgado contencioso-administrativo número 1 
de Tarragona, donde se anulaban los acuerdos de adhesión del Ayuntamiento de 
Reus a la AMI. Previa a esta Sentencia ya existían otras sentencias donde se 
anulaban acuerdos de diversos municipios, acuerdos relativos a las aportaciones 
económicas de estos municipios a la entidad, a la AMI.  
 
En nuestra opinión existen dos razones básicas para que aprobemos la baja de la 
Diputación de Barcelona como ente adherido a la AMI. La primera es de naturaleza 
jurídica y se expresa, claramente, en la Sentencia de Tarragona. La AMI es una 
asociación que persigue unos fines que no encuentran encaje en las competencias de 
las que somos titulares, en virtud de habilitación legislativa. Y, además, con un objetivo 
que choca frontalmente con el ordenamiento constitucional, pretendiendo vulnerar 
valores superiores y preceptos constitucionales y estatutarios. La segunda razón es de 
naturaleza política, y es la instrumentalización que se hace de una institución por las 
mayorías políticas coyunturales, y que atentan directamente contra el pluralismo 
político, tanto los grupos representados en este Pleno como en relación a los 
municipios y ciudadanos a los que debemos prestar servicios.  
 
Cada uno de los grupos aquí representados, y cada uno de los diputados y diputadas, 
pueden defender postulados políticos independentistas y que pretendan superar el 
actual marco normativo, pero no pueden situar fuera de la Ley ni marginar 
ideológicamente al conjunto de municipios de la provincia; muchos de ellos, 
recordemos, no adheridos a la AMI; y mucho menos, al conjunto de la ciudadanía de 
Barcelona, con la pluralidad de su naturaleza. Por tanto, es responsabilidad de cada 
uno de nosotros no instrumentalizar una institución democrática con fines partidistas.  
 
La adhesión de la Diputación a la AMI es un acto que conlleva o puede conllevar 
efectos jurídicos, de entrada ya nos ha supuesto personarnos en un proceso judicial. 
Así, al ser miembro de la asociación, y en virtud de lo que establece el artículo 8 de 
sus estatutos, estamos sujetos a obligaciones que entran en conflicto directo con la 
pluralidad ideológica del Pleno y la ciudadanía; ya que nos obligamos a respetar y 
cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno de la AMI. 
 
Miren, alguien escribía la semana pasada en La Vanguardia que, mientras los viejos 
Estados-nación siguen mirándose el ombligo, van pasando, en el mundo, hechos 
transcendentes como la crisis de los refugiados, el empobrecimiento masivo de las 
clases medias occidentales y las pobrezas de nueva generación; y los gobernantes 
tenemos la obligación de proponer soluciones y aplicarlas. De eso sabemos mucho los 
políticos que ejercemos en el ámbito local, la primera ventanilla donde los ciudadanos 
vierten sus demandas, desazones y descontentos. Desde nuestro Grupo coincidimos, 
en gran medida, con estas palabras que, como todos saben, escribió la presidenta de 
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la Diputación de Barcelona. Y es por ello que, con esta moción, les pedimos que 
volquemos todos los esfuerzos de esta institución en solucionar los problemas reales 
de los ciudadanos, y no en la creación de un Estado al que legítimamente aspiran 
algunos de ustedes.  
 
Por todo ello, apelamos a la responsabilidad del conjunto de grupos políticos del Pleno 
y de cada uno de los diputados y diputadas y solicitamos, desde el respeto al 
posicionamiento ideológico de todos, como no puede ser de otra manera, el apoyo a 
esta moción antes de que una decisión judicial nos obligue a tomar una decisión”. 
 
A continuació intervé el president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor Duran, qui 
diu: Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. La Diputació està adherida a 
l’AMI, a l’Associació de Municipis per la Independència, arran d’una moció, la segona 
moció que aquest Grup de CUP-Poble Actiu va presentar a aquesta Diputació de 
Barcelona.  
 
Dit això, bé, vostès parlen de que les entitats locals hem de servir amb objectivitat els 
interessos públics, i nosaltres els hi demanem que qui és qui defineix aquesta 
objectivitat? Vostès el que fan són tribunals polítics. Creiem que és un mal assumpte 
quan judicialitzen la política o quan polititzen la justícia; que és el que vostès, 
Ciutadans, el Partit Popular i, evidentment, el Govern de l’Estat, fan amb aquesta 
ofensiva o amb aquest nou front judicial per perseguir aquells que, simplement, el que 
fan és tenir idees diferents. Vostès jutgen aquells que posen les urnes i, a més a més, 
ho fan al temps que van purgant fiscals i jutges, etc. etc. etc. Miri’n, vostès volen 
eradicar la pluralitat política i ideològica que diuen defensar en aquesta moció. És més, 
vostès volen, simplement, eliminar la política. El cas de Reus o avui a la Diputació de 
Barcelona, o ho faran a tot arreu no n’és sinó un exemple. Miri’n, diàriament es prenen 
centenars de milers de decisions a les institucions públiques catalanes i els podem 
assegurar, i vostès ho saben perfectament, que aquestes decisions que es prenen 
diàriament no tenen el vistiplau del cent per cent de la població. No el tenen perquè és 
impossible, llavors no existiria la política i vostès i nosaltres no estaríem a partits 
diferents. El que és democràtic és respectar la decisió d’aquelles majories triades pel 
poble, cosa que és justament el que vostès no fan. Com ja hem dit, des de CUP-Poble 
Actiu vam promoure aquesta moció a la Diputació i, evidentment, votarem en contra. 
Creiem que cap demanda de cap entitat feixista, com ara Societat Civil Catalana, als 
jutjats aturarà la voluntat de la majoria del poble català.  
 
Tot seguit intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Cuando uno escucha las palabras de la CUP se refuerza en sus convicciones, y tiene 
mucho sentido la moción que presenta Ciudadanos, a la cual se ha adherido también 
el Partido Popular y también la suscribimos. Señor Duran, los de las purgas son 
ustedes, pregúntele al exjuez Vidal para qué se hacen esas listas de jueces que están 
a favor y en contra, ¿para qué? ¿Para luego purgar el sistema? ¿Para purgar? 
Ustedes son expertos en ello.  
 
