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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 30 de març 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), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i
Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM),
Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller
(ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP),
Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA),
Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere
Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles
Rodríguez i Herencia (ENTESA) Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i
Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), Josep Salom i Ges (CiU),
Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador
Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis MartínezAlonso Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el
tresorer senyor Josep Abella i Albiñana.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre
del Dia que es transcriu a continuació:
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 23 de febrer de 2017.
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2.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 1155/17, de 16 de febrer, que modifica parcialment el Decret de
la Presidència núm. 7472/15, de 29 de juliol, en relació amb el règim de dedicació
de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, portaveu del grup d’Entesa, en el sentit que
exercirà el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva en lloc de dedicació
parcial al 75%, amb efectes del dia 1/3/2017.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Codi de bon govern i qualitat institucional
de la Diputació de Barcelona.

Servei de Programació
4.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla “Operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2017”.

5.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 3/2017 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2017, així com
aprovar l'actualització del Pla estratègic de subvencions 2017 i del Pla d'inversions
2017, donar-se per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD
1463/2007, de 2 de novembre.

Intervenció General
6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1493/17, de data 27 de febrer de
2017, que resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016, i donar compte de l’estat d’execució de les inversions
financerament sostenibles a 31.12.2016, i del corresponent informe d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

7.

Dictamen pel qual es proposa resoldre les al·legacions presentades durant el
termini d’exposició pública, per part dels Grups del Partit Popular i Entesa i de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, en relació amb l’acord d’aprovació inicial de la
modificació de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona,
i, en conseqüència, aprovar definitivament la referida Ordenança, incorporant les
al·legacions i suggeriments estimats, així com la seva publicació als efectes de la
seva entrada en vigor.

Organisme de Gestió Tributària
8.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balsareny, a favor de la Diputació de
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Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de
cementiri.
9.

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

10. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cercs, 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.
11. Dictamen pel qual es proposa assabentar-se de l’acord del Ple de l’Ajuntament de
Gallifa, amb relació a revocar la delegació referent a la gestió, liquidació i
recaptació de la Taxa pel servei de clavegueram i Taxa pel subministrament
d'aigua i, alhora, acceptar la confirmació i la clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
12. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gironella, 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 de teleassistència.
13. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels
serveis de cementiri.
14. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació del preu públic per la prestació
del servei d'atenció domiciliària i donar-se per assabentat de la revocació de la
delegació del preu públic per les activitats físiques i de lleure al Pavelló Germans
Margall.
15. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
16. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels
serveis de cementiri.
17. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santpedor, a favor de la Diputació de
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Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de
cementiri.
18. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar la renúncia i deixar sense efecte el lot núm.
3 de les concessions demanials per als aprofitaments especials de tòfones, en
finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit dels parcs
naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el parc del Castell de Montesquiu i el
parc del Garraf i retorn de la garantia definitiva al senyor Enric Prat de la Riba
Aymamí.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.

Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, en
defensa de la preservació del Parc Natural del Montseny.

2.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per instar el
Govern de l’Estat per a la supressió de la taxa de reposició d’efectius en la funció
pública i la modificació de la regla de despesa.

3.

Moció que presenten els Grups Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre la millora
del finançament de les escoles bressol públiques.

4.

Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés de la Diputació de Barcelona, sobre la reinversió del superàvit i la
reforma del sostre de despesa als municipis.

5.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per
les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats
per la Junta de Govern (sessions de 9 i 23 de febrer de 2017).

6.

Precs

7.

Preguntes
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I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 23 de febrer de
2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 23
de febrer 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
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2.- Dictamen de data 9 de març de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència núm. 1155/17, de 16 de febrer, que
modifica parcialment el Decret de la Presidència núm. 7472/15, de 29 de juliol, en
relació amb el règim de dedicació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, portaveu
del grup d’Entesa, en el sentit que exercirà el seu càrrec amb caràcter de
dedicació exclusiva en lloc de dedicació parcial al 75%, amb efectes del dia
1/3/2017.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm.1155/17, de 16
de febrer, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 7472/15, de 29 de
juliol, en el sentit de modificar el règim de dedicació parcial al 75% a dedicació
exclusiva de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, portaveu del grup polític d’Entesa, amb
efectes del dia 1 de març de 2017, que literalment diu:
Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia
15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions
municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les
catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des i de
conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de zona han lliurat a la
Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de
Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el procediment
establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona
i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a tal,
li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin.
En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que
es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
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sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de membres electes
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32
i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres
electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de
major població de la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte
de la província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista
per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de
la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència,
vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin una
especial permanència en la Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents,
superior a la resta de diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la
determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la
proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació
local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si
escau, els organismes dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la
seva dedicació a aquesta entitat local o organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin indemnitzacions per les
despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes
d’aplicació general a les administracions públiques i les que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va acordar
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les
característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple
corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 30 de juny de 2016, va
aprovar la modificació parcial de l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de
juliol de 2015, en el sentit de fixar les retribucions econòmiques a percebre en concepte de
sou i els percentatges de dedicació (75%, 51% i 25%) dels vicepresident/es; membres de la
Comissió Executiva; i presidents/es dels grups polítics amb dedicació parcial.
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 7472/15, de 29 de juliol, va acordar
nomenar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial,
així com el percentatge d’aquestes últimes, publicat en el BOPB de 7 d’agost de 2015.
Decret que, posteriorment, va ser rectificat per errada material mitjançant Decret 7582/15,
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de 31 d’agost, d’acord amb el que disposa l'article 105.1 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre.
Atès que en data 16 de febrer de 2017 ha tingut entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona un escrit, registrat amb número 1700006338, de l’Il·lm. Sr. Arnau
Funes Romero adreçat a la presidenta, en què sol·licita que es procedeixi a la modificació
del règim de la seva dedicació a la Diputació de Barcelona, en el sentit d’exercir el seu
càrrec de portaveu del grup d’Entesa amb caràcter de dedicació exclusiva, en lloc de la
dedicació parcial al 75% que va ser aprovada per Decret de la Presidència 7472/2015, de
29 de juliol; amb efectes del dia 1 de març de 2017.
Vista la providència de la presidenta, de data 16 de febrer de 2017, en què insta la
Secretaria General perquè realitzi els actes administratius necessaris per modificar el Decret
de la Presidència núm. 7472/15, de 29 de juliol, en el sentit de modificar el règim de
dedicació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, deixant sense efecte la seva dedicació parcial
al 75% en la Diputació de Barcelona i passant a una dedicació exclusiva, d’acord amb les
retribucions aprovades pel Ple corporatiu, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, que
modificava parcialment l’acord del Ple, adoptat en sessió extraordinària del 29 de juliol de
2015; amb efectes del dia 1 de març de 2017.
Vist l’informe de la Secretaria General de gener de 2016 (DIBA 1/2016).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament
orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. MODIFICAR parcialment els apartats primer, segon, tercer i quart del Decret de la
Presidència núm. 7472/2015, de 29 de juliol, en el sentit de modificar el règim de dedicació
de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, deixant sense efecte la seva dedicació parcial al 75% a
la Diputació de Barcelona i passant a dedicació exclusiva, corresponent al grup A3, amb
efectes del dia 1 de març de 2017; tot això d’acord amb les retribucions aprovades pel Ple
corporatiu, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, que modificava parcialment l’acord
del Ple, adoptat en sessió extraordinària del 29 de juliol de 2015.
Segon. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, que l’Il·lm. Sr. Arnau Funes
Romero exercirà el seu càrrec de portaveu del grup d’Entesa amb caràcter de dedicació
exclusiva i amb efectes del dia 1 de març de 2017.
Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que la retribució
econòmica, en concepte de sou, que ha de percebre l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero per
exercir el seu càrrec amb dedicació exclusiva i d’acord amb les quanties aprovades pel Ple
de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 30 de juny de 2016, queda fixada en
5.669,22 euros mensuals, a raó de catorze mensualitats per any i amb efectes de l’1 de
març de 2017.
Quart. RATIFICAR la resta dels acords adoptats per Decret de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol.
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Cinquè. DONAR COMPTE que el nombre de membres electes que exerciran el seu càrrec
amb dedicació exclusiva, a partir de l’1 de març de 2017, quedarà fixat en 30 i el nombre de
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial quedarà fixat en 6.
Sisè. ACORDAR que aquesta resolució entrarà en vigor l’1 de març de 2017 i produirà
plens efectes jurídics fins a la seva modificació, si escau.
Setè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el tauler
d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 75.5 en
relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i en el Portal de transparència, en compliment del que disposa la Llei 19/2014, de 29
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vuitè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, a les presidències i els
portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la Coordinació General, a
la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria, a la Direcció
dels Serveis de Recursos Humans i a l’Ajuntament de Cornellà, als efectes legals oportuns.
Novè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri.

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 1155/17, de
16 de febrer, pel qual s’acorda la modificació parcial del Decret de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol, en el sentit de modificar el règim de dedicació parcial al 75% a
dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, portaveu del grup polític
d’Entesa, amb efectes del dia 1 de març de 2017.”
I el Ple en resta assabentat.
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Puigcorbé (ERC-AM).
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.- Dictamen de data 15 de març de 2017, pel qual es proposa aprovar el Codi de
bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona.
“Antecedents
1. El bon govern i la bona administració exigeixen adoptar instruments que en
garanteixin el compliment, com ara el disseny d’una infraestructura ètica que incorpori
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el marc d’integritat institucional, en el qual l’elaboració i l'aprovació d’un codi de bon
govern esdevé una peça clau.
2. La Diputació de Barcelona, compromesa amb el desenvolupament d’iniciatives i
actuacions que millorin la confiança de les persones en les institucions, vetlla per
garantir el bon govern institucional, juntament amb altres iniciatives vinculades a la
transparència, l’accés a la informació pública i la rendició de comptes, i integrar la
responsabilitat social en la seva estratègia.
3. La formulació d’un codi de bon govern es deriva de les exigències previstes a
l’indicador 25 de l’INDIP (Índex de transparència de les diputacions), segons el qual cal
aprovar i publicar un codi de bon govern de la Diputació.
4. En el marc de l’impuls de la responsabilitat social corporativa a la Diputació, a través
de la Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials es va iniciar la
redacció d’un codi de bon govern, que s’ha anat actualitzant en el marc del sistema de
gestió de la responsabilitat social d’acord amb l’estàndard IQNetSR10, amb el qual la
Diputació de Barcelona es pretén certificar.
La Diputació també creà la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social Corporativa
com a espai participatiu, de diàleg i d'intercanvi d'aspectes relatius a la responsabilitat
social de la corporació, tant de temes transversals a l'organització com d'iniciatives
responsables impulsades a nivell sectorial. Aquesta comissió està integrada pels
referents en matèria de responsabilitat social corporativa de cadascun dels àmbits de
les àrees corporatives i dels organismes autònoms i els representants sindicals.
5. El Codi es va presentar per a una primera validació davant la Comissió Tècnica de
Responsabilitat Social Corporativa en sessió de 30 de setembre de 2016; després de
diverses esmenes formulades per aquesta comissió i recollides en el Codi. En data 10
d’octubre es va validar per part de la Comissió de Coordinadors.
En data 17 de novembre de 2016 es va presentar el Codi a la Comissió Informativa i
de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans i es va deixar sobre la
taula, a decisió dels grups polítics de la Diputació que conformen la Comissió
Informativa.
6. En data 16 de gener de 2017 es va reunir la Comissió de Bon Govern,
Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional formada, entre d’altres, pels
representants dels diferents grups polítics que formen el plenari, i es va tractar el tema
del Codi. Com a resultat d’aquesta sessió, els grups de la CUP-PA i Entesa van
presentar algunes preguntes i/o observacions.
El Coordinador General de la Diputació va fer retorn de les qüestions suscitades pel
grup de la CUP-PA en una reunió del dia 22 de febrer de 2017 i, posteriorment, en
data 6 de març de 2017 es va fer el retorn amb el grup d’Entesa per contestar les
seves preguntes i suggeriments.
7. Així mateix, atès que la Diputació de Barcelona va signar, en data 9 d’abril de 2014,
un conveni marc de col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya, des de la
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Coordinació General es va traslladar l’esborrany del Codi a l’Oficina, perquè pogués
realitzar les recomanacions que considerés oportunes. Una vegada analitzades i
contemplades per part de la Diputació, l’Oficina Antifrau de Catalunya valora molt
positivament les modificacions incorporades; fruit de les consideracions i
recomanacions que va traslladar a aquesta corporació.
8. Així doncs, una vegada donada resposta al grup de la CUP-PA i al grup d’ENTESA i
recollides algunes de les consideracions formalitzades pels grups i per l’Oficina
Antifrau, la Diputació de Barcelona proposa aprovar aquest Codi de bon govern i
qualitat institucional al Ple corporatiu.
Aquest Codi formula una declaració de principis i compromisos amb una finalitat
deontològica i de respecte als valors que inspiren els seus continguts, i recorda que
aquests valors només tenen un sentit socialment valuós quan són exercits des de
l’exemplaritat. Un codi de bon govern i qualitat institucional constitueix una guia del
que és exigible i dels valors i principis que han de fonamentar l’activitat pública.
Fonaments de dret
1. El dret de totes les persones a una bona administració s’incorpora a l’article 41 de la
Carta de drets fonamentals de la Unió Europea de l’any 2000, i està reconegut
expressament a l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, quan afirma que
«totes les persones tenen dret que els poders públics de Catalunya les tractin, en els
afers que les afecten, d’una manera imparcial i objectiva, i que l’actuació dels poders
públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen».
2. El Parlament de Catalunya aprovà la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual estableix en el seu
article 55.3 que «el Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions
públiques inclosos en l’article 3.1 han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts
càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació a què fa referència l’apartat
1, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplirlos, sens perjudici del règim sancionador establert per la llei».
Aquesta norma ha fixat uns estàndards molt exigents per a totes les administracions
públiques de Catalunya i per a la resta de subjectes obligats en el camp de la publicitat
activa, l’obertura de dades i la reutilització de la informació pública, del dret d’accés a
la informació pública, dels grups d’interès, del bon govern i del govern obert;
exigències que reclamen la col·laboració estreta entre tots els nivells de govern i
administració per assolir el millor desplegament i la millor aplicació de la llei. Cal
ressenyar, entre els desplegaments en marxa en aquest sentit, la recent adopció de
l’Ordre GAH/297/2016, de 27 d’octubre, per la qual es crea el Comitè per a l’Elaboració
del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya.
Cal afegir que la Guia editada, en data 14 de setembre de 2015, per la Secretaria de
Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, sobre l’aplicació
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern a les entitats locals, respecte del codi de conducta previst a l’art.
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55.3 abans esmentat, assenyala que “el codi de conducta no té valor normatiu, és a
dir, no és un reglament o una ordenança. Però és recomanable que el codi de
conducta sigui adoptat amb el màxim consens; l’òrgan de govern més adient per
adoptar l’acord és el Ple”.
3. En compliment del que disposa l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, la competència per adoptar aquest acord
correspon al Ple de la corporació.
4. En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a
la Presidència que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de
Barcelona, que es transcriu a continuació:
“CODI DE BON GOVERN I QUALITAT INSTITUCIONAL
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
2. ÀMBIT OBJECTIU DEL CODI
3. VALORS I PRINCIPIS DE BON GOVERN I D’ACTUACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
4. ÀMBIT SUBJECTIU DEL CODI
4.1 COMPROMISOS EN EL BON GOVERN DE LA CORPORACIÓ
4.2 COMPROMISOS EN LA RELACIÓ AMB ELS EMPLEATS
4.3 COMPROMISOS EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
4.4 COMPROMISOS EN LA RELACIÓ AMB TERCERS
5. FUNCIONS I RESPONSABILITATS RESPECTE AL CODI
6. LA COMISSIÓ DE BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA, GOVERN OBERT I QUALITAT
INSTITUCIONAL
6.1 FUNCIONS DE LA COMISSIÓ
7. GESTIÓ D’INCOMPLIMENTS I RÈGIM DE SANCIONS
8. APROVACIÓ, VIGÈNCIA I DIFUSIÓ
1. INTRODUCCIÓ
El dret de totes les persones a una bona administració s’incorpora a l’article 41 de la Carta
de drets fonamentals de la Unió Europea de l’any 2000 i està reconegut expressament a
l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, quan afirma que «totes les persones
tenen dret que els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten,
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d’una manera imparcial i objectiva, i que l’actuació dels poders públics sigui proporcionada a
les finalitats que la justifiquen».
El bon govern i la bona administració exigeixen adoptar instruments que en garanteixin el
compliment, com ara el disseny d’una infraestructura ètica que incorpori el marc d’integritat
institucional, en el qual l’elaboració i l'aprovació d’un codi ètic o de bon govern esdevenen
una peça clau.
La Diputació de Barcelona, compromesa amb el desenvolupament d’iniciatives i actuacions
que millorin la confiança de les persones en les institucions, s'obliga a integrar la
responsabilitat social en la seva estratègia i vetlla per garantir l’ètica institucional, juntament
amb altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i la
rendició de comptes.
Amb aquest doble objectiu, la Diputació de Barcelona proposa aprovar aquest Codi de bon
govern i qualitat institucional, en el marc del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de
setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El present codi formula una declaració de principis i compromisos amb una finalitat
deontològica i de respecte als valors que inspiren els seus continguts, i recorda que aquests
valors només tenen un sentit socialment valuós quan són exercits des de l’exemplaritat.
Un codi de bon govern i qualitat institucional no és una garantia de bona praxi, però
constitueix una guia del que és exigible i dels valors i principis que han de fonamentar
l’activitat pública.
2. ÀMBIT OBJECTIU DEL CODI
La Diputació de Barcelona elabora aquest Codi de bon govern i qualitat institucional amb
una clara voluntat d’exercir una bona governança, integrar la responsabilitat social a
l’estratègia corporativa, i impulsar una cultura ètica en el conjunt de l’organització, juntament
amb la ciutadania i tots els actors amb qui es relaciona.
L’objectiu del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona
(en endavant, Codi) és recollir el conjunt de principis i compromisos que ha d’assumir la
corporació amb relació a les parts interessades (o stakeholders), i orientar les pautes de
comportament de tot el personal al servei de la corporació, amb la finalitat d’incrementar els
nivells de transparència en la gestió pública i potenciar el comportament ètic i socialment
responsable.
La finalitat és promoure una cultura d’ètica i bona convivència entre les persones de
l’organització i totes les parts interessades mitjançant guies i codis d’aplicació, específics per
als diferents col·lectius.
3. VALORS I PRINCIPIS DE BON GOVERN I D’ACTUACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
La Diputació de Barcelona desenvolupa les seves funcions d’acord amb els valors
democràtics i el principi d’interès general i bé públic. Concretament, la seva actuació es
basa a adoptar els valors i principis següents, sens perjudici dels principis establerts als
articles 52 a 54 del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TRLEBEP),
d’aplicació a tots els empleats públics, i a fomentar-los en la relació amb tercers:
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Transparència en la gestió, mitjançant la participació, la presa de decisions i la rendició
de comptes a la ciutadania, sempre respectant la confidencialitat de la informació
sensible.