Aquí hay una entidad que presenta un recurso en un ayuntamiento, hay ciudadanos 
que también lo presentan y los Tribunales le dan la razón. Por lo tanto, la moción que 
se ha presentado hoy en el Pleno, lo que trata, precisamente, de evitarle a la 
Diputación de Barcelona, es el bochorno de perder ante el Juzgado de Barcelona este 
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contencioso que tenemos. Porque luego nos dirán que la Diputación no paga a la AMI. 
Bueno, pero una cosa es pagar, pero al final destinar recursos materiales o 
económicos es también lo mismo. Porque nos va a costar horas de personal de esta 
casa, o de abogados, que van a tener que estar dedicados a este asunto y no a otros 
temas que también son de importancia para la Diputación. Por ello, la AMI nos cuesta 
dinero, de una manera u otra. Además, no podemos compartir que haya asociaciones 
que no velen por el interés general de los ciudadanos. Y lo ha explicado muy bien el 
portavoz de Ciudadanos, lo ha explicado perfectamente. Aquí estamos para el interés 
general de nuestros vecinos, no porque haya una mayoría coyuntural, en este 
momento, que determine que todos los ciudadanos de la provincia de Barcelona, como 
formamos parte de esta Diputación, nos integramos y estamos a favor de la 
independencia. Eso es rotundamente falso. Creemos que esta Diputación, igual que 
los ayuntamientos, deben de velar por el interés común que tiene la ciudadanía, y es 
lícito que usted defienda la independencia igual que es lícito que nosotros defendamos 
lo contrario, pero no instrumentalizar esta entidad o esta asociación o el ayuntamiento 
determinado en un uso partidista; eso no lo podemos compartir.  
 
De aquella manera que nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo siempre 
la importancia que tiene Cataluña dentro de España, vamos a defender que somos un 
gran país, vamos a estar siempre en contra de aquellas personas o de aquellos 
postulados ideológicos que pretendan romper la unidad de nuestra patria y, por lo 
tanto, nuestro total apoyo a esta moción y seguiremos dando la batalla porque, al final, 
representamos a la mayoría de los catalanes.” 
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui 
diu: Sí, nosaltres, sobre la qüestió de l’AMI pensem que, igual que va fer aquesta 
Diputació, tots els ajuntaments voten, en seu Plenària, l’adhesió o no a aquesta entitat 
i, precisament, són els Plens on estem representats el conjunt de veïns i veïnes i, per 
tant, el que es decideix en aquestes sessions plenàries té plena legitimitat i és 
plenament democràtic.  
 
Pensem que aquesta moció i les actuacions de la Delegació del Govern i de Societat 
Civil Catalana, i de partits polítics com Ciutadans i PP, que han impugnat i recorregut 
els acords d’adhesió i de pagament a aquesta entitat, ho fan amb una voluntat clara 
d’entorpir i dificultar, mitjançant una utilització esbiaixada dels Tribunals de justícia, la 
voluntat municipal de la que parlàvem, que és de participar o no d’aquesta associació.  
 
També volem dir que, a part d’aquests arguments, la moció manca de rigor donat que 
avança conclusions polítiques a una resolució judicial que no s’ha produït. Pel que es 
refereix a aquesta moció en concret, utilitza una sentència estimatòria d’un recurs, la 
Sentència 16/2017, del Jutjat contenciós-administratiu número 1 de Tarragona, per 
exigir la revisió dels acords d’adhesió, obviant que no és una sentència ferma i sense 
indicar que existeixen moltes altres sentències desestimatòries, en recursos que són 
molt similars. I tenim aquí la llista com Subirats, Armentera, Pedret i Marzà, Vidrà, 
Torrelles de Llobregat, Mont-ras, etc. Per tant, ens trobem davant d’una qüestió 
jurídica, si és que es vol tractar en aquests termes, no haver diversitat de criteris, 
interpretacions per part de jutjats que han estimat o desestimat recursos. A més, com 
hem reiterat per part del nostre Grup en altres ocasions, denunciem rotundament la 
judicialització de la política que fan el PP i Ciutadans amb aquesta qüestió. De manera 
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que, en una societat democràtica són..., no entenem aquestes contínues causes 
judicials que obren un ajuntament, o regidors o regidores, pel fet que majories 
polítiques, que representen els seus veïns i veïnes, expressin idees que considerem 
totalment democràtiques.  
 
I ja, per últim, dir que en el decurs... Dir-li als partits que donen suport a aquesta moció 
que, en els últims anys, la Delegació del Govern de Catalunya ha permès la constitució 
de l’AMI de forma clara, en cap cas s’ha qüestionat la seva existència. I, de fet, la 
Delegació del Govern ha permès la inscripció de set-cents ajuntaments i ens 
supralocals a l’associació sense cap qüestionament de la seva legalitat; per tant, el 
nostre vot a aquesta moció serà en contra.  
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Quan es va presentar la moció per 
adherir-nos a l’AMI nosaltres ja vam expressar, en aquell moment, el vot contrari. I si 
es tornés a presentar, ara, tornaríem a votar que no; jo crec que, a més, un no 
inequívoc, i és important que ho recordem.  
 
En aquell moment, i no vull repetir els arguments, però sí que vam expressar la 
coincidència amb entitats municipalistes que el que fan és coordinar el treball conjunt 
que hem de fer des dels ajuntaments, com és la Federació de Municipis de Catalunya 
o l’Associació Catalana de Municipis. Però en canvi, en el cas de l’AMI no és una 
entitat municipalista, pròpiament dita, perquè l’objectiu és un objectiu diferent; i, per 
tant, no ens sentim còmodes com ens podríem sentir i, alguns ajuntaments, alcaldes i 
alcaldesses que no ho fan, com es podrien sentir amb les dues entitats municipalistes 
que treballen fa molts anys, com deia, per coordinar i de vegades, també, per reclamar 
tot allò que pensem que hem de fer des dels ajuntaments.  
 
Per tant, vam votar que no, tornaríem a votar que no, ara i l’any que ve. Però pel que 
fa a aquesta moció, nosaltres entenem que aquest procés, ara mateix, ha entrat ja en 
el terreny judicial, no al terreny polític i, per tant, efectivament, ho recull la mateixa 
moció quan diu que “l’acord d’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’AMI ara mateix 
es troba pendent d’aquesta sentència al Jutjat de lo contencioso-administrativo número 
4 de Barcelona”. I, per tant, el que pensem és que tot allò que ja s’ha iniciat i que té un 
recorregut i, per tant, hi ha un procediment judicial, el millor és que deixem que s’acabi 
aquest procediment i, després, quan realment tinguem al nostre abast el sentit de la 
sentència, en podríem parlar. És per aquest motiu que nosaltres, tot i que en el seu 
moment ja vam votar contràriament, en aquesta moció, ara mateix, ens abstindrem. 
Ens abstindrem perquè pensem que, una vegada judicialitzat o judicialitzada aquesta 
adhesió de la Diputació a l’AMI, el millor és que s’acabi aquest recorregut i, per tant, 
suposo que ja tindran temps de tornar a pronunciar d’aquest tema i d’altres que, 
evidentment són molt recurrents en el Ple.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, nosaltres evidentment hi 
votarem en contra. En primer lloc dir que Ciutadans, que és el que proposa la moció, 
i el Partit Popular estan dient que és lícit que hi hagi gent que siguem 
independentistes, que lluitem per la independència, han dit això vostès? Que és lícit. 
Però en canvi, no és lícit la lliure associació per poder avançar cap a la independència 
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d’aquells que pensem que hem de fer-ho. Per tant, jo crec que, primer de tot, la lliure 
associació al nostre país hauria de ser un dret que no s’hauria de qüestionar mai. De 
la mateixa manera, i menys judicialitzar. Jo no estic d’acord que la Diputació estigui, 
segurament, està dins la Federació Espanyola de Municipios y Provincias, 
personalment, a mi em fa una nosa... no m’entusiasma gens, “no lo encuentro bonito” 
tampoc. Però hi som, i no ho judicialitzem. I quan es donen recursos públics a la 
FAES, que és l’instrument més retrògrad i penós que existeix a l’Estat espanyol, 
d’involucionsime polític total, i s’utilitzen recursos públics, no ho judicialitzem nosaltres, 
no ho judicialitzem. Per tant, per què carai, quan hi ha una majoria democràtica, en 
aquesta Diputació, que dóna recolzament a aquesta Associació de Municipis per la 
Independència, no només vostès són pesats, i tenen tot el dret a ser-ho, de presentar 
una moció perquè sortim sinó que, a més a més, hi ha qui es preocupa de portar-ho en 
un procés judicial; com si no tinguéssim drets, els ciutadans, de poder-nos lliurement 
associar allà on creiem més oportú. Per tant, no ho entenem. I no només, i acabo, però 
jo per mi hi ha un aspecte molt clar, que és que, segurament, quan vostès tinguin 
majoria democràtica en els ajuntaments i en aquesta Diputació per decidir que sortim 
de l’AMI ho posen al Ple, segurament guanyaran i podrem sortir de l’AMI. Respectin 
vostès la majoria democràtica que estem dient que volem formar part de l’Associació 
de Municipis per la Independència. I jo diria més, i per què no podem pagar a l’AMI? 
Per què no es pot pagar amb recursos públics a l’AMI, de la mateixa manera que es 
paga amb recursos públics la Federació Española de Municipios y Provincias o amb 
recursos públics a la FAES? Es paga i no passa res. En canvi, a nosaltres sí que 
passa que ens han de portar a un procés judicial quan, a sobre, no posem recursos 
públics per poder-ho finançar.  
 
I finalment, escolti’m, set-cents ajuntaments del país, set-cents ajuntaments que es 
mereixen el nostre respecte; set-cents ajuntaments del país que, democràticament, en 
els seus Plens han decidit lliurement, perquè els ciutadans així ho han votat, el conjunt 
de ciutadans ho han votat d’una forma majoritària, que estiguin associats a 
l’Associació de Municipis per la Independència. Aniran vostès en contra de la voluntat 
majoritària dels ciutadans i ciutadanes, dels pobles i ciutats de Catalunya, que han 
decidit que els seus representants públics defensin formar part de l’Associació de 
Municipis per la Independència? Jo crec que és un greu error.  
 
Tot seguit intervé el portaveu el Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: No, clar que no, que votarem que no volem marxar si vam votar 
que sí. És com estrany que, fins i tot, es porti una moció al Plenari, amb tot el respecte, 
perquè votem el contrari al que vam votar fa quatre dies, com aquell qui diu. No, no 
marxarem i, a més, no marxarem perquè rectifico dades: hi ha set-cents vuitanta-set 
municipis adherits, quaranta-dos consells comarcals i altres ens locals i les quatre 
diputacions. Per què hem de marxar nosaltres? Que decidirem al Plenari a cop de 
moció que rectifiquem? Escolti, ho deia la Pilar Díaz, quan hi hagi sentència, ja veurem 
què passa, però per què hem de marxar voluntàriament si hem volgut entrar 
voluntàriament? Seria bastant il·lògic i és evident que, ja saben vostès de sobres, que 
hi ha grups d’aquest Plenari que votaran en contra directament; és evident. Ni tan sols 
s’ha intentat pactar res, perquè ja sabien que els hi diríem que no. Miri, no sé, ja 
marxarem el dia que es dissolgui perquè Catalunya és un Estat d’Europa, llavors ja 
marxarem tranquil·lament perquè no tindria raó de ser. Però, de moment, el que va dir 
el Plenari el respectem i, en tot cas, avui votem que no. Ratifiquem el que vam fer fa, 
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no arriba a dos anys, en un mateix Plenari d’aquesta Diputació. I no s’equivoquin, les 
majories són les que decideixen; això és democràcia des de fa segles. I, per tant, aquí 
hi ha una majoria que va decidir això, i hi ha majories a set-cents vuitanta-set 
ajuntaments que van decidir això i, per tant, ho mantenim, ho defensem i entenem de 
l’existència d’aquesta associació; perquè el país està immers en una revolta, com els 
he dit al primer punt de les mocions, que vol canviar l’estatut social dels catalans i aquí 
estem i, per tant, defensem el mantenir-nos dintre d’aquesta associació.  
 
De nou intervé el senyor Tovar (C’s), qui diu: “Vamos a ver, para el conjunto de 
portavoces de los grupos que se han opuesto a la moción, precisamente la moción lo 
que pretende es salir del ámbito de la judicialización de la política. Son ustedes los que 
están repitiéndonos lo de la judicialización de la política. Nos pretenden hurtar el 
debate político antes de que haya una sentencia judicial. Cuando haya una sentencia 
judicial ya no habrá debate político, habrá otro tipo de debates pero ya no serán 
políticos, eso por una parte.  
 