Igualtat, tant en qüestions de gènere com d’oportunitats, que ha d'evitar la discriminació.



Responsabilitat, sentit del deure i professionalitat en les seves actuacions, tant pel que
fa al compromís individual com a l’institucional.



Honestedat i integritat, en totes les decisions i actuacions, garantint l’objectivitat i la
imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.



Solidaritat, treballant per assolir l’equitat i l’equilibri territorial dels municipis de la
demarcació.



Sostenibilitat global, vetllant perquè la mateixa corporació i totes les actuacions que
promou contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic, a la protecció del medi ambient i a
l’ordenació racional i sostenible del territori.



Proporcionalitat i proximitat treballant amb eficàcia i eficiència, evitant
malbaratament de recursos econòmics i vetllant sempre per l’interès general.



Exemplaritat, cuidant les formes de l’actuació professional i institucional més enllà del
que pugui preveure l’estricta legalitat i esdevenint un model de referència per a la
ciutadania i la resta de parts interessades.

el

4. ÀMBIT SUBJECTIU DEL CODI
El Codi és aplicable a totes les persones al servei de la corporació, electes i empleats, en la
seva relació amb els governs locals, la ciutadania, els proveïdors i la resta de parts
interessades. Té vocació d’instrument d’autoregulació i, alhora, pretén anar més enllà de
l’estricte compliment de la legislació vigent i dels seus mecanismes de control i sanció, tot
evitant les actuacions que, sense contravenir obertament l’ordenament jurídic vigent, no són
desitjables en tant que no responen al comportament ètic i responsable que es promou a
l’organització.
Les parts interessades són el conjunt d’actors o agents que tenen interès en les decisions
i/o activitats de la corporació, és a dir, que tenen un impacte social, econòmic o ambiental
sobre l'organització i, alhora, l’organització té una repercussió sobre ells. L'objectiu de la
responsabilitat social és fer que aquests impactes siguin positius.
Amb la voluntat d’assegurar el bon govern i la qualitat institucional, la Diputació de
Barcelona, amb l’equip de govern al capdavant, concreta els valors i principis adoptant
compromisos d’actuació amb les parts interessades en tots els àmbits de gestió:





En el bon govern de la corporació.
En la relació amb els empleats.
En la prestació de serveis.
En les relacions amb tercers.

Tots els empleats han de facilitar l’exercici del bon govern en línia amb els compromisos que
després s’esmenten i que seran concretats a través del posterior desplegament de codis de
conducta específics i guies d’aplicació.
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4.1 COMPROMISOS EN EL BON GOVERN DE LA CORPORACIÓ
Per assolir el bon govern, la Diputació de Barcelona es compromet a:


Portar a terme una gestió eficaç i eficient, amb austeritat i fent un ús racional i sostenible
dels recursos i béns públics, i vetllar per la cura i conservació dels mitjans i materials
corporatius.



Actuar amb integritat i exemplaritat, per assegurar el prestigi de l’organització i afavorir
les relacions de confiança amb totes les parts interessades.



Garantir la transparència de les decisions i actuacions, especialment en l’execució
pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions i la contractació pública, publicant la
informació necessària al Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona.



Vetllar per una contractació responsable i transparent, promovent la incorporació de
clàusules socials i ambientals, i donant compliment a les instruccions corporatives
aprovades a aquest efecte.



Impulsar una cultura ètica en l’organització, promovent el comportament honest i
respectuós amb les persones i les lleis, aplicant els principis de bon govern i rebutjant
qualsevol pràctica de corrupció.



Promoure la igualtat de dones i homes, la cohesió social i gestionar adequadament la
diversitat i la convivència.



Impulsar la modernització i la innovació, tot desenvolupant l’administració digital, que en
l’actualitat és ja la forma natural de l’administració, i la millora dels processos de gestió, i
vetllant per una administració oberta, diligent i amb serveis de qualitat.



Assegurar la col·laboració i coordinació interadministratives, establint mecanismes de
coordinació entre les administracions i foment de l’autonomia local, cercant i implantant
fórmules d’integració d’informació i serveis.



Promoure el diàleg amb els sectors socials, utilitzant els instruments i els canals de
participació més adients.



Retre comptes a la ciutadania per l’impacte global de les decisions i activitats en la
mateixa organització i en la societat, el medi ambient i l’economia.

4.2 COMPROMISOS EN LA RELACIÓ AMB ELS EMPLEATS
Amb els empleats de la Diputació, es compromet a:









Garantir la confidencialitat de les dades personals.
Assegurar un entorn de treball segur i saludable.
Oferir formació i desenvolupament professional.
Implantar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i laboral.
Garantir la igualtat d’oportunitats.
Garantir l’accessibilitat universal als espais i serveis corporatius.
Impulsar estratègies d’organització dels recursos humans que serveixin per a apoderar i
motivar els empleats.
Fomentar mecanismes d’escolta activa, de diàleg i de participació.
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4.3 COMPROMISOS EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
Amb els governs locals i la ciutadania, es compromet a:


Consolidar una administració pública transparent i professional tant en els processos de
presa de decisions com en qualsevol procediment administratiu, i facilitar l'exercici dels
seus drets i el compliment de les seves obligacions.



Garantir l’equitat en l’accés als serveis i recursos, i també l’accés a la informació i a la
documentació sobre les matèries o els assumptes que tinguin dret a conèixer, respectant
sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.



Potenciar i millorar els diferents canals de comunicació utilitzant un llenguatge clar que
garanteixi una comunicació eficaç.



Facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials, escoltant i dialogant, i
assegurant els mitjans necessaris per a fer-ho possible.



Fomentar el treball transversal entre àmbits corporatius per millorar els serveis que
s’ofereixen.



Facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible en l’ús dels recursos.



Consolidar una administració pública transparent i professional tant en els processos de
presa de decisions com en qualsevol procediment administratiu, i facilitar l’exercici dels
seus drets i el compliment de les seves obligacions.

4.4 COMPROMISOS EN LA RELACIÓ AMB TERCERS
Amb altres administracions, proveïdors, tercer sector, universitats, escoles i
empreses del territori, es compromet a:


Mantenir una relació de transparència i de col·laboració amb altres administracions per
millorar la coordinació i la integració d’informació i serveis, contribuint així a la seva
racionalització i millora.



Establir relacions amb altres administracions, proveïdors, tercer sector, universitats,
escoles i empreses del territori, a partir de criteris de cooperació i diàleg.



Garantir que els processos de contractació pública es duguin a terme d’acord amb els
principis de transparència, legalitat i publicitat, incorporant-hi criteris de compra ètica,
sostenibilitat i igualtat de gènere en els procediments de compres i contractació de
serveis i productes, i afavorint la contractació d’empreses socialment responsables.



Facilitar mecanismes de participació, escoltant, dialogant i assegurant els mitjans
necessaris per a fer-ho possible.

5.

FUNCIONS I RESPONSABILITATS RESPECTE AL CODI

Les funcions i responsabilitats de totes les persones al servei de la Diputació de Barcelona,
electes i empleats, respecte al Codi són:


Conèixer i complir les lleis, els reglaments i les normes que s’apliquin al lloc de treball, i
també els principis recollits en el Codi mateix.
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Informar a la Comissió de Bon Govern i Qualitat Institucional dels casos de vulneració
dels principis del Codi, i incompliment de les guies i codis d’aplicació.



Demanar assessorament en cas de dubte en la interpretació del Codi i suggerir millores
a través dels canals establerts.

D'altra banda, correspon a l’equip de govern:


Difondre el Codi a tots els empleats i també a la resta de parts interessades, i assegurar
que s'entenen els principis i compromisos que s’hi estableixen.



Constituir una Comissió de Bon Govern i Qualitat Institucional, que vetllarà pel respecte
al Codi.



Impulsar l’elaboració de codis de conducta i guies d’aplicació dels principis del Codi,
específics per als diferents col·lectius.

6. LA COMISSIÓ DE BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA, GOVERN OBERT I QUALITAT
INSTITUCIONAL
La Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional (en
endavant, la Comissió) té la finalitat principal d’impulsar, realitzar el seguiment, el
desplegament efectiu de les polítiques de transparència i, en general, del govern obert, de
bon govern i de qualitat institucional, i de transformació digital a la Diputació de Barcelona.
Concretament, pel que fa a la Comissió, serà l’òrgan responsable de la seva implantació i
desplegament, a través de l’impuls de l’elaboració de les guies i els codis d’aplicació
específics per als diferents col·lectius, els quals hauran de concretar els comportaments a
adoptar per a donar compliment als principis i compromisos de bon govern establerts al
present Codi.
6.1 FUNCIONS DE LA COMISSIÓ
Les principals funcions que assumirà la Comissió amb relació al Codi de bon govern i
qualitat institucional, una vegada elaborats i aprovats els codis i les guies d’aplicació, són:
Promoció: difusió i promoció entre els empleats, i les parts interessades, dels principis i
compromisos que estableix el Codi, i també de les conductes que determinin les guies i els
codis d’aplicació, per a assegurar-ne el coneixement i facilitar-ne el compliment:
1. Promoure accions de formació i sensibilització del Codi i de les guies i els codis
d’aplicació entre el personal de la corporació.
2. Difondre'l entre totes les parts interessades.
Consulta: resolució de consultes d’interpretació dels principis i compromisos del Codi i de
les guies i els codis d’aplicació, sempre garantint l’absoluta confidencialitat.
3. Atendre els suggeriments i les queixes.
4. Assessorar sobre dilemes ètics i aclarir-los.
5. Interpretar els continguts de les guies i els codis d'aplicació.
Anàlisi i proposta: anàlisi i resolució de les denúncies per vulneració dels principis
establerts al Codi i incompliment de les guies i els codis d’aplicació.
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6. Facilitar la resolució de conflictes.
7. Determinar propostes d’actuació respecte a les denúncies.
Seguiment: vetllant perquè es respecti el Codi i s’acompleixin les guies i els codis
d’aplicació i proposant-ne l’actualització del contingut per a adequar-lo a noves situacions.
8. Avaluar la idoneïtat de Codi, revisar-lo i modificar-lo, si escau.
Periòdicament, la Comissió informarà els òrgans de govern de la Diputació de Barcelona
sobre el respecte al Codi i el compliment de les guies i els codis d’aplicació, i també de les
activitats de la mateixa Comissió i de les recomanacions o propostes oportunes per a
actualitzar-la, millorar-ne el contingut, i aplicar i gestionar els aspectes que es considerin
oportuns.
La Comissió comptarà amb una secretaria tècnica que gestionarà l’agenda de sessions de
la Comissió i l’entrada de consultes i denúncies rebudes a la bústia creada a aquest efecte.
Analitzarà la informació que arribi i determinarà quins àmbits organitzatius estan implicats en
les consultes i/o infraccions, per tal de convocar a les reunions de la Comissió els integrants
que correspongui en cada cas.
L’esquema bàsic de funcions de la Comissió i la interrelació amb la resta d’agents de la
corporació implicats en la gestió del Codi i les corresponents guies i els codis d’aplicació és
el següent:

Comissió

Secretaria
tècnica de la
Comissió

7.

Funcions de promoció

Funcions de consulta

Funcions d’anàlisi i
proposta

Funcions de seguiment

Difusió i promoció dels
principis i compromisos
del Codi i de les guies i
els codis d’aplicació

Resolució de les consultes
d’interpretació dels
principis i compromisos del
Codi i de les guies i els
codis d’aplicació

Anàlisi i proposta de
resolució de les
denúncies per vulneració
del Codi i incompliment
de les guies i els codis
d’aplicació

Vigilància del respecte al
Codi i compliment de les
guies i els codis d’aplicació
i proposta d’actualització
del seu contingut

Gestió de la bústia de consultes i denúncies
Anàlisi de les consultes i denúncies i determinació dels àmbits afectats que hauran de participar a la Comissió
Convocatòria de les sessions de la Comissió amb els integrants necessaris

GESTIÓ D’INCOMPLIMENTS I RÈGIM DE SANCIONS

En cas d'incompliment dels principis que disposa aquest Codi —i les guies i els codis
d’aplicació que se’n derivin—, la Diputació de Barcelona es compromet a actuar
immediatament. El règim sancionador aplicable és el que estableix el capítol ll del títol VIl de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
8.

APROVACIÓ, VIGÈNCIA I DIFUSIÓ

Aprovació
El Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona és aprovat pel Ple
de la corporació.
El contingut d’aquest Codi es pot revisar i actualitzar periòdicament segons les necessitats,
les propostes i els suggeriments de totes les parts implicades.
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Vigència
La vigència d’aquest Codi transcendeix el període temporal dels mandats polítics i serà
revisat periòdicament, a fi d'adaptar-lo als futurs requeriments de l’organització i als nous
contextos socials i econòmics.
El Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona entrarà en vigor
l’endemà d'aprovar-lo. No obstant això, la implantació dels compromisos que requereixin
mitjans tècnics, organitzatius o tecnològics addicionals es farà tan aviat com sigui possible i
d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
Difusió
La Diputació adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir que aquest Codi disposi
de la més àmplia difusió entre el personal de la corporació, i també entre les parts
interessades.
Desplegament i aplicació
Una vegada aprovat, la corporació començarà a elaborar les guies i els codis d’aplicació
específics per als col·lectius concrets.”

Segon.- DISPOSAR que el text del Codi de bon govern i qualitat institucional de la
Diputació de Barcelona es publiqui íntegrament a la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona, al Portal de transparència de la Diputació i, per a donar-li més difusió, al
BOPB.”
S’absenta de la sessió el diputat senyor Ruiz (PSC-CP).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que aquest tema l’han treballat
específicament en una Comissió. Demanaria si algun Grup vol fer ús de la paraula. I
tot seguit la dóna al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En tot cas,
només breument per posar en valor el treball que hem intentat fer en relació amb el
Codi. Inicialment Codi ètic de vàries coses i, al final, és Codi de bon govern, que és el
primer pas i en el que s’ha d’insistir, ja ho vam dir a la Comissió Informativa, que era
un primer pas. El nostre Grup va fer un seguit de consideracions. Creiem, en base
general, com a qüestió metodològica, que potser ens toca fer un treball, també, més
polític a partir d’ara amb aquest Codi. S’ha fet un treball tècnic i potser ens hagués
calgut un treball de la Comissió més polític, més dels grups, més de compartir el
conjunt de grups com el vèiem i, potser, és una de les feines que ens queda pendent.
Insistim en que és un primer pas. Agrair la voluntat de l’equip de govern de poder
negociar i poder, més que negociar, compartir visions i poder incorporar coses. No és
un codi exhaustiu, sinó que té diferents elements, algunes de les qüestions que
nosaltres crèiem que era important incorporar que estan, bé, en el camí d’incorporarse però, en tot cas, per a nosaltres sí que cal que fem un treball per intentar donar-li
una certa... anava a dir-ho en castellà, una “cierta robustez”, al conjunt de codis que ha
de tenir aquesta casa per tant; queda el Codi ètic, queden elements a desenvolupar...
Entenem que hi ha una part de tot això que, també, la Diputació n’ha de ser conscient,
que quan la Diputació aprova un tipus d’instrument després això ha d’anar, acostuma a
anar, caient a la resta del món local; per tant, som referent per a moltes coses i val la
pena fer un esforç per aconseguir que tingui major qualitat, major detall, major nivell.
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Nosaltres, no em vull allargar innecessàriament, però crec que és important que fem
un exercici d’intentar que allò que és la transparència o el bon govern, el govern obert,
els principis ètics... diferents elements que hi ha aquí, que els referenciem. Hi ha molta
feina feta i tampoc ens hem d’inventar la sopa d’all. Hi ha feina feta tant a nivell de la
Generalitat com també del món local, de la Federación Española de Municipios, de la
Federació Catalana de Municipis, del País Valencià, d’Euskadi... Nosaltres ens hem
referenciat, en molts moments, en aquestes coses per tenir-ho en compte i crec que
val la pena que fem un esforç per intentar donar-li un contingut més polític.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Sí, molt breument, perquè pensem
que és molt important, encara que sigui amb brevetat, poder intervenir sobre aquest
punt. La importància de l’aprovació, avui, del Codi de bon govern i qualitat institucional.
Celebrem la seva aprovació. Pensem que aquest ha de ser un document viu, molt viu,
i que ha d’estar en constant anàlisi per poder revisar el seu bon funcionament i, també,
per poder regular les accions correctores que es puguin produir en el futur. Agrair que,
en el seu moment, també es retirés aquest punt, recordem es va retirar aquest punt de
la Comissió Informativa per poder, també, compartir aquestes visions i poder compartir
aquest document que, torno a dir, segurament és molt més important del que ens
podem imaginar. Que no deixa de ser, com ha dit el portaveu que m’ha precedit en l’ús
de la paraula, un referent per a altres ajuntaments, per a ajuntaments i per a municipis
i, en qualsevol cas, no deixem d’apartar la mirada de que segurament també és un
missatge a la ciutadania de que tenim ganes de fer política d’una altra manera molt
diferent, molt més transparent, seguint aquest document de no només de bon govern,
d’ètica i que nosaltres votarem favorablement.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
Tot seguit intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Molt breument. En primer
lloc, per agrair als grups les aportacions fetes. Entenc que aquesta és una qüestió que
transcendeix no només un govern, sinó que transcendeix als mandats o almenys està
fet amb vocació de permanència i, per tant, agrair al conjunt dels grups les seves
aportacions. Agrair, lògicament també, la feina feta, en aquest cas, des de la
Coordinació General, i sí que voldria explicitar que, en certa manera, el que estem
construint entre tots és allò que en podríem dir un corpus de bona política, que està
format per diferents documents, però, sobretot, està format per unes actituds
determinades; allò de la teoria i la pràctica o la lletra i la música d’allò que estem
plantejant, per tant, si entre tots a través dels textos que aprovem però també a través
de la nostra pràctica diària hem de ser capaços de construir, com els hi deia, aquest
corpus de la bona política. Espero que a la Diputació de Barcelona imperi per molts
anys.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (9), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3),sent el resultat definitiu de 47
vots a favor i 3 abstencions.
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Servei de Programació
4.- Dictamen de data 16 de març de 2017, pel qual es proposa aprovar el Pla
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017”.
“La Diputació de Barcelona va posar en marxa l’any 2013 un Pla d’Operacions de
Tresoreria per a Consells Comarcals amb la finalitat de donar liquidat als mateixos per
garantir les seves competències. Des de llavors es ve oferint, anualment, una línia de
crèdit a curt termini per garantir les competències locals exercides pels Consells
Comarcals per tal que puguin prestar els serveis amb normalitat; tot això, en aplicació
del que disposen els articles 92 i 93 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que possibiliten que
les comarques puguin ser beneficiàries de les funcions d’assistència i cooperació que
presten les diputacions provincials
La Diputació ha considerat convenient mantenir aquest Pla de Tresoreria per a
Consells Comarcals i obrir, en aquest any 2017, una nova línia de crèdit a curt termini
per a aquestes entitats.
Així, s’articula la creació del Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2017”, consistent en prestar assistència econòmica als Consells Comarcals
del seu àmbit territorial que es concreta en proporcionar un sistema per cobrir
temporalment la insuficiència de recursos líquids disponibles amb els quals fer front a
les seves despeses.
La Diputació de Barcelona ha consignat en el seu pressupost 10.000.000 d’euros
destinats a l’atorgament als Consells Comarcals de crèdits a curt termini, sense
interès, per a necessitats transitòries de tresoreria. Aquests crèdits es distribuiran entre
tots els Consells Comarcals del seu àmbit territorial per fer front a necessitats
temporals de tresoreria.
En funció de l’experiència dels Plans d’Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals dels anys anteriors s’han perfilat el procediment i els criteris de distribució.
El repartiment entre els Consells Comarcals es realitzarà en funció de les quantitats
sol·licitades, si no s’arriba a exhaurir l’import consignat. En el cas que l’import de les
sol·licituds superin els 10 milions d’euros, el repartiment s’efectuarà d’acord amb el
següent criteri de repartiment: 40% en funció de la població, 40% en funció del nombre
de municipis, 10% per l’extensió territorial de cada comarca i el 10% pel nombre
d’entitats singulars de població. Per les seves característiques i el principi de
diferenciació dins dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou d’aquests
càlculs la població de la ciutat de Barcelona.
En el cas que la suma total de peticions superin els 10 milions d’euros consignats en el
Pla, però un o més Consells Comarcals presenten peticions inferiors a l’import que els
correspondria per l’aplicació dels criteris de repartiment, s’efectuarà amb l’import
sobrant un nou repartiment, amb els mateixos criteris de l’apartat anterior, fins arribar a
la distribució de la quantitat prevista.
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada.
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L’article 92 de l’esmentat Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
estableix que les diputacions provincials han d’exercir les funcions d’assistència i de
cooperació jurídica i tècnica mitjançant: l’orientació i l’assessorament jurídic, econòmic
i tècnic; l’assistència administrativa; les ajudes tècniques en la redacció d’estudis i
projectes, així com qualsevol altra fórmula anàloga que determini la mateixa diputació
provincial.
Així mateix, l’article 93.1 del mateix Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix que les funcions d’assistència i cooperació es poden complir
també a favor de la comarca, si aquesta exerceix competències municipals.
Així, la concessió de crèdits és una de les formes de cooperació local prevista a
l’article 30.6.f) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Val a dir que, la present actuació constitueix una assistència indirecta als municipis a
través de les comarques, que troba emparament a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, i
concretament a l’art. 36.1 lletres b) i f) sobre assistència econòmica i de suport a la
gestió financera dels municipis.
L’esmentada assistència s’instrumenta mitjançant la formalització d’un conveni que
regula les condicions dels crèdits atorgats, el qual compleix els requisits mínims
establerts a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Vist que correspon al Ple de la Corporació, com a competència indelegable, l’adopció
dels presents acords, de conformitat amb els apartats 2.d) i 4 de l’article 33 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en exercici de les
competències atribuïdes a la Diputació de Barcelona i en tractar-se d’un Pla.
En virtut de tot això, el Director sotasignat proposa al Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que elevi al Ple, previ
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el Pla per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals
2017”, consistent en l’atorgament de crèdits a curt termini per als Consells Comarcals
de l’àmbit territorial de Barcelona.
Segon.- ESTABLIR les condicions generals de participació i de gestió de la concessió
de crèdits a curt termini que atorgui la Diputació de Barcelona als Consells Comarcals
del seu àmbit territorial, dins del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2017”, les quals s’enumeren a continuació:
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1. Finalitat i destinataris: La finalitat d’aquest Pla és l’atorgament de crèdits a
curt termini per a necessitats transitòries de tresoreria.
Seran destinataris dels crèdits els Consells Comarcals amb la seu dins de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona.
2. Responsable de la gestió: L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona
responsable de la gestió del present Pla serà el Servei de Programació depenent
de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea de Presidència.
3. Dotació i distribució de recursos: El Pla “Operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2017” serà vigent durant l’any 2017 i es dota amb 10.000.000
euros.
Els Consells Comarcals sol·licitaran l’import del crèdit en funció de les seves
necessitats.
El repartiment entre els Consells Comarcals es realitzarà:
a) En funció de les quantitats sol·licitades, si la suma total d’aquestes no arriba a
exhaurir la quantitat total del Pla.
b) En el cas que les sol·licituds superin els 10 milions d’euros el repartiment
s’efectuarà d’acord amb el següent criteri de repartiment: 40% en funció de la
població, 40% en funció del nombre de municipis, 10% per l’extensió territorial de
cada comarca i el 10% pel nombre d’entitats singulars de població. Per les seves
característiques i el principi de diferenciació dins dels repartiments de la Xarxa de
Governs Locals, s’exclou d’aquests càlculs la població de la ciutat de Barcelona.
c) Si la suma total de peticions superen els 10 milions d’euros consignats en el
Pla, però un o més Consells Comarcals presenten peticions inferiors a l’import que
els correspondria per l’aplicació dels criteris de repartiment de l’apartat b,
s’efectuarà amb l’import sobrant un nou repartiment, amb els mateixos criteris de
l’apartat anterior, fins arribar a la distribució de la quantitat prevista.
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada.
4. Gestió:
a) Les sol·licituds de crèdit es realitzaran, entre el 03/04/2017 i el 5/05/2017,
mitjançant instància, on es justificaran les circumstàncies que la motiven;
signada per la presidència del Consell Comarcal o representant competent,
anirà adreçada a la Presidència de la Diputació de Barcelona i es podrà
presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de la Diputació.
b) Correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptar, de
manera motivada, l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds
presentades, en funció del criteri de repartiment, i dels imports sol·licitats per
cada Consell Comarcal.
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c) Per tal que la concessió dels crèdits a curt termini es faci efectiva, es requereix
que els ens beneficiaris, amb data límit del 14/07/2017, formulin de manera
expressa l’acceptació per òrgan competent, total o parcial, dels crèdits
concedits; manifestin la seva conformitat amb tots els termes i condicions de
concessió establerts en el marc d’aquest Pla i certifiquin que l'operació
compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. L'acceptació
per part del beneficiari serà condició de l'eficàcia de la concessió del crèdit.
Passada la data del 14/07/2017 sense rebre notificació de l'acceptació,
s'entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona
podrà deixar sense efecte l'esmentada concessió, llevat que concorrin
circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renuncia.
d) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari
procediran a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent
conveni.
e) La Diputació posarà a disposició dels Consells Comarcals els formularis i els
models normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit i on
constarà el certificat que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de
l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals i aquella informació necessària per valorar la
concessió dels préstecs.
f) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit després de
la signatura del conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el
Consell Comarcal estigui al corrent de les quotes d’amortització del crèdit
concertat dins del “Pla de Tresoreria per a Consells Comarcals 2016”.
g) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és de dos mesos, a comptar
des de la finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut
l'esmentat termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds
formulades s'entendran desestimades.
5. Condicions dels crèdits:
a) El tipus d’interès serà del 0%.
b) La duració del crèdit serà d’un any.
c) El sistema d’amortització serà constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació
semestral.
d) Per al càlcul de les dates d’amortització es prendrà com a referència la data del
pagament del crèdit realitzat per la Diputació de Barcelona. El Consell
Comarcal té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de
la Diputació.
e) El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a
l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya.
6. Garanties: En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels
préstecs, la Diputació de Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit

Àrea de Presidència
Secretaria General

lliurat que haurà de ser reintegrat en el termini de 2 mesos des de la notificació de
la revocació. L’incompliment de l'obligació de devolució del crèdit generarà
l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en mora.
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació, per
qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell
Comarcal beneficiari.
Tercer.- AUTORITZAR una despesa de 10.000.000,00 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/14301/94200/82020 del pressupost de despeses de la corporació.
Quart.- APROVAR la minuta de conveni tipus que regula les operacions de tresoreria
per a Consells Comarcals 2017, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE [ ] I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER A LA REGULACIÓ DELS CRÈDITS ATORGATS EN EL MARC DEL PLA
“OPERACIONS DE TRESORERIA PER A CONSELLS COMARCALS 2017”
D’una part, el/la Sr./a. [ ], President/a del Consell Comarcal de [ ], amb assistència del/la
Sr./a. [ ], secretari/ària del Consell.
D’altra part, el Sr./Sra. [ ], actuant en nom i representació de la Diputació de Barcelona,
com a President/a d’aquesta, assistit per la secretaria general,
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes
pels articles 92 i 93 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar en sessió plenària de data [ ] el Pla
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017”. El Pla preveu el repartiment per
a cada Consell Comarcal en funció de les sol·licituds presentades i uns criteris de
repartiment.
En aquest marc, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va concedir, en sessió de
[ ], al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per a operacions de tresoreria les característiques
del qual es detallen al pacte segon.
El Consell Comarcal de [ ], per acord/resolució de data [ ], ha acceptat el préstec i les
condicions reflectides en aquest conveni i ha acreditat que compleix les condicions de
l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions del préstec concertat en el marc del Pla
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017”.
Segon. Concessió
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La Diputació de Barcelona concedeix al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per un import de [
] euros, amb un tipus d’interès del 0 %, a un termini d’1 any, amb la referència [ ], segons les
condicions que s'expressen en aquest conveni.
Tercer. Acceptació
El Consell Comarcal accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com també a les
condicions que el regulen.
Quart. Lliurament
Es realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després de la signatura del
present conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el Consell Comarcal estigui
al corrent de les quotes d’amortització del crèdit concertat dins del “Pla de Tresoreria per a
Consells Comarcals 2016”.
El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan de tutela
financera de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Devolució
El préstec s’amortitzarà per mitjà del sistema constant, amb quotes iguals de liquidació
semestral. El primer venciment serà com a màxim als 6 mesos del lliurament del préstec, i
l’altre venciment restant a l’any de la data de lliurament. El Consell Comarcal té l’obligació
d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació.
Sisè. Garanties
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la Diputació de
Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà de ser reintegrat en el
termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació. L’incompliment de l'obligació de
devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en
mora.
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per qualsevol
lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal beneficiari.
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici
de la competència de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data que s’indiquen a continuació.”