Al diputado Rodríguez decirle que Ciudadanos jamás ha impugnado un acuerdo de un 
Plenario, jamás; como organización política jamás, en vía judicial. Al señor Fábrega 
decirle que el derecho de asociación de usted no se pone en duda. Se pone en duda 
los límites del derecho de asociación de una institución democrática que tiene que 
amparar y proteger la pluralidad política, es la diferencia; es la pequeña diferencia 
entre el derecho de asociación de los independentistas al derecho a asociación de una 
diputación o de un ayuntamiento. Al señor García Cañizares simplemente decirle que 
las mayorías en una democracia, desgraciadamente para ustedes, están sujetas a 
reglas también. Y por último, acabar agradeciendo al Grupo Popular el apoyo que nos 
ha brindado a la moción con su firma y con su adhesión.”  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades 
assistents dels Grups polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i Partit Popular 
(2), el vot en contra dels Grups polítics Convergència i Unió (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Entesa (6) i CUP - Poble Actiu (3) i 
l’abstenció del Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (9), sent el resultat definitiu de 5 vots a favor, 33 vots en contra i 9 
abstencions. 
 
6.- Donar compte de la resolució de la Junta de Portaveus, adoptada en sessió 
de 19 de gener de 2017, per al seguiment de la tramitació i compliment dels 
acords derivats de les mocions aprovades en el Ple de la Diputació de Barcelona 
en el mandat 2015-2019. 
 
“El Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que també 
disposa la normativa legal vigent, preveu que els Grups Polítics puguin presentar 
propostes de resolució per a debat i votació del Ple (article 25) i, també, que puguin 
presentar-hi precs i preguntes o interpel·lacions (article 27). 
 
Al llarg del present mandat 2015-2019 han estat ja diverses les mocions presentades 
pels Grups Polítics presents a la Diputació de Barcelona, havent estat moltes d’elles 
aprovades, amb diferent pluralitat de majories. 
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Havent-se interessat alguns Grups pel seguiment de la tramitació feta amb les 
mocions aprovades, així com pel compliment dels acords adoptat pel Ple de la 
Corporació, derivats de diferents mocions, la Junta de Portaveus, formada per un 
representant de cadascun dels set Grups Polítics presents a la Corporació, per 
unanimitat 
 

RESOL 
 

Primer.- Acordar que la Junta de Portaveus sigui l’òrgan no resolutori en què es farà 
el seguiment, amb caràcter semestral, de la tramitació feta de les mocions aprovades 
pel Ple en el present mandat, així com del compliment de les possibles accions i /o 
efectes que d’elles se’n derivin. 
 
Segon.- Gestionar l’existència d’un espai al Portal de Transparència de la Diputació 
de Barcelona per informar de les mocions aprovades pel Plenari de la Corporació i per 
a incloure-hi informació relacionada amb el desenvolupament i/o compliment de les 
accions i/o efectes que d’elles se’n derivin. 
 
Tercer.- Sol·licitar a la Secretaria General que comuniqui el text de les mocions 
aprovades a les àrees gestores que hagin de realitzar algun tipus d’acció derivada dels 
acords adoptats pel Ple. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució als àmbits gestors afectats.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Abandona la sessió la diputada senyora Arbell (ERC-AM). 
 
7.- 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 20 al 721 ambdós inclosos; Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, compresos entre els números 32 al 618, ambdós inclosos; Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números 126 al 686, ambdós 
inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 48 al 276, 
ambdós inclosos de l’any 2016; i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els 
números 59 al 562, ambdós inclosos tots ells de l’any 2017, i dels acords adoptats 
per la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries de data 22 de 
desembre de 2016 i 26 de gener de 2017. 
 
Abandonen la sessió la diputada senyora Marin (PSC-CP) i el diputat senyor Ruiz 
(PSC-CP). 
 
La presidència, dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Senyora presidenta, entenem que, primer, estaríem en l’apartat de 
donar compte de les resolucions. 
 

La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Sí, sí. Exactament.  
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Continua la seva intervenció el diputat senyor Duran dient: D’acord. Atès el Decret 
29/2017, pel qual ha tingut entrada al Registre General de la Diputació l’ofici del Jutjat 
d’Instrucció número 1 de Barcelona, perquè la corporació trameti uns expedients i 
informes, concretament vint-i-dos, i, a més a més, que aturi qualsevol pagament en 
relació amb aquests expedients; això ve motivat per una denuncia que nosaltres, com 
a CUP-Poble Actiu, vam fer a l’Oficina Antifrau, que ara està fent aquesta actuació. I 
nosaltres li volíem demanar al Govern de la Diputació si, a més de la valoració política 
d’aquestes diligències envers la Direcció de Relacions Internacionals, si la Diputació 
de Barcelona preveu depuracions de responsabilitats una vegada acabi aquest procés.  
 
A continuació intervé, a continuació, el diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: 
Em sembla normal. Vostè ho ha dit a la seva intervenció. Si vostès fan una denúncia el 
normal és que es demanin els expedients. La denúncia la fan vostès, ho acaba de dir, 
i, per tant, no podem fer altra cosa que atendre els requeriments, en aquest cas de la 
justícia, a una denuncia, insisteixo, que han fet vostès. Per tant, vostès sabran el per 
què fan la denúncia i, en tot cas, en el moment que tot el procediment s’hagi acabat, ja 
es prendran les mesures que s’hagin de prendre, tant si s’han de prendre en un sentit 
com si s’han de prendre en un altre.  
 
8.- Precs 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Tenim tres precs. En primer lloc, com fem habitualment, demanar la 
dimissió de la senyora Núria Parlon com a vicepresidenta cinquena sense atribucions 
de la Diputació de Barcelona.  
 
En segon lloc, ens agradaria, des del Grup CUP-Poble Actiu, tenir, a ser possible en el 
termini màxim d’un mes, conèixer quines són les mesures que ha pres la Diputació en 
relació amb l’auditoria de riscos psicosocials que ha estat practicada en aquesta 
institució.  
 