Cinquè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al
Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació
per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim.
Sisè.- DONAR TRASLLAT als Consells Comarcals, als efectes legals oportuns.
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Setè.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Nosaltres ens abstindrem en aquest punt.
Entenem la bona voluntat de la Diputació de donar cobertura i liquiditat als consells
comarcals però entenem que, tot plegat, obeeix a una manca o a una falta del que és
l’organització supramunicipal al nostre país i, juntament amb aquesta, la seva dotació
pressupostària i que esperem que, en un futur no gaire llunyà, hi podem posar remei
tots plegats.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Nosaltres en aquest punt de l’ordre del dia, tot i entenent la utilitat d’aquesta línia de
crèdit, a curt plaç, pels serveis públics que gestionen els consells comarcals, no ho
compartim al cent per cent. Perquè no podem continuar sent els prestamistes de la
Generalitat de Catalunya i, per tant, entenent que una cosa excepcional s’està
convertint amb una cosa normal, la intenció seria votar en contra, però també entenem
que els consells comarcals han de funcionar i, per tant, ens abstindrem en aquest
punt.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros no vamos a profundizar en las razones que justifican
la necesidad de esta línea de crédito y porque se provocan las tensiones de tesorería
en los consells comarcas. Ya hemos discutido en infinidad de ocasiones cuál es el
origen de este problema. Sí que queremos decir que, nosotros cuando leímos el
dictamen que justifica la necesidad de abrir esta línea de crédito, leíamos que era con
el fin de dar liquidez a los consells comarcals para garantizar sus competencias,
entendíamos, pues, que este dinero que se transfiere a los consells comarcals debía
ejecutarse a través de los Capítulos IV y VI de los presupuestos de los consells
comarcals, pero en la Comisión Informativa nos aclaran que no, no lo pone en el
convenio, no lo explicita en el convenio pero nos decían que se pueden utilizar tanto
en el capítulo I como en el Capítulo II de los consells comarcals, por lo tanto, en gastos
estructurales, en gastos de personal y en gasto corriente.
Ustedes ya saben que nosotros apostamos, nuestra fuerza política apuesta, por la
simplificación y racionalización de la administración local y una de nuestras medidas
es la supresión tanto de consells comarcals como de diputaciones, por lo tanto, en
este punto vamos a votar en contra.”
Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, nosaltres ja
ho vam comentar a la Comissió Informativa, en tot cas, un element que creiem que
potser és nou o que val la pena que tinguem en compte. L’octubre de 2015 dotze
consells comarcals van fer una declaració per a una millora del finançament dels
consells comarcals. Nosaltres entenem que, amb aquest acord i amb els anteriors que
anem fent, ens hauríem de començar a fer nostres aquell acord dels dotze consells
comarcals per reconsiderar quina és la fórmula de finançament del consell comarcal.
Per tant, amb aquesta mesura interpreto que val la pena que la Diputació faci un pas
més endavant i, per tant, intenti plantejar, al conjunt de l’estructura política del nostre
país, que cal replantejar com es finança el món local, en general, no només els
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consells comarcals, sinó també els ajuntaments però també especialment en aquest
punt que estem parlant dels consells comarcals, també dels consells comarcals.
Entenem que fem una altra vegada, i em deixaran que els hi torni a dir, de caixa de la
Generalitat, però creiem que és important que el plantejament el fem una mica més
enllà; no només de les dificultats de tresoreria dels consells comarcals hem de ser
solidaris i solidàries com a Diputació, sinó també hem de fer un esforç per intentar que
allò que els consells comarcals fan, que fan coses, com les beques menjadors, sense
anar més lluny, els serveis socials dels municipis més petits; per tant, qüestions
importants per a la ciutadania, tinguin un finançament suficient i, per tant, que es
puguin prestar uns serveis públics necessaris. En aquest sentit, creiem que aquella
declaració d’octubre l’hauríem de recuperar i, fins i tot, li plantejo al Govern que ens
plantegem si no caldria fer una Declaració o una moció conjunta per donar suport al
món dels consells comarcals, a la seva situació financera, en aquests moments, i a la
seva necessitat de prestar serveis. En tot cas el nostre vot és favorable però
entenem que hem d’ajudar les Administracions a funcionar i a prestar serveis que al
final milloren la vida de la gent.
Seguidament intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, qui diu: És evident que hi ha un
sistema de finançament dels consells comarcals que no acaba de funcionar, però no
ens pertoca a nosaltres, en aquest Plenari, ni en aquest punt de l’ordre del dia, parlar
del finançament dels consells comarcals sinó d’afrontar una realitat que tenen els
consells comarcals avui. Tenint en compte que els consells comarcals són
administracions locals i que, per tant, des de l’Administració local es dóna servei als
ajuntaments i als ciutadans que estan més a prop dels ajuntaments. Per la qual cosa,
no entrarem a discutir i a parlar-ne, en aquest punt de l’ordre del dia, de quina manera
es financen els consells o de quina manera és la divisió territorial del país en diverses
administracions, sinó d’una realitat que veiem dia a dia, i és que els consells comarcals
que donen serveis als ajuntaments, com deia, i als ciutadans, no tenen tresoreria per
afrontar aquesta situació i qui surt perjudicat, al final, sobretot perquè el que tracta el
consell comarcal són qüestions relacionades amb la vida diària de les persones,
especialment de serveis socials o de serveis de subministraments. Com que això és
així, li posem aquesta ajuda que podem, que he dit en moltes ocasions que podem
perquè els romanents de la Diputació són amplis i, per tant, això no suposa res. No és
un préstec sinó que és romanent i torna immediatament quan acaba l’exercici, per tant,
estem dintre del mateix any 2017. Aquests diners retornaran i no suposen cap
problema a les finances de la Diputació.
Per tant, resumint, no podem discutir o creiem que no toca, avui, discutir la divisió
territorial del país, però sí toca parlar d’Administració local i dels ciutadans als quals
està aquesta administració atenent, que són els dels nostres municipis.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (9) i Entesa (7), el vot en contra de Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i l’abstenció de Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 41 vots a favor, 3 vots en contra i 6 abstencions.
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5.- Dictamen de data 16 de març de 2017, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 3/2017 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2017, així com aprovar l'actualització del Pla estratègic de
subvencions 2017 i del Pla d'inversions 2017, donar-se per assabentat de
l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en
compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre.
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació per crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2017.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de
crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, emès amb caràcter independent.
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que, en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri les previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions),
s’insti la modificació dels esmentats instruments.
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
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caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/900, de 20 d’abril, pel que
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització,
després del compliment dels tràmits legalment establerts, la realització de
despeses, prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
2. La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització d’una despesa concreta, i determinat tant
en la seva quantia com en les condicions d'execució.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència, publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 03/2017 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, que recull crèdits extraordinaris, suplements
de crèdit i transferències de crèdit per un import total de cinc milions set-cents norantacinc mil cinc-cents setanta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims (5.795.575,59 EUR)
amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest
acord a tots els efectes.
Segon.- APROVAR l’actualització del Pla estratègic de subvencions 2017 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2017 inclòs dins de
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
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Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
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Intervé el president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Cal
confessar que teníem ganes de no votar contràriament aquesta modificació de crèdit i
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que esperem, en el futur, una vegada ja, avui, aprovem definitivament l’Ordenança
general de subvencions, poder no actuar d’aquesta manera.
El contingut d’aquesta modificació de crèdit, amb un valor de gairebé cinc milions vuitcents mil euros, majoritàriament més de tres-cents són per cobrir els efectes dels
aiguats del Maresme, cosa que entenem positiu. Igualment, entenem que és positiu
algun del contingut d’aquesta modificació de crèdit pel que afecta les clàusules sòl o la
qüestió de la cardioprotecció. Però, malauradament, veiem que encara que sigui amb
un canvi de partida del que era una assignació a la Fundació o a la Federació
Catalana de Patinatge per a la Fundació Roller Games, amb tres-cents mil euros, com
vostè bé coneix, nosaltres no som partidaris de la potenciació d’aquests grans
esdeveniments esportius. Nosaltres creiem que l’esport s’ha de potenciar des de la
base i, és per això, que no podem subscriure aquesta modificació de crèdit.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Llàstima senyor Duran!. Ho teníem quasi
a punt. I, tot seguit, dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui
diu: Sí, nosaltres agrairíem, en tot cas, si no és ara, a la propera Comissió Informativa,
ja ho vam dir a l’anterior Comissió, aquests tres milions i escaig de contingències que
se’ns pugui explicar, al detall, com s’han gastat i en quins suports han anat derivats.
Entenem que és una modificació de crèdit la que va pel Ple que també complementa
una que no va pel Ple, que també ha passat per la Comissió Informativa. En tot cas,
entenem que estem fent bàsicament un suport al món local, però agrairíem que hi
hagués una explicació més al detall d’on han anat a parar aquests projectes. Entenem
que hi va haver un moment que hi havia una certa semi-duplicitat d’aportacions entre
diferents administracions, per aclarir què hem aportat com a Diputació i què han
aportat altres administracions als ajuntaments afectats.
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Molt breument.
Primer per respondre el senyor Duran, que és evident que el noranta-vuit per cent
d’aquesta modificació de crèdit va a aquestes qüestions que havia plantejat d’aiguats,
d’habitatge, que no l’ha dit, de polítiques d’habitatge i de qüestions relacionades amb
les malalties com les cardiopaties i, per tant, la majoria, tret dels Roller Games, que
nosaltres també defensem i hem defensat en moltes ocasions, és una modificació que,
en part, ja s’havia parlat en aquest Plenari quan vam fer, quan vam aprovar una moció
que parlava de les clàusules sòl especialment. Però, en tot cas, aquesta és la
modificació.
I quant a la intervenció del senyor Funes, és evident que hi ha tot un seguit d’estudis i
treballs tècnics abans d’atorgar les ajudes. S’ha tingut en compte no trepitjar amb
altres administracions; les ajudes que puguin arribar als ajuntaments són superiors,
per això dues modificacions de crèdit, a les sol·licituds del que hi havia a la partida i,
per tant, cap problema perquè passem, fins i tot, l’estudi tècnic que s’ha fet abans
d’atorgar les subvencions.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (9) i Entesa (7), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3), i
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l’abstenció de Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el
resultat definitiu de 41 vots a favor, 3 vots en contra i 6 abstencions.
Intervenció General
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1493/17, de data 27 de febrer
de 2017, que resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació
de Barcelona de l’exercici 2016, i donar compte de l’estat d’execució de les
inversions financerament sostenibles a 31.12.2016, i del corresponent informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions
el 31 de desembre de l’any natural corresponent.
D’acord amb l’apartat tercer del mateix article 191 i la Base 86 de les d’Execució del
Pressupost 2016, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la
Interventora i es presenta per a la seva aprovació per la presidenta.
De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRHL, les liquidacions dels
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió
Tributària, Fundació Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes, informades per les
respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació per la
presidenta de la Diputació.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa, que s’elevarà
al Ple, emès amb caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3 del
TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament
de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals,
aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Vist l’apartat 2.2.c) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril (publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2016, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia corporació i
per les dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària,
Fundació Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes. Les magnituds bàsiques
obtingudes dels estats comptables de les liquidacions d’aquest exercici són les que es
recullen en els quadres de les pàgines que segueixen:
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PROPOSTA de Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2016
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets
reconeguts nets

Conceptes
a) Operacions corrents

Obligacions
reconegudes
netes

Ajustaments

Resultat
pressupostari

702.078.694,06

545.889.858,36

156.188.835,70

1.513.413,69

110.540.409,33

- 109.026.995,64

703.592.107,75

656.430.267,69

47.161.840,06

220.687.913,82

220.122.514,12

18.000.000,00

21.924.666,48

-

2. Total operacions financeres (c+d)

238.687.913,82

242.047.180,60

-

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

942.280.021,57

898.477.448,29

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers

565.399,70
3.924.666,48
3.359.266,78
43.802.573,28

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

236.459.436,99

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

10.573.243,88

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

16.423.747,04

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

230.608.933,83

230.608.933,83

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

274.411.507,11

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids

Imports any anterior

442.198.341,15

2. (+) Drets pendents de cobrament

395.887.329,49

84.298.830,00

84.325.689,73

(+) del Pressupost corrent

24.199.379,37

24.883.564,01

(+) de Pressupostos tancats

16.562.026,15

15.728.357,85

(+) d’operacions no pressupostàries

43.537.424,48

43.713.767,87

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

76.560.024,71
27.972.876,26

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

72.883.737,18
23.262.455,94

273.054,43

354.784,32

48.314.094,02

49.266.496,92

4. (-) Partides pendents d'aplicar

-

14.235,64

-

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

15.538,88

2.303,64

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

1.303,24

1.220,40

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

449.922.910,80

407.328.198,80

7.985.190,39

7.183.813,83

51.160.930,58

45.416.016,50

390.776.789,83

354.728.368,47

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):

441.937.720,41

2) Romanents de crèdit:

348.884.611,50

3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ):

1.083,24

93.053.108,91
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PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts nets

Conceptes
a) Operacions corrents

18.353.441,01

17.854.677,92

194.867,83

332.399,49

18.548.308,84

18.187.077,41

32.044,16

35.439,19

-

-

32.044,16

35.439,19

18.580.353,00

18.222.516,60

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

Resultat
pressupostari

Ajustaments

498.763,09
-

137.531,66
361.231,43

-

3.395,03

-

3.395,03

-

357.836,40

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

307.816,68

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

143.268,72

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

29.856,99

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

421.228,41

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

421.228,41
779.064,81

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids

Imports any anterior

2.925.762,10

2. (+) Drets pendents de cobrament

2.591.541,39

142.281,70

140.221,55

(+) del Pressupost corrent

45.219,13

65.703,20

(+) de Pressupostos tancats

62.596,92

47.681,11

(+) d’operacions no pressupostàries

34.465,65

26.837,24

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

1.359.381,13
949.047,47

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

1.380.936,67
982.250,40

1.701,77

912,51

408.631,89

397.773,76

4. (-) Partides pendents d'aplicar

-

-

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-

-

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-

-

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

1.708.662,67

1.350.826,27

II. Saldos de dubtós cobrament

50.287,16

45.587,57

III. Excés de finançament afectat

12.692,23

19.089,60

1.645.683,28

1.286.149,10

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ):

1.658.375,51
269.899,87
1.388.475,64
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PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts nets

Conceptes
a) Operacions corrents

47.073.149,43

42.763.708,93

25.719,09

1.101.567,08

47.098.868,52

43.865.276,01

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers

102.308,71

131.334,44

130.000.000,00

130.000.000,00

2. Total operacions financeres (c+d)

130.102.308,71

130.131.334,44

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

177.201.177,23

173.996.610,45

d) Passius financers

Resultat
pressupostari

Ajustaments

4.309.440,50
-

1.075.847,99
3.233.592,51

-

29.025,73

-

29.025,73

-

3.204.566,78

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

1.168.407,44

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

-

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

-

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

1.168.407,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

1.168.407,44
4.372.974,22

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids

Imports any anterior

61.311.799,12

2. (+) Drets pendents de cobrament

60.434.180,04

991.039,78

(+) del Pressupost corrent

47.635,17

584.561,95
87.172,89

(+) de Pressupostos tancats

105.390,94

67.738,57

(+) d’operacions no pressupostàries

838.013,67

429.650,49

3. (-) Obligacions pendents de pagament

24.282.790,62

(+) del Pressupost corrent

1.992.898,10

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

26.234.489,02
1.913.780,70

-

-

22.289.892,52

24.320.708,32

4. (-) Partides pendents d'aplicar

114,27

179,27

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-

-

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

114,27

179,27

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ):

38.020.162,55

34.784.432,24

112.895,85

36.411,54

-

-

37.907.266,70

34.748.020,70

37.907.266,70
1.788.210,73
36.119.055,97
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PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Organisme
Autònom Fundació Casa Caritat
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts nets

Conceptes
a) Operacions corrents

Resultat
pressupostari

Ajustaments

0,58

150,00

-

-

0,58

150,00

c) Actius financers

-

-

-

d) Passius financers

-

-

-

-

-

0,58

150,00

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

2. Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

-

149,42

-

149,42

-

-

149,42

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

-

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

-

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

-

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

-

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

-

149,42

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids

Imports any anterior
7.625,93

2. (+) Drets pendents de cobrament

7.775,35

-

-

(+) del Pressupost corrent

-

-

(+) de Pressupostos tancats

-

-

(+) d’operacions no pressupostàries

-

-

3. (-) Obligacions pendents de pagament

-

-

(+) del Pressupost corrent

-

-

(+) de Pressupostos tancats

-

-

(+) d’operacions no pressupostàries

-

-

4. (-) Partides pendents d'aplicar

-

-

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-

-

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-

-

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

7.625,93

7.775,35

II. Saldos de dubtós cobrament

-

-

III. Excés de finançament afectat

-

-

7.625,93

7.775,35

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ):

7.625,93
7.625,93
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PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Organisme Autònom
Patronat d'Apostes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts nets

Conceptes
a) Operacions corrents

2.410.243,22

1.748.334,52

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

Resultat
pressupostari

Ajustaments

661.908,70

17.312,19

-17.312,19

2.410.243,22

1.765.646,71

644.596,51

13.124,16

8.100,00

5.024,16

c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

13.124,16

8.100,00

5.024,16

2.423.367,38

1.773.746,71

649.620,67

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

649.620,67

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent

Imports any anterior

2.544.526,48
346.029,49
239.907,41

124.595,31

62.019,75

0,02

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

250.363,84
69.995,73

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

301.927,18

221.434,18

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

1.955.407,73

267.814,14
64.890,75

-

-

180.368,11

202.923,39

4. (-) Partides pendents d'aplicar
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

-

915,85
915,85

2.640.192,13

1.990.436,62

II. Saldos de dubtós cobrament

-

III. Excés de finançament afectat

-

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

2.640.192,13

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):

-

2) Romanents de crèdit:

-

3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ):

-

1.990.436,62
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Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió
que se celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència,
integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia corporació i per les dels
organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Fundació
Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de
despesa, elaborat per la Intervenció amb caràcter independent i que s’incorpora al
previst a l’article 191.3 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del
Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva
aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,
el qual reflecteix l’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, del límit
d’endeutament i de la regla de despesa, havent assolit els objectius del Pla econòmic i
financer.
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’estat de l’execució de les inversions
financerament sostenibles a 31 de desembre de 2016, que queda recollit a l’apartat 3
de l’Informe de liquidació del Pressupost de la Corporació a 31 de desembre de 2016.
Cinquè.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de
Barcelona i de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació
d’Hisenda de Barcelona.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: En primer lloc, voldríem destacar i felicitar la
ingent tasca feta des de la Intervenció General d’aquesta casa i, també, des de la
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica.
Dit això, a nosaltres ens agradaria, com fem sempre, que el Govern de la Diputació de
Barcelona fes una valoració política d’aquesta liquidació del pressupost que, recordem,
té un romanent líquid de tresoreria, per despeses generals i afectades, de gairebé
quatre-cents quaranta-dos milions d’euros; té un romanent de crèdit de gairebé trescents quaranta-nou milions d’euros; i, finalment, un romanent líquid de tresoreria, per a
despeses generals disponible de noranta-tres milions d’euros. En aquest cas, sobre
aquests noranta-tres milions d’euros ens referirem més endavant, a l’apartat de precs i
peguntes. I, més enllà del jou al que ens té acostumat el senyor Montoro, anem a
veure com resol el Govern de la Diputació l’aplicació d’aquest romanent líquid de
tresoreria.
En tot cas, el que demanem amb aquesta intervenció seria la valoració política del
Govern.
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros queríamos comentar algunos aspectos de la
ejecución presupuestaria. En relación a los ingresos, felicitarnos de que las
previsiones se hayan cumplido, incluso aumentado, en relación a los recursos propios
de la Diputación. Y también felicitarnos por el cumplimiento de las transferencias del
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Estado a la Diputación provincial de Barcelona. Y, como resultado, que se hayan
cumplido las normas fiscales en lo referente a la regla de gasto, a la estabilidad
presupuestaria y a la sostenibilidad financiera.
Sin embargo, en relación a la ejecución de los gastos, destacar, como ha citado el
diputado Duran, el remanente de tesorería existente por valor de cuatrocientos
millones, alrededor de cuatrocientos millones, como consecuencia de falta de
ejecución por parte de los municipios; tal y como se nos aclaró en la reunión
informativa dónde se nos dio cuenta del remanente. De forma muy diplomática se
achacaba esta falta de ejecución, por parte de los ayuntamientos, al ciclo electoral y a
la elaboración de expedientes administrativos complejos. Y miren, los datos nos
indican, en relación a esto, que hemos aumentado; por una parte hemos aumentado
en dos millones trescientos mil euros los gastos de funcionamiento de la Diputación.
Es decir, hemos ejecutado lo que son nuestros gastos, hemos aumentado el
porcentaje en relación al 2015, en un 3,20%. Pero, claro, nos encontramos que las
transferencias corrientes hemos reducido en cinco millones ciento noventa y tres mil
las transferencias a los ayuntamientos; es decir, estamos situados en un 66,82% de
ejecución; y en las transferencias de capital, que es más alarmante, un 34,29%;
cuando estábamos, en 2015, en el 49,76%; es decir, ha descendido en ochenta
millones el gasto de inversión hacia los municipios. Es decir, estamos reduciendo las
transferencias corrientes y transferencias de inversión a los municipios, mientras
vamos aumentando constantemente las transferencias que hacemos a la Generalitat.
Y esto tiene su traducción en valores absolutos en relación a los ciudadanos. En 2015
el gasto por habitante de la Diputación fue de 188,4 euros por habitante y este año nos
situamos en 162,66 euros por habitante. Y en inversión por habitante, estábamos en el
ejercicio 2015 en 34,57 y este año, el año pasado, el 2016, nos hemos situado en
20,01 euros por habitante.
Miren, nosotros entendemos que exista la tentación, por parte de los municipios, de
ejecutar todo lo que son las inversiones cerca de los procesos electorales; lo
entendemos. Lo que pasa que en este Pleno no representamos a la Federación
Interestelar. Si yo levanto la cabeza, aquí, veo no menos de veinte alcaldes y muchos
regidores que tienen responsabilidad de gobierno. Por lo tanto, nosotros los instamos
también a que, aparte de que la Diputación tome medidas para endurecer lo que es la
justificación y la ejecución de los proyectos, a fin de que no se produzca este
remanente que, por cierto, nos obliga a elaborar un Plan económico y financiero de la
Diputación; a elaborarlo y a cumplirlo; sí que solicitamos y que instamos, a los
gobiernos municipales, de que se corresponsabilicen en este tema y ejecuten sus
proyectos en el tiempo estipulado.”
Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
Nosaltres coincidim amb els companys que han valorat la feina tècnica que hi ha al
darrere de la gestió d’un pressupost i, per tant, valorar la feina dels equips, tant
d’Intervenció com el de Programació, etc., que fan el seguiment i el control
pressupostari de la casa. En tot cas, és evident que tenim un bon servei de tècnics i
que la casa està gestionada per bons professionals o pels millors professionals,
segurament, que hi ha al món local a Catalunya.
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En tot cas, el que per a nosaltres és important és situar-nos a la foto política que ens
dóna aquesta liquidació. N’hem parlat en altres moments aquí, ja ho vam plantejar en
altres informes de seguiment pressupostari; ens vam preocupar pel baix nivell
d’execució. Agraïm la reunió que es va fer per explicar com havíem arribat a tenir
aquest nivell de romanent i, per tant, aquestes possibilitats de manca d’inversió, o les
possibilitats que tenim d’inversió en altres coses en funció del romanent que tenim. Sí
que val la pena, jo crec, o nosaltres vam fer una reflexió que és, al final del que hem
de poder parlar és de què poden fer els ajuntaments i què volen fer els ajuntaments;
perquè és part del problema que tenim. I, en aquests moments, nosaltres tenim la
sensació que potser li demanem als ajuntaments que facin unes coses que no poden
fer o que no volen fer, en algun cas; i, segurament, altres coses que volen fer i que
poden fer no les tenim en compte, de manera suficient, en aquesta casa. N’hem parlat
en moltes Comissions Informatives quan veiem decrets de denegació del Catàleg de
serveis a molts ajuntaments per mancança, per manca de pressupost. Moltes àrees de
l’equip de govern que tenim aquí, demanen, ens ho han dit: “No tenim més recursos”.
“Hem de prioritzar”. “Prioritzem uns ajuntaments, uns altres...”. Per tant, quan ens hem
anat trobant amb què l’execució dels ajuntaments és baixa; quan ens trobem que les
diferents àrees ens diuen que al Catàleg de serveis no tenen més recursos per fer
altres coses; quan veiem que hi ha necessitats noves i acords que hi ha en aquest
plenari amb relació a molts temes, des de les clàusules sòl, que va ser el darrer, a
qüestions vinculades a pobresa, qüestions vinculades a habitatge, etc. Per tant, quan
hi ha aquestes condicions i nosaltres, als nostres ajuntaments, veiem; però el conjunt
del nostre Grup allà a Catalunya, en general, on està ubicat, veu que la prioritat, en
aquest país, és intentar tenir més recursos públics per fer rescat social però ara,
també, fer promoció econòmica, recuperació de l’activitat econòmica del país; creiem
que, potser, a la Diputació hem de fer un esforç per replantejar-nos algunes coses i
intentar posar més diners al damunt del terreny de joc; més possibilitats de fer coses
amb el món local i intentar fer aquests programes que la gent ens està demanant, per
tant, que els ajuntaments ens demanen. Però també plantejar-nos, com a Diputació, si
no hem de plantejar nous programes vinculats al que estem dient, a les competències
dels ajuntaments però també al rescat social, a les necessitats de creació d’activitat
econòmica, creació d’ocupació... Hem d’intentar posar aquests recursos al servei de la
gent que, en definitiva, és on estem.
Per tant, demanem, en la mesura de les possibilitats, que hi hagi un debat polític més
profund en aquest sentit. No es tracta només que ens expliquin com hem arribat a
aquest nivell de romanents, sinó que es tracta, també, d’intentar buscar sortides
polítiques o propostes polítiques que facin que, el que queda de mandat, puguem
intentar que els problemes de la gent, en la mesura de les possibilitats d’aquesta humil
corporació, però no petita, humil però no petita corporació, puguin estar més ubicats a
resoldre els problemes de la gent i, per tant, en la mesura de les possibilitats ajudar el
món local a complir les seves competències. Creiem que, i no vull tornar a dir el que ja
vaig dir en el debat de pressupostos, si a aquests quatre-cents i escaig milions d’euros
de romanent li posem aquelles coses que estem pagant, que nosaltres creiem que la
Diputació no hauria de pagar, ens anem a més de cinc-cents milions que podem posar
en joc, per intentar que les ciutats i els municipis de Catalunya tinguin una major
qualitat de vida. Com que no ens ho estem inventant sinó que són coses que veiem
cada dia i que veiem, també, a les Comissions Informatives i que l’equip de govern
també veu; no ens poden dir que no ho veuen perquè diuen “No tinc suficients
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recursos per pobresa energètica”. “No tinc suficients recursos per habitatge”. “No tinc
suficients recursos per qüestions de...”; de molts temes que hem anat parlant. Creiem
que el que diem té bastant sentit i, per tant, plantegem a l’equip de govern que feu un
exercici d’intentar veure si podem fer nous programes, i intentar que allò que sembla
que és complementari, que anem situant com a programa complementari, deixi,
potser, de ser complementari i s’incorpori al Catàleg, s’incorpori als serveis normals de
la Diputació i intentem tenir més potència.
La Presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Per... D’una banda,
agrair la convocatòria que es va fer abans de la Informativa per poder explicar, amb el
mateix detall que es va fer a la Informativa, també, als membres de la Comissió, el
resultat pressupostari i, també, l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària. D’una altra banda, també, per felicitar, perquè crec que és
un resultat que el que demostra és que aquesta Administració també està sanejada,
financerament parlant, i que, per tant, es dóna el compliment de l’estabilitat
pressupostària i que és financerament sostenible.
A partir d’aquí, haurem de decidir què és el que es fa amb aquest resultat
pressupostari positiu. I en el Ple de pressupostos, quan nosaltres vam votar
favorablement als Pressupostos de l’exercici 2017, vam entendre que el Govern
adquiria una sèrie de compromisos; alguns ja recollits en els mateixos Pressupostos,
altres pendents, precisament d’això que està passant avui, de conèixer aquest resultat
pressupostari; de conèixer les possibilitats que podríem tenir amb el romanent líquid
de tresoreria per a aquestes despeses generals i, per tant, per a aquests programes
que es feien menció, algun d’ells eren ja compromisos en el Ple de Pressupostos de
l’any passat. I el que esperem és poder seure, poder parlar, poder veure que,
efectivament, a partir d’aquest resultat, que és un molt bon resultat, podem tirar
endavant programes però, sobretot, polítiques que beneficiïn la ciutadania, amb la
preocupació de que ara estem en un moment que, a manca de Pressupostos generals
de l’Estat, i això ja en parlarem potser amb una mica més de tranquil·litat a la moció
que hem presentat, la possibilitat que tenim, en general, les administracions locals és
amortitzar préstecs. I no només aquesta Diputació. Sabem que molts ajuntaments
també han fet els seus deures, tenen una situació sanejada i, per tant, el que
demanem és poder reinvertir aquestes quantitats importants, aquest exercici de diners,
per a poder fer la vida més fàcil de la ciutadania, poder revertir-los directament a la
gent que viu en els pobles i en les ciutats. De manera que, d’una banda això, felicitació
però posar-nos mans a l’obra per complir amb els compromisos ja adquirits i, per tant,
fer seguiment d’aquests compromisos i, d’una altra, treballar al màxim, des del món
local, per fer possible que, si pot ser, seria bo, més aviat que no més tard, aquestes
quantitats importants es poguessin revertir en polítiques que vagin directament a la
ciutadania i no a amortitzar préstecs.
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Han fet unes molt
bones intervencions però, després en parlarem a les mocions, permeti’m dir, molt
inútils, de la manera que està la normativa. En tot cas, jo crec que del que s’ha explicat
o s’ha intervingut hi ha possibilitats escapçades pel que ens està dient la normativa.
Evidentment que, si podem incorporar el romanent lliure, per tant aquests noranta
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milions, al pressupost, de manera absolutament lliure, el podrem utilitzar per qualsevol
tipus de política que faci la Diputació; que és el que es feia històricament quan no hi
havia normatives que ho aturaven. I, per tant, desapareixerien els programes
complementaris.
Un dels greus problemes que hem tingut els darrers anys és que, com que no podem
incorporar, no podem tenir aquests majors ingressos en el pressupost de l’any
següent, per tant, no ho podem dedicar a polítiques socials; no ho podem dedicar a
polítiques de salut; no ho podem fer perquè els diners tenen destí. I el seu destí és o
amortitzar deute, que a la Diputació el fet no li convé, o fins ara inversió sostenible,
que vol dir inversió. Per tant, del que em diuen, estic absolutament d’acord, però és
que o canvia la normativa, i després en parlem, o no ho podem fer. Per tant, dues
qüestions. Hi ha aquests noranta milions que haurem de decidir, després, que ens
diguin com ho hem de treballar, cap a on van; i és evident que tenim uns compromisos
amb alguns grups, que en vam parlar a l’aprovació del pressupost. Per tant, això
suposo que ho sabrem molt aviat. I l’altra qüestió que han plantejat és la necessitat de
fer canvis perquè aquest romanent de tresoreria no existeixi. De fet, vàrem fer una
cosa que no havíem fet habitualment, és fer una prèvia a la Informativa per explicar
què signifiquen aquests quatre-cents i escaig milions d’euros, de quina manera s’ha
produït aquest romanent i quins són els destins que ha de tenir. No culpem ningú,
posem damunt de la taula una realitat evident. És que són operacions que estan
compromeses que, per tant, no podem retirar aquests diners perquè els ajuntaments,
les universitats, les entitats que tenen conveni, en qualsevol moment, ens poden
demanar aquests diners i, per tant, no podem fer ús. Ho he explicat cada vegada que
parlem dels romanents. Per tant, segurament intentem fer polítiques de canvi però és
molt difícil. I vostès, que estan a ajuntaments, ho veuen de manera clara, és molt difícil
que als ajuntaments se’ls hi pugui posar certs límits. Si el 2017 un ajuntament té
previst fer una despesa i no la fa, o li retirem, que no hi estaríem d’acord ningú dels
que estem a la sala, o li allarguem. A la que estem prorrogant ja tenim un problema i,
per tant, com que ens devem especialment als municipis, mantenim aquesta política,
tot i que la volem canviar. I també els haig de dir una cosa, a nivell tècnic moltes
vegades ens hem plantejat aquesta qüestió però, justament, nosaltres que som polítics
entenem que la gestió als ajuntaments, moltes vegades, és molt complicada i la
despesa no es pot fer, sobretot si és d’inversió, en el termini que es preveu. I, en
moltes ocasions, quan una obra està cofinançada encara és més complicat perquè, si
un ajuntament té cofinançada una obra amb un FEDER i el FEDER no arriba, no fa la
despesa que li ha demanat a la Diputació; per tant, força complicat.
Valoració política al final, que la Diputació està fent la feina i l’està fent bé. I que el que
és l’estabilitat pressupostària i el Pla econòmic financer s’està portant a terme amb els
terminis i amb la forma que pensàvem, i que els resultats són bons. Una altra cosa és
com aconseguim canviar aquesta inèrcia de la no-despesa que fan els que la tenen
compromesa. Per tant, i resumint aquesta part i la segona, quan l’Estat decideixi
canviar la normativa podrem utilitzar els diners de romanent d’una altra manera que no
és inversió o amortització de crèdit. Ja veurem i, segurament, parlarem més
extensament a les mocions.
I el Ple en resta assabentat.
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7.- Dictamen de data 16 de març de 2017, pel qual es proposa resoldre les
al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública, per part dels
Grups del Partit Popular i Entesa i de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en relació
amb l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de
subvencions de la Diputació de Barcelona, i, en conseqüència, aprovar
definitivament la referida Ordenança, incorporant les al·legacions i suggeriments
estimats, així com la seva publicació als efectes de la seva entrada en vigor.
“I. Fets
Per acord plenari de data 22 de desembre de 2016 s’aprovà inicialment la modificació
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona.
D'acord amb allò que disposa l'article 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, els acords
relatius a la modificació de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Barcelona van ser sotmesos a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, a l’efecte que es poguessin formular reclamacions i
al·legacions.
L’anunci al BOP es va publicar el dia 29 de desembre de 2016, de forma que el termini
d’audiència va finalitzar el dia 10 de febrer de 2017.
Així mateix es va publicar un anunci al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la
Diputació des del dia 2 de gener de 2017, així com referències dels acords adoptats al
DOGC del dia 5 de gener de 2017 i a La Vanguardia del dia 2 de gener de 2017.
Amb posterioritat, van ser detectades algunes errades i omissions en la versió del text
aprovat inicialment, que cal modificar en el text definitiu de l’Ordenança d’acord amb el
previst a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Finalitzat el termini d’audiència, i tal com s’acredita a la diligència de la Secretaria
General de data 14 de febrer de 2017, han estat presentats els següents escrits
d’al·legacions, que consten a l’expedient:
1. Grup del Partit Popular de la Diputació de Barcelona, amb número de registre
d’entrada 1700001807, de data 19 de gener de 2017.
2. Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona, amb número de registre d’entrada
1700004431, de data 3 de febrer de 2017.
3. Oficina Antifrau de Catalunya, amb número de registre d’entrada 1700005635,
de data 9 de febrer de 2017.
Les esmentades al·legacions van ser objecte d’anàlisi i valoració per part de la
Intervenció General, mitjançant informe, de data 10 de març, còpia del qual consta a
l’expedient, i en el que també consta el detall de les errades i omissions de l’articulat
del text de l’ordenança que cal esmenar d’ofici.
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Aquest informe va ser traslladat a la Comissió d’estudi encarregada de la redacció de
la modificació de l’OGS, la qual, reunida en sessió de data 16 de març, ha acordat per
unanimitat dels seus membres elevar al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa
i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’aprovació de la
seva proposta d’estimació i desestimació de les al·legacions, així com del text de la
modificació de l’Ordenança general de subvenciones resultant.
L’informe de la Comissió d’estudi, subscrit pel seu president, és del següent tenor
literal:
“INFORME DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER LA REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
RELATIU A LA VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT
D’INFORMACIÓ PÚBLICA
A) Antecedents
La Diputació de Barcelona, en sessió plenària de 22 de desembre de 2016, va aprovar
inicialment la modificació de l’Ordenança general de subvencions (OGS).
De conformitat amb allò previst a l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya aprovat pel Reial Decret 179/1995, de 13 de juny, aquest acord es
va sotmetre al tràmit d’informació pública durant un termini de 30 dies hàbils comptadors a
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, a
l’efecte que es poguessin formular reclamacions i al·legacions.
Aquest anunci es va publicar al Butlletí Oficial de la Província del dia 29 de desembre de
2016, de forma que el termini de presentació va finalitzar el dia 10 de febrer de 2017.
Durant aquest termini s’han presentat els següents escrits d’al·legacions:
1. Grup del Partit Popular de la Diputació de Barcelona el dia 19 de gener de 2017.
2. Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona el dia 3 de febrer de 2017.
3. Oficina Antifrau de Catalunya el dia 9 de febrer de 2017.
De conformitat amb allò previst a l’article 64 del ROAS, aquest informe té per objecte
formular la proposta de la Comissió d’estudi relativa a la valoració de les al·legacions
presentades durant el tràmit d’informació pública, i proposar al Ple la seva estimació o
desestimació així com formular la proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança.
B) Consideracions prèvies
Abans d’entrar en l’anàlisi de les al·legacions presentades, creiem necessari fer una breu
menció als que han estat els paràmetres bàsics generals que han esdevingut el fil conductor
de la metodologia de redacció d’aquesta modificació de l’OGS.
És ben sabut que les ordenances i els reglaments locals són disposicions jurídiques de
caràcter general aprovades pels ens locals, les quals estan sotmeses a la resta de
l’ordenament jurídic de rang superior sense que puguin contradir-lo, i són l’expressió de la
potestat reglamentària reconeguda a aquests ens com a conseqüència del principi
d’autonomia local.
En el cas de l’OGS, aquesta és una norma jurídica prevista a l’article 17.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), i es configura com una norma
subordinada a la Llei i al seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol (RLGS), però que alhora permet adaptar les seves regulacions
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superiors a les peculiaritats organitzatives pròpies de cada entitat local en aquells aspectes
en què aquestes normes ho preveuen, bé sigui per tal de desenvolupar algun dels seus
preceptes, o bé per concretar-los quan aquests preceptes admeten regulacions diferents.
D’altra banda, no podem oblidar que la normativa estatal sobre subvencions no està
elaborada en clau local, i en aquest sentit cal recordar que la pròpia disposició addicional
catorzena de la LGS estableix que els procediments regulats a la Llei s’adaptaran
reglamentàriament a les condicions d’organització i funcionament de les corporacions locals,
adaptació que a dia d’avui resta pendent.
Sobre la base d’aquestes dues premisses prèvies, el redactat d’aquesta OGS ha evitat en la
mesura del possible caure en reiteracions i redundàncies literals de qüestions que ja
estaven previstes amb claredat a la normativa de rang superior relativa al règim jurídic
subvencionador, procedimental o de transparència, entre d’altres i que, en atenció al
caràcter subordinat de l’OGS, no admetien cap mena d’adaptació.
Així mateix, quan algun precepte legal o reglamentari permetia o precisava d’adaptació o
concreció per facilitar la seva aplicació en l’àmbit local, l’OGS ha estat l’instrument per ferho, incorporant al seu redactat les convenients precisions tècniques que permetin una
adaptació dels procediments subvencionadors interns de la Diputació respectuosa amb
l’esperit i finalitats de les normes de rang superior.
Es considera oportú recordar que la Diputació de Barcelona disposa des de l’any 2009
d’unes Instruccions sobre procediments de gestió i justificació de subvencions, les quals
seran actualitzades per la Intervenció general en desenvolupament d’aquesta OGS a
l’empara de la seva disposició addicional segona.
Aquestes instruccions van ser concebudes com un instrument posat al servei dels centres
gestors, que fugint del rigorisme propi d’un text normatiu, tingués funcionalitats anàlogues a
les d’un manual pràctic on, de forma clara, concreta i el més divulgativa possible, es
donessin criteris i metodologies a seguir davant la major part dels supòsits que es poden
presentar durant la tramitació d’un expedient de subvencions.
La redacció de l’OGS ha tingut en compte l’existència d’aquest document al qual s’hi remet
en ocasions per la regulació detallada d’aspectes procedimentals concrets, els quals, per la
seva especificitat, excedeixen el caràcter generalista de l’OGS.
Dit això, tot seguit s’analitzen les diferents al·legacions presentades, fent una indicació
resumida del seu objecte, atès que el text íntegre de les mateixes consta a l’expedient.
A l’efecte d’una major claredat, i vistos els diferents formats en que han estat presentades,
s’ha procedit a assignar a cadascuna un numeral correlatiu que permeti la seva identificació
inequívoca al llarg d’aquest informe i, si escau, a la proposta de resolució definitiva que
s’elevi al Ple.
Finalment, com a complement d’aquest informe, consta a l’expedient un exemplar de
l’Ordenança on s’identifiquen de forma visual els canvis efectuats derivats de les
conclusions d’aquest informe.
C) Al·legacions presentades pel Grup del Partit Popular de la Diputació de Barcelona
1. Incorporar una referència a què el contingut dels comptes justificatius simplificats
serà el previst a l’article 75 del Reglament de la Llei general de subvencions
Aquesta referència ja es conté a l’article 38.3.b) del text de l’ordenança, on de forma
explícita s’indica que la memòria econòmica dels comptes justificatius simplificats tindrà el
contingut previst a l’article 75.2 del RLGS.
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Malgrat això, per una major claredat s’incorporarà aquest esment al text de l’article 39.3, i
per coherència amb la resta de tipologies de compte justificatiu previstes a l’article 39,
també s’incorporarà la corresponent referència als apartats 1, 2 i 4 del mateix article 39.
En conseqüència, es proposa estimar l’al·legació modificant els apartats 1, 2, 3 i 4 de
l’article 39, el quals queden redactats de la següent manera:
“Article 39. Modalitats de justificacions
1. Compte justificatiu amb l'aportació de justificants de la despesa, que ha d'incloure:
1) La memòria econòmica del cost total de l’activitat amb el contingut previst a l’article 72.2 del
RLGS, s’acompanya dels justificants de les despeses incorporades a la relació i, si escau, de
la documentació acreditativa del pagament.
2) Els documents justificatius que s'han de presentar són factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa,
prèviament determinats en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció. Aquests
documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i han de ser originals, llevat que els
esmentats instruments permetin la presentació de còpies compulsades.
2. Compte justificatiu amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del RLGS,
sempre que:
1) El compte justificatiu vagi acompanyat d'un informe emès per un auditor de comptes, inscrit en
el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2
RLGS.
2) La revisió duta a terme per l’auditor es faci amb l’abast que determini l’instrument regulador de
la concessió i amb subjecció al que estableix l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, o la
norma que la substitueixi.
3. Compte justificatiu simplificat, amb la informació previst a l’article 75.2 del RLGS, només per a
les subvencions concedides per un import de fins a 20.000 €.
4. Mòduls, amb el contingut previst a l’article 78 del RLGS, en el supòsit que l’activitat
subvencionable sigui mesurable en unitats físiques i que aquestes unitats siguin quantificables
econòmicament de forma motivada.