I el tercer prec, ja em perdonarà que personalitzi amb vostè senyora presidenta, però li 
demanem, com a membre d’aquest Grup polític a la Diputació i com a vallesà, 
simplement que no parli en nom nostre. I que no parli en nom nostre quan vostè, com 
a alcaldessa de Sant Cugat i presidenta de la Diputació. Entenem que moltes vegades 
és difícil diferenciar... o la percepció que té el periodista de torn de les seves paraules. 
En aquest cas, ens volem referir a la notícia que, en principi, va sortir de l’Ajuntament 
de Sant Cugat per la voluntat que tenien de formar part de l’àrea metropolitana de 
transport, de la corona 1, després al 2018. Nosaltres, en el Plenari del mes passat, 
vam fer una reflexió sobre quin paper o com volia articular el debat la Diputació de 
Barcelona, dins de l’àmbit de governs locals.cat, que vostè ens va resoldre; i nosaltres 
estem sempre atents a aquest debat territorial. Les declaracions a les quals em vull 
referir: “El vicepresident de mobilitat i transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Antoni Poveda, ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona, a través de la seva 
presidenta i alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa”. Les declaracions diuen, 
literalment: “Creiem que tots els municipis metropolitans hem d’estar dins la mateixa 
zona; permetria tenir un cost de transport a Barcelona molt menor”. La pregunta és si 
vostè ha demanat a l’Ajuntament de Cerdanyola si està d’acord o no amb la 
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repercussió en el seu rebut de l’IBI per entrar dintre de la primera corona; si li ha 
demanat a Ripollet; si li ha demanat a Sabadell; si li ha demanat a Badia del Vallès; si 
li ha demanat a... etc. etc. etc. Llavors, evidentment, dit això, nosaltres, en aquest 
concepte de “redistribució de riquesa”, i intento no allargar-me, estem a favor d’abaixar 
els preus del transport públic als nostres veïns; però, evidentment, que aquest 
abaixament del transport públic ha de ser amb un sufragi de la Generalitat. Només 
faltaria!!! Llavors, si parlem de quatre línies en la redistribució territorial, on la primera 
seria l’1 seria la ciutat de Barcelona; 3 seria l’Àrea Metropolitana de Barcelona; 5 seria 
l’àrea de demarcació o la demarcació de Barcelona i 7 seria Catalunya. Doncs bé, si 
vostè vol encetar quina ha de ser l’àrea metropolitana de Barcelona, encetem aquest 
debat. Si l’àrea metropolitana de Barcelona ha d’arribar al punt 5, que englobi tota la 
demarcació, parlem-ne. Però, en tot cas, si vol aquest debat, faci-ho primer amb els 
grups polítics que hi són a la Diputació, que vostè encapçala, i a més a més, faci-ho 
d’acord amb els legítims representants dels municipis que hi estarien directament 
afectats.  
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), intervé dient: Gràcies i, per tant, el prec és? 
 
El senyor Duran diu: Que no parli en nom nostre. Que abans de fer segons quines 
afirmacions consulti els partits. Que vostè parla com a presidenta de la Diputació de 
Barcelona...  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: No, no, no! Això si que no li puc admetre. 
Quan parlo com a presidenta de la Diputació ho faig com a presidenta de la Diputació. 
La Diputació de Barcelona no ha fet cap comunicat, cap nota en cap cas. No és aquest 
el fet i, efectivament, som els alcaldes metropolitans que vam signar una carta, divuit 
alcaldes, que vam signar-la i la vam entrar a l’entitat metropolitana per abordar 
aquesta qüestió. Entre els ajuntaments que vostè citava n’hi havia que no estan a 
l’Àrea Metropolitana però, en qualsevol cas, no ens discutirem per això. Per tant, és un 
debat que està a sobre de la taula de molts ajuntaments, i penso que he estat o he 
intentat estar molt respectuosa en aquesta qüestió. És més, no he ni tractat aquest 
tema amb el senyor Poveda en seu de Diputació de Barcelona, ni molt menys.  
 
A continuació intervé el president del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Ibáñez, qui diu: Atès que la Sentència del Tribunal Constitucional, del 16 de 
febrer d’aquest any, ha declarat inconstitucionals varios articles de la Norma foral 
sobre l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que 
coneixem com a plusvàlua municipal, a la província de Guipúscoa, en entendre que va 
en contra del principi de capacitat econòmica tributar per aquest import, quan la venda 
de l’immoble s’hagi realitzat amb pèrdues o bé sense guanys; i que aquesta sentència 
dictada pel Ple del Tribunal Constitucional, molt probablement, obligarà a reformar, 
com a mínim, l’article 107 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula aquest impost, 
donat que l’articulat legislatiu, pel que fa a la plusvàlua, és idèntic al de la normativa 
foral.  
 
Tenint en compte aquestes circumstàncies, preguem a l’equip de govern de la 
Diputació de la província de Barcelona que, en primer lloc, faci una estimació de 
l’impacte econòmic que podria implicar aquesta sentència per als diferents municipis 
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de la província. En segon lloc, que un cop es disposi d’aquest càlcul d’impacte 
econòmic, que la Diputació estableixi una línia de crèdit específica per tal d’atendre les 
necessitats dels municipis, per fer front a les previsibles devolucions d’ingressos 
indeguts a què haurien de fer front. I, en tercer i últim lloc, sol·licitar a l’ORGT que 
consulti i acordi amb cadascun dels ajuntaments de la província que li tinguin cedit 
totalment o parcialment la gestió d’aquest impost, si volen o no adoptar mesures 
cautelars al respecte, com seria, per exemple, suspendre els expedients actualment en 
tràmit, fins que la Llei reguladora de les hisendes locals es modifiqui i s’harmonitzi amb 
la sentència del Tribunal Constitucional.  
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, entenem que vostè fa un prec, 
però aquesta qüestió és d’una profunditat i d’una complexitat altíssima, i a qui 
correspondria la modificació de la Llei d’hisendes locals, com sap, no és a aquesta 
Diputació sinó, en aquest moment, és al Govern de l’Estat. Per tant, som molts 
ajuntaments que estem molt al cas d’aquesta situació i, per tant, estarem pendents de 
com evoluciona aquesta qüestió.  
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui 
diu: Sí, nosaltres un primer prec, que va molt en la línia del que comentava el Grup de 
Ciutadans, per tant, intentaré ser breu. El que demanem, des d’Entesa, a aquesta 
Diputació és, primer, que elabori un informe jurídic sobre els efectes de la sentència en 
els ens locals de la demarcació de Barcelona, i els procediments a adoptar davant 
possibles reclamacions o interposició de recursos contenciosos-administratius. Dos, 
elaborar un estudi econòmic sobre els efectes de la sentència a les hisendes locals de 
la demarcació, i que contempli possibles anàlisis de minoració d’ingressos tributaris. I 
tres, posar a disposició dels ens locals de la demarcació els serveis de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació, per a l’assessorament i orientació amb relació a 
l’execució de la sentència, tenint en compte la disponibilitat de recursos de dit 
organisme autònom, les càrregues de treball i les condicions laborals del personal a 
càrrec. I, per últim, instar els grups, com ha dit la presidenta també, els grups amb 
representació al Congrés dels Diputats, a que demanin al Govern de l’Estat que 
aquesta adaptació a la normativa i a la sentència del Tribunal Constitucional sigui 
tramitada en el menor temps possible i amb la major facilitat, de cara als governs 
locals. 
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Prenem nota d’aquest prec i estudiarem, 
conjuntament amb l’Organisme de Gestió Tributària, com podem orientar els 
ajuntaments, evidentment, en aquesta situació.  
 
Tot seguit intervé la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: El segon 
prec que fem el Grup de l’Entesa és un prec per a la redacció d’una ordenança tipus 
de serveis funeraris, destinada als municipis de la demarcació de Barcelona. Tots i 
totes sabem que al gener de 2017, fa poc, vam aprovar una moció, només hi va haver 
els vots contraris del Partit Popular, que va presentar la Cup-Poble Actiu de la 
demarcació de Barcelona, per donar suport, estudis de viabilitat de prestació pública 
de tot el tema que era el cens de cementiris i serveis funeraris. El nostre Grup, el 
portaveu del Grup, l’Arnau Funes, va fer durant la seva intervenció, va demanar que 
constés en l’acta un esment concret a la necessitat de tenir una ordenança tipus que 
pogués fer la Diputació per, després, poder ajudar a donar suport, i que els diferents 
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ajuntaments de la demarcació de Barcelona poguessin fer servir com a referencia. Ens 
ha semblat que era més formal poder fer un prec, en aquest sentit, i jo el llegeixo, és 
molt breu, diu: Elaborar una ordenança tipus sobre els serveis funeraris per facilitar 
l’adaptació de les ordenances i reglaments municipals, existents a la Directiva 
2006/123 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa 
als serveis en el mercat interior, amb l’objectiu que els governs locals puguin establir 
una regulació eficient i transparent d’aquesta competència municipal.  
 
La presidència diu: Gràcies, queda recollit el prec. No hi ha més precs. Passem a 
preguntes.  
 
9.- Preguntes 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Avui hem aprovat una Declaració institucional arran de la Sentència 
que anul·lava de ple dret el Pla especial de protecció del Montseny. Una declaració 
institucional que a nosaltres, des del nostre Grup, ens hagués agradat que hagués 
constat explícitament un termini per a que, com a mínim, com a horitzó tinguéssim el 
desembre del 2017 per tenir l’aprovació inicial d’aquest Pla especial de protecció, i 
que, a més a més, nosaltres havíem sol·licitat, en el seu moment, la suspensió 
cautelar de llicències, autoritzacions usos, obres i activitats, en tant no estigués el nou 
Pla especial de protecció definitivament aprovat. La pregunta és si el Govern de la 
Diputació es posarà al costat dels plantejaments de les entitats en defensa del territori, 
concretament al Montseny, que justament el que demanen, en tant no estigui aprovat 
definitivament aquest Pla, aquesta suspensió de llicències, activitats, autoritzacions, 
usos, obres i activitats al Parc del Montseny.  
 
A continuació intervé el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, senyor Guiteras (ERC-AM), qui diu: Bé, ja que ho hem 
parlat, queda com molt clar en aquesta Declaració conjunta de que és prioritari per 
nosaltres, per tant, li donarem la màxima prioritat i la màxima velocitat.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), indica que, finalitzada la formulació de 
preguntes orals, de conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, es donarà 
lectura al sentit de tant de les preguntes formulades oralment en el darrer Ple com de 
les presentades per escrit pels diferents Grups, des de la darrera sessió del Ple i de si 
han estat respostes, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les 
respostes a l’Acta de la present sessió. 
 
1. Pregunta, formulada en data 31 de gener de 2017, pel president del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, diputat president del Grup Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el 
present escrit, passo a formular la següent SOL·LICITUD del següent apartat: 
 
Per necessitats de treball del nostre Grup, necessitem accés a la factura corresponent 
al lloguer d’espais per a la celebració del conjunt d’actes sobre Llengües assetjades-
Jornades sobre trilingüisme, respecte dels quals en tenim coneixement de què es 
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varen realitzar al Palau Maricel, els dies 13 i 14 de gener de 2017, sota l’organització 
del sindicat USTEC-STEs i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el 
Consorci Patrimoni de Sitges. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Cultura, Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
(ERC-AM), va ser lliurada, amb la documentació sol·licitada, en data 16 de febrer de 
2017 i diu: 
 

En resposta a la seva sol·licitud de data 27 de gener de 2017 relativa a l’accés a la factura 
corresponent al lloguer d’espais per a la celebració del conjunt d’actes sobre Llengües 
assetjades-Jornades sobre trilingüisme, ens plau adjuntar-vos la factura que ens sol·liciteu 
així com el justificant de pagament. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

 
2. Pregunta, formulada en data 31 de gener de 2017, pel president del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, diputat president del Grup Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el 
present escrit, passo a formular la següent SOL·LICITUD del següent apartat: 
 
Per necessitats de treball del nostre Grup, necessitem accés a l’informe, aportat per la 
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), 
corresponent a la informació econòmica de despeses i ingressos vinculats al 
desenvolupament de l’actuació de la FEDAIA durant l’any 2016, contemplada al 
conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona el 28 de juny de 2012, així com una 
còpia de l’esmentat conveni. 
 
La resposta, signada per la diputada delegada de Benestar Social, Il·lma. Sra. Teresa 
Maria Fandos i Payà (CiU), va ser lliurada, amb la documentació sol·licitada, en data 
7 de febrer de 2017 i diu: 
 

En resposta a la vostra sol·licitud amb data 31 de gener de 2017, mitjançant la qual 
demanàveu informació sobre el conveni subscrit amb FEDAIA, us adjuntem la documentació 
sol·licitada. 

 
3. Pregunta, formulada en data 2 de febrer de 2017, pel portaveu del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputació de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de información: 

 

Sería de nuestro interés que nos facilitaran una copia de todos los convenios en 
materia fiscal, del período comprendido entre el año 2011 y la fecha de hoy, que haya 
podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de las entidades que 
conforman su sector público, con la Generalitat de Catalunya y/o cualquiera de las 
entidades que conforman su sector público. 
 

Pregunta pendent de resposta. 
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4. Pregunta, formulada en data 2 de febrer de 2017, pel portaveu del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 

 
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputació de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de información: 
 
Establece el artículo 131, en relación con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, que las haciendas de las provincias estarán constituidas, 
entre otros, por los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e 
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades 
autónomas o de otras entidades locales, las participaciones en los tributos del Estado 
y de las comunidades autónomas y el producto de las multas y sanciones en el ámbito 
de sus competencias.  
 
En relación con las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
tributos locales, el artículo 7 de la misma norma habilita para que los municipios 
aprueben su delegación a la comunidad autónoma o en otras entidades locales en 
cuyo territorio estén integradas.  
 
Por su parte, el artículo 12 establece que la gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de los tributos locales se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley 
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.  
 