(...)”
D) Al·legacions presentades pel Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona
1. Addició de dos apartats a l’article 7 relatius a la creació d’una taula tècnica de
subvencions amb funcions de seguiment i avaluació del pla estratègic de
subvencions
En relació amb aquesta proposta, cal tenir present que un òrgan d’aquestes
característiques, composició i funcions no està previst ni a la LGS ni al RLGS, raó per la
qual no sembla adequat crear-lo i regular-lo en una norma com l’OGS que és una norma de
desplegament subordinada a la normativa general de rang superior.
En conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació.
2. Modificació de l’article 15.2 ampliant el detall de possibles finalitats de les
subvencions
Aquest article té un caràcter exemplificador de les principals i més habituals finalitats de les
subvencions a concedir per la Diputació de Barcelona.
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En aquest sentit, el seu text planteja un llistat de possibles finalitats amb caràcter general i
sense ànim d’exhaustivitat, indicant de forma explícita que aquelles finalitats indicades ho
són “entre d’altres”.
Aquest llistat no és excloent i, tal com indica l’article, és inclusiu de qualsevol finalitat
vinculada a obres o activitats d’interès públic o social que coadjuvin a l’exercici de
competències de la Diputació de Barcelona, que responguin a necessitats socials o que
fomentin interessos generals, amb preferència dins les línies d’actuació previstes pel
compliment dels objectius estratègics del Pla d’actuació del mandat.
En conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació.
3. Modificació de l’article 26 per afegir noves obligacions en el tràmit de les
subvencions directes
Aquesta al·legació està referida a les concessions directes atorgades per raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament justificades que dificultin la
convocatòria pública.
En ella es fan les següents tres propostes concretes:
1. Que els sol·licitants aportin una declaració motivada de les raons d’excepcionalitat de
la seva sol·licitud
2. Que l’informe tècnic a emetre pel centre gestor incorpori informació sobre altres
subvencions directes percebudes pel sol·licitant durant els darrers cinc anys.
3. Que s’habiliti a la Diputació a què de forma potestativa demani als Ajuntaments dels
municipis on es realitzi l’activitat, informació complementària en relació amb l’alineació
d’aquesta activitat amb els objectius i necessitats del municipi
Pel que fa al punt número 1, es considera que aquest document pot contribuir a reforçar i
motivar el caràcter d’excepcionalitat d’aquest procediment de concessió. No obstant, en
tractar-se d’un document a aportar pels sol·licitants es considera que la seva exigència
resulta molt més clara i entenedora si s’incorpora al text de l’article 28 relatiu a la sol·licitud
de subvencions directes.
El punt número 2, té un sentit evident de control de la reiteració de subvencions directes en
el temps a un mateix beneficiari, aspecte que pot resultar molt revelador pel que fa a
confirmar la veritable excepcionalitat d’una concessió directa concreta.
Ara bé, cal tenir present que per tal que aquesta informació tingués utilitat en la constatació
d’aquesta possible reiteració, hauria d’estar referida a altres subvencions per la mateixa
activitat, i a més caldria no circumscriure-la a un únic centre gestor sinó a les concedides
per qualsevol centre gestor corporatiu.
Aquesta informació de caràcter transversal només la pot obtenir la Intervenció General
mitjançant l’examen dels seus registres comptables, de forma que entenem que hauria de
ser aquest òrgan qui fes aquesta comprovació en el desenvolupament de les tasques de
control financer de subvencions que desenvolupa anualment.
Finalment, pel que fa al punt 3 es tracta d’una proposta que a priori sembla tenir un encaix
clar en el que és la competència bàsica de les Diputacions envers la cooperació amb els
municipis del seu àmbit.
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En aquest sentit, la seva aplicació permetria que, davant d’una sol·licitud de subvenció per
concessió directa, la Diputació estigués habilitada a demanar informació a l’Ajuntament del
municipi on es desenvolupi l’activitat sobre el grau d’alineació d’aquesta amb els objectius i
necessitats del municipi. Aquesta habilitació no solament és potestativa, sinó que el resultat
de la consulta no és vinculant, si bé és lògic pensar que sigui tingut en compte, a l’efecte
d’evitar que una actuació subvencionada per la Diputació s’oposi als interessos municipals
amb els que hauria de cooperar.
Ateses la coherència de la proposta amb les competències de les Diputacions de
cooperació municipal i en atenció al seu caràcter potestatiu i no vinculant, es considera
adequat incloure aquesta previsió en aquest article.
En conseqüència, es proposa estimar l’al·legació 3.1 reubicant-la al primer apartat de
l’article 28 de l’OGS, i l’al·legació 3.3 afegint un apartat 4 a l’article 26, i es proposa
desestimar l’al·legació 3.2. La redacció definitiva d’ambdós apartats en els articles 26 i 28 és
la següent:
“Article 26. Concessió directa
(...)
4. En el cas que es consideri oportú, la Diputació de Barcelona pot demanar informació
complementària als ajuntaments dels municipis on les persones o entitats beneficiàries
desenvolupin la seva activitat objecte de petició de subvenció, amb l’objectiu de conèixer el
grau d’alineació amb els objectius i necessitats del municipi. Aquest informe no tindrà
caràcter preceptiu ni vinculant però podrà ser valorat i tingut en compte com a criteri de
valoració de la sol·licitud.”
“Article 28. Sol·licitud
1. Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en els termes
que preveu l’article 21 d’aquesta ordenança, acompanyada d’una declaració motivada on
s’exposin clarament les raons que expliquen l’excepcionalitat de la seva sol·licitud.
(...).”