Atendiendo a que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su 
artículo 95 establece que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 
Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado 
y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya 
gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin 
que puedan ser comunicados a terceros. 
 
Es deseo de este Grupo: 
 
Conocer si el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial 
de Barcelona, u otro órgano o unidad dependiente de la misma, ha cedido datos de 
carácter fiscal, de sus propios recursos fiscales o de los delegados por los municipios, 
a algún organismo de la Generalitat de Catalunya u otras entidades públicas o 
privadas. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, ha estat lliurada avui, dia 23 de 
febrer de 2017 i diu:  
 

En resposta al vostre escrit de dia 2 de febrer, us informo que en relació a la sol·licitud 
d’informació formulada, relativa a la cessió de dades fiscals entre l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) i altres organismes públics, correspon manifestar que les dades que 
l’ORGT cedeix a altres administracions públiques en el decurs de l’exercici de les seves 
competències, s’efectua sempre per imperatiu legal i en el marc del deure de col·laboració 
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que ha de presidir necessàriament les relacions entre les diferents administracions 
públiques.  
 
L’ORGT també cedeix dades a instàncies de les sol·licituds que de vegades efectuen els 
Jutjats i Tribunals en l’exercici de les seves funcions jurisdiccionals, sigui per a la persecució 
de delictes o bé per millorar la col·laboració en les tasques d’execució de les resolucions 
judicials fermes [supòsits que també estan previstos en els apartats a) i h) de l’article 95 de 
la LGT, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària].  
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
5. Pregunta, formulada en data 3 de febrer de 2017, pel president del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
Per necessitats de treball del nostre Grup Polític, sol·licitem que ens facin arribar, a la 
major brevetat possible, una relació de les places de secretari/ària de la Presidència, 
de les Vicepresidències i les Presidències d’Àrea on consti: categoria, nivell 
complement de destinació, lloc retributiu i grau, des de l’inici de la legislatura fins a la 
data d’avui. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, va ser lliurada en data 22 de 
febrer de 2017 i diu:  
 

En resposta al vostre escrit del dia 3 de febrer de 2017, us annexo un quadre en el que 
apareix la informació sol·licitada referent a la relació de places de secretari/a.  
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pregunta, formulada en data 6 de febrer de 2017, pel president del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
Per necessitats de treball del nostre Grup Polític, sol·licitem que ens facin arribar, a la 
major brevetat possible, l’últim estudi realitzat, així com l’immediatament anterior, 
sobre els Llocs de treball del  personal de la corporació, així com la seva autoria i data. 
 

La pregunta es respondrà oralment en una reunió convocada a l’efecte. 
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7. Pregunta, formulada en data 7de febrer de 2017, pel president  del Grup CUP-
Poble Actiu, que diu: 

 
Des del Grup CUP-Poble Actiu a la Diputació de Barcelona, volem conèixer quina 
actuació concreta vol fer la Diputació a la carretera d’Illes-Sant Marçal dins del Parc 
Natural del Montseny i per què la vol fer. 
 
La resposta, signada pel diputat adjunt d’Espais Naturals, senyor Calderer, ha estat 
lliurada avui, dia 23 de febrer de 2017 i diu:  
 

Responc el seu escrit de 7 de febrer, adreçat a la Presidència en el que demana conèixer 
quina actuació concreta vol fer la Diputació a la carretera d’Illes-Sant Marçal dins del parc 
natural del Montseny, i perquè la vol fer. 
 
El passat 19 de gener es va produir una reunió al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya amb l’assistència del director general de Medi Natural, l’alcalde 
de Montseny, els diputats de Vies Locals i Espais Naturals i Medi Ambient i el diputat adjunt 
d’Espais Naturals, acompanyats pels gerents de Vies Locals i Espais Naturals. 
 
En aquesta reunió es van acordar les tasques a desenvolupar a partir d’ara i fins a 
l’execució del projecte de millora del Camí de Les Illes a .Marçal en el parc natural del 
Montseny, tenint en compte les prescripcions de la Resolució del Síndic de Greuges AO-
3471/2014. 
 
Les consideracions i les mesures acordades en relació a la resolució esmentada van ser les 
dues següents: 
 
1.- Les administracions presents (Generalitat, Diputació i Ajuntament) assumiran un nou 

projecte en el que s’incorporin totes les prescripcions assenyalades per la Ponència 
Ambiental en la seva Declaració d’Impacte i els suggeriments de la Sindicatura de 
Greuges quan a la limitació de la pavimentació i de l’accés al camí als vehicles de 
serveis, de gestió i dels propietaris. 

 
2.- La Diputació de Barcelona, com a òrgan gestor del parc natural, a través de la Gerència 

de Serveis d’Espais Naturals, redactarà el nou projecte que haurà de ser aprovat, 
prèviament a la seva execució, per una Comissió de Seguiment que defineix la pròpia 
Declaració d’impacte ambiental. 

 
Pel que fa al perquè de la voluntat de la Diputació de fer una actuació en el referit camí, cal 
considerar que el promotor del projecte inicial va ser l’Ajuntament de Montseny, que el 
suport econòmic que va demanar aquest Ajuntament a la Diputació per l’execució de les 
obres, va ser retirat, i que l’actual participació de la Corporació en el conjunt de mesures 
esmentades es conseqüència de l’acord entre les administracions reunides el 19 de gener 
en el marc competencial de la gestió del parc natural 

 
8. Pregunta, formulada en data 14 de febrer de 2017, pel portaveu adjunt del Grup 

Partido Popular, que diu: 
 
El diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona, presenta, per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament 
de documentació, si s’escau, la següent 
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PREGUNTA: 
 
Quins acords, contractes o convenis va subscriure la XAL, durant el període 2013-
2016, amb altres mitjans de comunicació, empreses de producció audiovisual o 
agències de notícies, per a l’intercanvi de continguts? 
 
Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les contraprestacions 
econòmiques que se’n derivaven. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, ha estat lliurada avui, dia 23 de febrer 
de 2017 i diu:   
 

D’acord amb la seva pregunta de 7 de febrer sobre quins acords, contractes o convenis va 
subscriure la XAL durant el període 2013-2016 amb altres mitjans de comunicació, 
empreses de producció audiovisual o agències de notícies per a intercanvi de continguts, 
em plau fer les següents consideracions: 
 
Atès que existeix la comissió de seguiment de la Xarxa d’Audiovisuals Local,  de la que en 
sóc president, crec que és oportú remarcar que aquest òrgan és el més adient per a les 
qüestions que fan referència a aquesta societat mercantil i, atès també, que en la comissió 
de seguiment tots els grups polítics hi son representats, considerem que aquesta comissió 
és el marc on podrem facilitar i comentar amb detall totes les qüestions que puguin ser 
d’interès pel que fa al seu desenvolupament.   
 
Així mateix, és voluntat del govern de ser respectuós amb els òrgans de decisió de la 
corporació i és per això que resulta oportú i adequat fer-ne l’ús preceptiu dotant-los dels 
continguts de presentació d’iniciatives, discussió i control que s’escaiguin i que li son propis. 

 
9. Pregunta, formulada en data 16 de febrer de 2017, per la portaveu adjunta del 

Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que diu:  
 
Des del Grup Socialista de la Diputació de Barcelona, formulem la següent  
 
PREGUNTA: 
 
Voldríem disposar de la informació respecte a quins han estat els recursos econòmics 
que s’han destinat als ajuntaments per a llars d’infants en el període 2012-2016. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Educació, senyor Homet, va ser lliurada el 
dia 22 de febrer d’enguany que diu:  
 

En resposta a la vostra pregunta sobre el finançament de la Diputació de Barcelona a les 
llars d’infants municipals en el període 2012-2016, us adjunto un document amb el detall 
d’aquests ajuts. 
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10. Pregunta, formulada en data 16 de febrer de 2017, pel portaveu del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
 
Sería de nuestro interés conocer el estado, la evolución y la tipología de la deuda, si la 
hubiere, contraída por la empresa PROSAVI Promociones y Explotaciones 
Inmobiliarias, S.L con la Diputación de Barcelona, o cualquiera de las entidades que 
conforman su sector público. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia-Cañizares, ha estat lliurada avui, dia 23 de 
febrer de 2017, i diu:  
 

En resposta al vostre escrit de dia 16 de febrer i d’acord a la informació rebuda per part de 
la intervenció, us informo que segons els registres comptables de la Diputació de Barcelona, 
l’empresa PROSAVI PROMOCIONES Y EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS, SL, amb NIF 
B62552344, no té cap import pendent de pagament ni de cobrament amb aquesta 
Corporació a la data actual. 
 

Així, mateix li comuniquem que s’ha demanat a la resta d’entitats que conformen el sector 
públic de la Diputació de Barcelona les dades corresponents de l’estat dels pagaments i 
cobraments. 
 

Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
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11. Pregunta formulada, en data 22 de febrer de 2027, pel president del Grup CUP-
Poble Actiu, que diu:  

 
Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona volem conèixer l’import 
total concedit (en concepte de Meses de concertació, Catàleg de serveis, Programes 
complementaris i subvencions per concessió directa) als municipis d’Argentona, Artés, 
Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Berga, Capellades, Cardedeu, 
Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Igualada, L’Hospitalet de Llobregat, La 
Garriga, Llinars del Vallès, Manresa, Mataró, Moià, Navàs, Ripollet, Rubí, Sabadell, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Santa 
Margarida de Montbui, Sitges, Terrassa i Tordera durant tot el mandat 2016-2019. 
 

En haver estat formulada amb una antelació inferior a 72 hores abans de la celebració del 
Ple, es respondrà abans de la propera sessió plenària. 

 
Així mateix, s’ha donat resposta a tres precs formulats pel Grup CUP-Poble Actiu 
a la darrera sessió plenària, en tres escrits que tenen els continguts que tot seguit es 
transcriuen: 
 
Escrit, signat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, processos i Societat 
de la Informació, senyor Garcia Cañizares, lliurat en data 14 de febrer de 2017, que 
diu:  
 

En resposta al vostre escrit del dia 15 de desembre de 2016 i al vostre prec efectuat durant 
la Sessió Plenària de gener 2017, després de revisar els llistats enviats, hem pogut 
comprovar que es va produir un error d’impressió de les dues darreres pàgines. Us 
adjuntem de nou la informació amb el format adequat i demanem disculpes per l’error. 
 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
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Escrit, signat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, processos i Societat 
de la Informació, senyor Garcia Cañizares, lliurat en data 14 de febrer de 2017, que 
diu:  
 

En resposta al vostre escrit del dia 7 de novembre de 2016 i al vostre prec efectuat durant la 
Sessió Plenària de gener 2017, en la que indicàveu que no havíeu rebut informació de les 
meses de concertació d’Artés, Cerdanyola, Cornellà, Llinars, Moià, Santa Margarida de 
Montbui, Tordera i Argentona, us informo que no apareixen les dades de Meses de 
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Concertació d’Artés, Cerdanyola del Vallès, Cornellà, Llinars del Vallès, Santa Margarida de 
Montbui i Argentona perquè en el vostre escrit es demanava explícitament la relació d’ajuts 
de l’anualitat 2015 i cap d’aquests municipis té registrats acords de Meses per aquesta 
anualitat. 
 
En relació a les dades de Moià i Tordera, hem constatat que sí que apareixen en el llistat 
que us vàrem fer arribar per carta del dia 21 de novembre. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment 

 
Escrit, signat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, processos i Societat 
de la Informació, senyor Garcia Cañizares, lliurat en data 21 de febrer de 2017, que 
diu:  
 

En resposta a la vostra reclamació formulada durant el darrer Ple de gener, referent als 
decrets 11737 i 11758, dels quals no havíeu formulat pregunta sinó una demanda de 
seguiment, us informo que resolen la incoació de sengles expedients disciplinaris per 
determinar la realitat i abast dels fets posats de manifest com a resultat de les diligències 
practicades en el si dels corresponents expedients d’informació reservada. En ambdós 
casos aquests fets poden ser constitutius d’una falta administrativa. 
 
A data de 6 de febrer de 2017, les persones objecte d’aquests expedients disciplinaris ja 
han rebut el plec de càrrecs, han presentat les al·legacions que han considerat convenients 
per a la seva defensa i han proposat la pràctica de les proves que han estimat necessàries.  
 
Practicades, en el seu cas, les proves proposades, restarà que la instructora dels 
expedients formuli la proposta de resolució, vistes les al·legacions presentades, que 
contindrà, entre d’altres aspectes, la sanció a imposar, si s’escau. 
 
Quant el decret 12220, al qual també fèieu referència vinculant-lo a una qüestió de 
prevenció de riscos laborals, us requerim aclariment al respecte atès que l’esmentat decret 
correspon a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i té per objecte una contractació menor. 
 
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 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe. 
 
Vist i plau 
La Presidenta,      La Secretària General 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
des del número 544441 al 544504. 
 
Barcelona, 30 de març de 2017 
La secretària general 