4. Addició d’un annex on es reculin els principis ètics als que els beneficiaris han
d’adequar la seva activitat
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, estableix al seu article 55.2 el deure de les administracions d’incloure en les bases
de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als que
han d’adequar la seva activitat les persones beneficiàries, així com els efectes d’un eventual
incompliment d’aquests principis.
La literalitat del precepte remet la definició d’aquests principis al text de les convocatòries i,
per tant, el redactat de l’OGS no va incidir en la seva determinació, si bé a l’article 12.9
s’indica de forma genèrica que els beneficiaris estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis
d’igualtat, objectivitat i transparència.
La proposta de principis ètics feta pel Grup d’Entesa és coincident amb l’elaborada per la
Generalitat de Catalunya que consta com annex al model tipus de bases reguladores dels
procediments de concessió de subvencions aprovat per l’acord GOV/85/2016, de 28 de
juny, i la seva inclusió en l’OGS permetria una aplicació homogènia dels mateixos a tots els
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procediments subvencionadors corporatius, alliberant a les convocatòries de la seva
definició singular.
Només cal objectar a la present al·legació el fet que es demani la seva inclusió en un annex,
ja que per mantenir la integritat estructural de l’OGS sembla més adequat incorporar-los en
el propi text articulat. En aquest sentit, es modificarà l’article 6 relatiu als principis generals
de gestió de les subvencions aplicables a la Diputació, modificant el seu títol i afegint un
apartat específic relatiu als principis ètics a seguir pels beneficiaris així com els efectes d’un
eventual incompliment.
Correlativament, es modificarà l’article 12.10 per incorporar una remissió explícita els
principis ètics recollits a l’article 6.
En conseqüència, es proposa estimar l’al·legació modificant els articles 6 i 12.10.
La redacció definitiva d’ambdós articles és la següent:
“Article 6. Principis generals en la gestió de les concessions i principis ètics i regles de conducta
dels beneficiaris
1. La gestió de les subvencions a què es refereix la present ordenança s'ha d'efectuar d’acord amb
els principis següents:
a)
b)
c)
d)

Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
Els recollits al codi de conducta de la Diputació de Barcelona, elaborat a l’empara de l’article
55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i també de totes les obligacions que aquesta norma conté.

2. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, les persones beneficiàries de
subvencions han d’adequar la seva activitat als següents principis ètics i regles de
conducta:
a) Les persones beneficiàries de subvencions han d'adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar
els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
b) Amb caràcter general, les persones beneficiàries de subvencions en l'exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
-

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

c) En particular, les persones beneficiàries de subvencions assumeixen les obligacions
següents:
-

Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
la concessió de la subvenció.
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-

-

-

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment de concessió de la subvenció.
Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per
a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat
quart de l'article 3 de la Llei 19/2014.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser
completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció i/o de la
tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les corresponents convocatòries
de subvencions.”
En cas d'incompliment d’aquests principis ètics i regles de conducta és d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a
beneficiaris de subvencions, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.”
“Article 12. Obligacions dels beneficiaris
(...)
10. Adequar l'activitat als principis ètics i a les regles de conducta continguts en l’article 6
d’aquesta Ordenança que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’objectivitat i de transparència.
(…)”

E) Al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya
1. Canviar el títol pel de bases reguladores generals de les subvencions de la
Diputació, i canviar la denominació dels articles per la de bases
Tot i coincidir en l’anàlisi de la naturalesa jurídica de l’OGS que fa l’Oficina Antifrau (OAC) al
seu escrit d’al·legacions, es considera que aquesta naturalesa de bases reguladores ja
queda palesa a l’article 1 de l’OGS en què, de forma explícita, s’indica que l’objecte de
l’OGS és el desenvolupament de les bases reguladores generals que s’han d’aplicar en els
procediments de concessió de subvencions tramitats per la Diputació de Barcelona.
Pel que fa a la redenominació dels articles per la de bases, es considera que es tracta d’una
qüestió purament semàntica menor que no aporta cap valor afegit al text.
En conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació.
2. Modificació de l’article 7 relatiu al Pla Estratègic de Subvencions (PES)
En aquest punt, l’OAC planteja cinc qüestions diferents:
1. Concretar els terminis mínims per actualitzar el PES.
2. Preveure la publicitat del PES en la seu electrònica i portal de transparència.
3. Exigir el control financer del PES per la Intervenció.
4. Avaluar el grau de compliment del PES.
5. Preveure la publicitat dels resultats de l’avaluació del compliment del PES.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Amb caràcter preliminar, cal dir que si bé la regulació del PES a la proposta de modificació
de l’OGS és molt succinta, es va fer únicament amb la voluntat d’identificar i definir aquest
instrument, i amb una voluntat de sotmetiment en bloc a la regulació específica de la LGS i
el RLGS.
No obstant, i dit això, tot seguit s’analitzen cadascuna de les cinc peticions de l’OAC per tal
de clarificar el compliment de totes elles més enllà de la seva previsió explícita o no a l’OGS.
Pel que fa a les propostes esmentades als punts 1 i 4 relatives a l’actualització del PES i la
seva avaluació, cal tenir present que el PES és un instrument de planificació de polítiques
públiques com són les adreçades al foment d’activitats d’utilitat pública o interès social,
configurant-se com una eina per donar compliment als objectius estratègics del Pla
d‘actuació del mandat (PAM) aprovat per la Junta de Govern en data 10 de març de 2016,
del que es va donar compte al Ple en sessió de 28 d’abril.
Per la seva banda, el PAM és l’instrument on es defineixen els objectius estratègics que han
d’assolir-se durant el mandat, i en què es preveuen les diferents línies d’actuació associades
a cada objectiu, les unitats administratives responsables, els programes pressupostaris
afectats i els indicadors de seguiment adequats per tal de fer una avaluació anual del seu
compliment.
Si bé el PAM té una durada de quatre anys, la seva avaluació es fa anualment i el resultat
d’aquesta avaluació és l’element que permet revisar i actualitzar els instruments de
planificació més específics com és el cas del PES, instrument on es concreten les
assignacions pressupostàries necessàries per la seva aplicació en cada anualitat concreta.
L’avaluació del compliment del PES no es pot dissociar de l’avaluació del compliment dels
objectius estratègics del PAM, de forma que quan s’avalua aquest, també s’avalua aquell.
Analitzant la proposta de l’OAC esmentada al punt 2 i relativa a la publicitat del PES a la seu
electrònica i al portal de transparència, cal dir que aquesta publicitat ja s’està fent amb tota
normalitat des del moment en que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, va entrar en vigor.
Pel que fa a les propostes numerades als punts 3 i 5, com ja s’ha indicat, l’actualització del
PES és una derivada del procés d’avaluació del PAM, de forma que el control específic que
s’efectua sobre el PES directament, és el control financer al que resta sotmès per imperatiu
de l’article 14.4 del RLGS, i que ha de ser efectuat per la Intervenció General, conjuntament
amb el control financer sobre els beneficiaris de subvencions previst als articles 44 i
següents de la LGS.
En l’àmbit de la Diputació de Barcelona, les actuacions de control financer de subvencions
que anualment duu a terme la Intervenció General es contenen en el Pla anual d’actuacions
de control, on es defineixen el seu abast i estructura. Els resultats d’aquest control financer
es plasmen en un informe del que se’n dóna compte al Ple, i que alhora es fa públic al portal
de transparència.
Per tant, serà aquest Pla anual d’actuacions de control el que defineix l’abast i estructura del
control financer a efectuar sobre el PES, fent-se públics els seus resultats al portal de
transparència conjuntament amb l’informe de control financer sobre beneficiaris.
Per tot l’exposat, es considera oportú incorporar les propostes de l’OAC al text de l’article 7.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En conseqüència, es proposa estimar totes les al·legacions i es modifiquen els apartats 3, 4
i 5 de l’article 7, el qual queda redactat de la següent manera:
“Article 7. Pla estratègic de subvencions
(...)
3. En base a l’avaluació que s’efectua del Pla d’actuació de mandat, el Pla estratègic de
subvencions s’actualitza anualment i s’aprova conjuntament amb el Pressupost de la Diputació
de Barcelona. El Pla pot ser objecte de revisió, modificació o actualització en qualsevol moment
per part del Ple de la corporació.
4. El Pla serà objecte de publicitat a través de la seu electrònica i del portal de transparència.
5. La Intervenció General de la Diputació de Barcelona farà el control financer del Pla
estratègic de subvencions d’acord amb les determinacions establertes al Pla anual
d’actuacions de control.”

3. Modificació de l’article 12 relatiu a obligacions dels beneficiaris
En aquesta al·legació, l’OAC fa les propostes següents:
1. Afegir que el beneficiari ha de comunicar a l’òrgan concedent la modificació de
qualsevol circumstància que pugui afectar algun dels requisits exigits per a la
concessió
2. Afegir un recordatori als beneficiaris respecte la seva obligació de donar compliment
dels deures derivats de la Llei de transparència.
3. Incorporar de forma explícita i sistemàtica tots els deures concrets de publicitat que
els corresponen.
Pel que fa a la primera proposta, cal dir que aquesta és una obligació del beneficiari que no
està prevista a la normativa general de subvencions.
Malgrat això, és evident que es tracta d’una proposta molt raonable i que és oportuna la
seva incorporació a l’article 12.
Pel que fa a la segona proposta, certament el text de l’OGS va néixer amb un article 37
dedicat íntegrament a la transparència en l’activitat subvencional però des de la perspectiva
de les obligacions inherents a la Diputació.
No obstant, també és cert que l’article 12.9 de l’OGS incorpora una referència envers
l’obligació dels beneficiaris d’ajustar la seva activitat als principis de transparència i, així
mateix, l’OGS també incorpora dos esments explícits a dos deures de publicitat del
beneficiari que s’han considerat importants de recordar com són l’obligació d’informar de les
retribucions de directius en subvencions de més de 10.000 € que consta a l’article 21.1.l) per
tal que la Diputació les faci públiques, i el deure de difusió del finançament públic, que es
conté a l’art. 12.6 en tant que opera com a causa de revocació derivada de la LGS.
En favor d’una major claredat en aquest tema, es considera adequat que l’article 12
incorpori un recordatori més explícit respecte dels subjectes obligats al compliment dels
deures de transparència dels beneficiaris.
No obstant, en relació a la tercera proposta, fer una reproducció literal de les obligacions de
publicitat inherents als beneficiaris és una qüestió que per la seva extensió i implicacions
supera la funció d’aquesta OGS, de forma que només s’afegeix una remissió específica a la
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Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, on aquestes es contenen. Ara bé, atesa la importància de clarificar aquestes
obligacions d’una forma el més àmplia i exhaustiva possible, es creu oportú desenvolupar
aquest tema en un instrument complementari a l’OGS i afegir una nova disposició addicional
en què es prevegi aquest desenvolupament.
En conseqüència, es proposa estimar totes les al·legacions afegint dos paràgrafs a l’article
12, i renumerant la resta d’apartats el text dels quals es manté inalterat i afegint una nova
disposició addicional tercera i renumerant les antigues disposicions quarta i cinquena que
passen a ser cinquena i sisena mantenint els seus textos inalterats.
La redacció d’aquests paràgrafs i de la disposició addicional tercera és la següent:
“Article 12. Obligacions dels beneficiaris
(...)
2.

Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, tant de
caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits per a la
concessió de la subvenció.

(...)
11. Donar compliment als deures de transparència derivats de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern quan es doni un
dels següents supòsits:
a) Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 € anuals
b) Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o

ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 €
(...)”
“DISPOSICIONS ADDICIONALS
(...)
Tercera
Amb la finalitat de facilitar que els beneficiaris de subvencions compleixin amb les obligacions
de transparència que la Llei 19/2014 els hi imposa, la Intervenció General impulsarà la redacció
d’unes instruccions on se’ls faciliti una guia clara i concreta d’aquestes obligacions així com
dels criteris que han de seguir per una correcta aplicació de la Llei.
(...)”

4. Modificació de l’article 16 relatiu a la concessió directa
En aquesta al·legació l’OAC fa les propostes que s’indiquen a continuació:
1. Esmenar la menció incorrecte a que la concessió directa no requereix publicitat.
2. Remarcar el caràcter excepcional de les concessions directes per interès públic.
3. Garantir que l’expedient incorpora un informe raonat i justificatiu de les circumstancies
que dificulten la concurrència, amb una justificació veraç, objectiva i qualificable de
forma indubtable com d’interès públic, deixant constància de la motivació en
l’expedient.
4. Aquest informe hauria de recaure en els serveis jurídics que haurien de verificar el fet.
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La primera proposta està referida al punt 3 de l’article 16 on s’al·ludeix al fet que en les
subvencions atorgades mitjançant concessió directa no és preceptiva la publicitat. En aquest
sentit, l’OAC recorda que la publicitat de la concessió sí que és preceptiva.
L’obligació de fer publicitat de les subvencions atorgades per concessió directa es troba
expressament prevista a l’article 36.3 de l’OGS on es diu que es comunicaran a la Base de
Dades Nacional de Subvencions totes les subvencions concedides per qualsevol
procediment.
L’esment a la publicitat contingut a l’article 16 feia referència a la publicitat prèvia, és a dir,
abans de la concessió, i ho feia utilitzant l’expressió “....no sent preceptives ni la
concurrència competitiva ni la publicitat ...” que és una expressió freqüentment utilitzada en
textos doctrinals i normatius en referir-se a les concessions directes. De fet, la pròpia OAC
indica que les subvencions directes no requereixen publicitat en alguns dels seus informes,
entre els quals podem citar les recomanacions del 2 d’octubre de 2012 adreçades al
Departament de Presidència de la Generalitat, o les recomanacions del 19 de setembre de
2013 adreçades al Departament de Cultura.
En qualsevol cas, no existeix cap objecció al fet de modificar aquest esment fent una
referència explícita a què es tracta de publicitat prèvia.
Pel que fa a la segona proposta relativa a remarcar el caràcter excepcional de la concessió
directa, val a dir que aquest article 16 és un article indicatiu dels diferents procediments de
concessió, els quals es desenvolupen més endavant en títols específics. Així doncs, el Títol
VI relatiu a les concessions directes indica explícitament al seu article 26.1 que la concessió
directa és una forma excepcional d’atorgament de subvencions.
Malgrat això, es reforçarà aquest caràcter excepcional indicant a l’article 16.3
l’excepcionalitat del procediment de concessió directa, el que inclou el supòsit de concessió
directa a què al·ludeix l’OAC.
En relació a l’informe justificatiu de les circumstancies que habiliten la concessió directa per
raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulten la convocatòria pública,
cal recordar que l’article 26.2 de l’OGS inclòs a l’esmentat Títol VI, ja preveu la necessitat
d’un informe tècnic específic que motivi suficientment les circumstàncies del cas concret, i
en defineix el seu contingut mínim.
No obstant, es reforçarà aquesta exigència de motivació indicant que la justificació ha de ser
veraç, objectiva, i qualificable de forma indubtable com d’interès públic en l’article 26.2.
Pel que fa a la quarta proposta relativa al fet que aquest informe hagi de recaure en els
serveis jurídics, en l’àmbit de l’administració local aquests serveis recauen en la Secretaria
General i s’entén que la motivació que s’exigeix en aquest cas té un eminent component
d’argumentació tècnica especialitzada en funció de l’activitat objecte de subvenció i, per
tant, l’ha d’elaborar el centre gestor que proposa la concessió.
En conseqüència, es proposa estimar les al·legacions 4.1, 4.2 i 4.3, i es modifica l’apartat 3
de l’article 16 i l’apartat 2 de l’article 26, i es proposa desestimar l’al·legació 4.4. La redacció
d’aquests articles és la següent:
“Article 16. Procediments
(...)
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3. Amb caràcter excepcional, les subvencions poden atorgar-se directament no sent preceptives ni
la concurrència competitiva ni la publicitat prèvia en els casos següents:
(...)”.
“Article 26. Concessió directa
(…)
2. La concurrència del supòsit previst a l’apartat 16.3.c) d’aquesta ordenança relatiu a les
subvencions atorgades per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de
degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública mitjançant concurrència
competitiva, s'ha d’acreditar amb un informe tècnic específic que motivi de forma veraç, objectiva
i qualificable de forma indubtable com d’interès públic les circumstàncies del cas en concret.
Aquest informe haurà de tenir el següent contingut mínim:
Antecedents.
Objecte de la subvenció.
Compromisos assumits per la corporació.
Motivació de la concessió de la subvenció amb la justificació detallada de les raons que
acrediten l’interès públic econòmic o humanitari.
e) Raons que dificulten la concessió de la subvenció mitjançant convocatòria pública.
a)
b)
c)
d)

(...).”

5. Modificació de l’article 18 relatiu a les bases reguladores específiques
Amb aquesta al·legació l’OAC proposa fer referència explícita a la competència plenària per
l’aprovació de les bases reguladores específiques amb informe de la Intervenció previ a la
seva aprovació i a la publicació de les bases reguladores específiques al tauler d’anuncis, al
BOP i al DOGC.
L’article 17 de la LGS estableix que les bases reguladores de les subvencions de les
corporacions locals s’aprovaran en el marc de les bases d’execució del pressupost,
mitjançant una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica
per a les diferents modalitats de subvencions.
La conseqüència d’aquesta previsió és que quan s’aprova una ordenança general, aquesta
té la naturalesa de bases reguladores generals de tots els procediments de concessió que
tramiti aquella institució de forma que, mentre estigui en vigor, l’inici dels diferents
procediments vindrà donat únicament per l’aprovació de les corresponents convocatòries
previstes a l’article 23 de la LGS.
Val a dir que aquest procediment no exclou la possibilitat que es puguin aprovar ordenances
especifiques, i en aquest sentit, la disposició addicional tercera de la versió inicial de l’OGS
(quarta de la proposta de text definitiu) ja es fa ressò del que indica l’OAC, en establir que
d’acord amb el previst a l’article 17.2 de la LGS podran aprovar-se bases reguladores per a
determinats àmbits subvencionadors específics i que, en aquest cas, aquestes bases
reguladores hauran d’aprovar-se mitjançant una ordenança específica, i òbviament, seguint
el tràmit previst per a l’aprovació d’ordenances que sempre inclou la seva aprovació inicial i
definitiva pel Ple, així com la seva publicació al taulell d’anuncis, al BOP, al DOGC i a un
mitjà de comunicació escrita, als efectes de donar audiència als interessats.
Dit això, la previsió de l’article 18 relativa a que les convocatòries puguin incorporar bases
específiques respon a la previsió de l’article 23.2.a) de la LGS, no es comparteix el criteri de
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l’OAC quan afirma que aquestes bases han de ser aprovades pel Ple de forma indelegable
de conformitat amb allò previst a l’article 124.3 del ROAS.
Aquestes bases específiques incorporades a la convocatòria no tenen el caràcter
reglamentari que sí tenen l’ordenança general o les ordenances específiques i, per tant, no
estan afectades per la indelegabilitat expressa que es preveu de les competències indicades
als punts 3 i 4 de l’article 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, és a dir, la moció de censura i la qüestió de confiança i les enunciades a les lletres a),
b), c), d), e), f), h) i ñ) del número 2 de l’article 33 de la dita Llei.
En tractar-se d’una competència delegable, el Ple de la Diputació en sessió extraordinària
de 29 de juliol de 2015 va aprovar, per majoria absoluta, la delegació en favor de la Junta de
Govern de la competència per l’aprovació de bases específiques per l’atorgament de
subvencions (publicat en el BOPB del 3.8.2015, apartat primer I, 3, lletra b), de forma que
habitualment és aquest òrgan qui les aprova de forma conjunta amb les corresponents
convocatòries.
Pel que fa a la proposta de l’OAC de sotmetre el tràmit d’aprovació de bases específiques a
informe de la Intervenció previ a la seva aprovació, cal dir que tant en el cas de l’aprovació
de les convocatòries com en el cas de l’aprovació de bases reguladores específiques
mitjançant ordenances, ambdós supòsits estan subjectes al tràmit de fiscalització prèvia per
part de la Intervenció general previst al text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i és en aquest moment en què la Intervenció haurà d’emetre el corresponent informe
favorable previ a la seva aprovació. Tractant-se d’un informe ordinari associat a qualsevol
expedient amb contingut econòmic, s’entén que no és necessari que l’OGS el prevegi
específicament.
Finalment, l’OAC proposa un règim de publicitat que només és aplicable a les bases
reguladores aprovades mitjançant ordenança específica, i que està implícit en el règim
aprovatori previst a l’anteriorment esmentada disposició addicional de l’OGS. Ara bé, les
convocatòries que incorporen bases específiques, per aplicació del previst a l’article 20.8.a)
de la LGS estan subjectes al règim de publicitat al diari oficial corresponent prèvia a la seva
comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
En conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació.
6. Modificació de l’article 19 relatiu a la convocatòria
Les propostes de l’OAC en matèria de convocatòries són les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicar “òrgans competents” en lloc de “òrgan competent”.
Indicar quin és l’òrgan competent per a exigir reintegraments de subvencions.
Concretar la composició de l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds.
Incloure principis ètics i regles conducta adaptats per als beneficiaris.
Publicar un extracte de les convocatòries també al DOGC .
Fer constar el deure de la Diputació de remetre a la BDNS informació sobre
convocatòries que serà publicat per la IGAE a la seva pàgina web.

Pel que fa a la primera proposta es tracta d’un error tipogràfic que quedarà automàticament
esmenat com a conseqüència de la valoració de la tercera proposta que s’indica més
endavant.
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Respecte de la segona proposta, cal recordar que la identificació d’aquest òrgan no forma
part del contingut mínim de la convocatòria i que, a més, l’article 41.1 de la LGS atribueix de
forma explícita aquesta competència a l’òrgan concedent.
La regulació sobre competències a la Diputació es conté, a dia d’avui, a la refosa 1/2016
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona diferents del Ple, que va ser aprovada per decret de la Presidenta de la
Diputació en data 14 d’abril de 2016 i publicada al BOP de 22 d’abril de 2016. En atenció a
aquest fet, no s’ha considerat necessari incorporar a l’OGS cap determinació respecte a
òrgans competents atès que aquesta Corporació ja disposa d’un instrument específic on
regular-les.
No obstant, s’incorporà a l’OGS una indicació a què l’òrgan competent per a exigir un
reintegrament és el mateix òrgan concedent, si bé, aquest esment l’incorporarem a l’article
50 de l’OGS on de forma específica es regula el procediment de reintegrament.
Amb relació a la determinació de la composició de l’òrgan col·legiat encarregat de valorar
les sol·licituds, l’article 22.3 de l’OGS n’estableix la seva composició general i remet a la
convocatòria per a la seva concreció definitiva.
Certament l’article 19 relatiu al contingut mínim de la convocatòria no menciona aquest
extrem, de forma que es considera oportú modificar i clarificar el redactat de l’article 19.1.i)
de l’OGS, reproduint i refonent les previsions contingudes als articles 23.2.f) de la LGS i
125.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), en el
sentit que la convocatòria haurà d’indicar quins són els òrgans competents per a la
instrucció i resolució del procediment, així com també indicarà la composició de l’òrgan
col·legiat.
Pel que fa a la proposta d’inclusió dels principis ètics als que s’han de sotmetre els
beneficiaris de subvencions, ja s’ha indicat en l’anàlisi de l’al·legació feta pel Grup d’Entesa
de la Diputació de Barcelona, que malgrat tractar-se d’un aspecte que la Llei 19/2014
residencia en seu de les convocatòries, es considera oportú donar un tractament homogeni
a aquest tema, incorporant una relació de principis ètics comuns per tots els procediments
subvencionadors corporatius que s’inclouran a l’article 6 de l’OGS.
En relació a la proposta de fer una publicació de les convocatòries al DOGC, per imperatiu
de l’article 20.8.a) de la LGS, les convocatòries s’han de comunicar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, la qual s’encarregarà de donar trasllat al diari oficial corresponent
(en el cas de la Diputació és el BOP) d’un extracte de la mateixa per la seva publicació, la
conseqüència de no fer-ho així és l’anul·labilitat de la convocatòria.
Ordinàriament, les convocatòries preveuen que l’inici del termini de presentació de
sol·licituds comenci l’endemà de la seva publicació al diari oficial i, per tant, fer una doble
publicació en dos diaris podia suposar problemes interpretatius sobre aquesta data d’inici en
el cas que les publicacions es fessin en dies diferents.
L’àmbit geogràfic natural en què es circumscriu l’activitat de la Diputació és la demarcació
de Barcelona, raó per la qual la publicació al DOGC tampoc resulta necessària des d’un
punt de l’interès territorial de les convocatòries de la Diputació.
Finalment, la sisena proposta de l’OAC és preveure el deure de la Diputació de remetre a la
BDNS informació sobre les convocatòries que serà publicat per la Intervenció General de
l’Estat a la seva pàgina web.
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Aquest és el procediment previst a la LGS i que la Diputació ha incorporat a l’OGS en
l’apartat 2 d’aquest article 19 i ha desenvolupat el seu article 36 relatiu a la publicitat de les
convocatòries i les concessions, de forma que no cal afegir cap altre esment a l’article 19.
En conseqüència, es proposa estimar les al·legacions 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 modificant l’apartat
i) de l’article 19 i l’apartat 5 de l’article 50 de l’OGS, i es proposa desestimar les al·legacions
6.5 i 6.6. La redacció definitiva d’ambdós apartats és la següent:
“Article 19. Convocatòria
(...)
i) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment i indicació
de la composició de l’òrgan col·legiat.
(...)”
“Article 50.Reintegrament de subvencions satisfetes
(...)
5. La resolució del procediment de reintegrament s’aprova pel mateix òrgan concedent de la
subvenció, i ha d'identificar l'obligat a la devolució, les obligacions incomplertes acreditades, la
causa de reintegrament d'entre les previstes a l'article 37 de la LGS i l'import de la subvenció a
reintegrar juntament amb la liquidació dels interessos de demora.
(...)”

7. Modificació de l’article 22 relatiu a la fase d’instrucció dels procediments amb
concurrència competitiva
Les propostes de l’OAC en aquest àmbit són les següents:
1. Esmenar que la concreció del resultat de l’avaluació efectuada es manifesta en un
informe de l’òrgan col·legiat i no en un acta.
2. Regular el tràmit de proposta de resolució provisional motivada de l’òrgan instructor,
amb notificació als interessats per presentació d’al·legacions i posterior proposta de
resolució definitiva.
Certament, la LGS al seu article 24.4 estableix que un cop avaluades les sol·licituds, l’òrgan
col·legiat emetrà un informe en què es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.
Amb caràcter general, a la Diputació de Barcelona les sessions de qualsevol òrgan col·legiat
es documenten en un acta en què es recull el desenvolupament de la sessió i les decisions
adoptades, de la que en dóna fe el secretari de l’òrgan.
Seguint amb aquesta metodologia, i entenent l’OGS com una norma que permet adaptar la
normativa general a les peculiaritats pròpies de cada administració, es va considerar que el
fet de documentar l’actuació de l’òrgan col·legiat en un acta no suposava cap diferència
substancial quant a la rigorositat i transparència del procés avaluador.
En aquest sentit, i per evitar confusions, l’article 23.1 de l’OGS ja estableix que l’acta de
l’òrgan col·legiat contindrà el seu informe favorable sobre la proposta feta per l’òrgan
instructor, raó per la qual no es té cap inconvenient en incorporar la mateixa precisió al text
de l’article 22.
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Pel que fa al desenvolupament de la fase d’instrucció, com ja s’ha indicat en les
consideracions preliminars, l’OGS no ha volgut redundar en la reproducció literal d’articles
de normes de rang superior que òbviament són d’aplicació prevalent. En qualsevol cas,
s’incorporarà en aquest article una remissió a l’article 24 de la LGS pel que fa al
desenvolupament de la fase d’instrucció del procediment de concurrència competitiva, que
es complementarà amb un desenvolupament operatiu en les Instruccions de gestió
esmentades a les consideracions prèvies d’aquest informe.
En conseqüència, es proposa estimar totes les al·legacions modificant el punt 3 de l’article
22 i afegint un paràgraf 4. La redacció de l’article 22 OGS queda de la següent manera:
“Article 22. Instrucció
(...)
3. L’òrgan col·legiat està integrat per un nombre senar de membres polítics i tècnics, que estableix la
convocatòria, i el presideix el president delegat de l'àrea que tingui la competència material per a
atorgar la subvenció o la persona que el substitueixi. En qualsevol cas, n'ha de formar part un
representant de la Presidència de la Diputació.
L’òrgan col·legiat examina la valoració efectuada per l’òrgan instructor i, si escau, proposa les
esmenes oportunes. La seva tasca es formalitza en una acta, la qual conté l’informe favorable
sobre el resultat de la valoració efectuada.
4. El desenvolupament de la fase d’instrucció del procediment s’efectua d’acord amb l’article
24 LGS i en els termes específics establerts a les Instruccions de gestió i justificació de
subvencions.
(...)”

8. Modificació de l’article 23 relatiu a la resolució dels procediments amb
concurrència competitiva
L’OAC proposa que aquest article indiqui expressament el deure de motivar la resolució, la
qual haurà de tenir el contingut de l’art. 25 LGS i haurà de ser notificada d’acord amb l’art.
26 LGS.
En una primera aproximació al tema, és una obvietat que per imperatiu de les normes
generals de procediment administratiu, totes les resolucions aprovades han d’estar
degudament motivades i fonamentades així com que han de ser notificades als interessats
corresponents.
En aquest sentit, pel que fa a la motivació dels actes cal estar al previst a l’article 35 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i al 22.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions publiques de Catalunya. Pel que fa a la notificació, als articles 21.1 i 40
de la Llei 39/2015 i als articles 53.1 i 56 de la Llei 26/2010.
En aquest sentit, la LGS no aporta res de nou llevat del fet de dirigir aquesta motivació
envers allò disposat a les bases reguladores, i per aquestes raons no es va considerar
necessari que el text de l’article 23 de l’OGS incorporés cap redundància en aquest sentit, si
bé no hi ha cap objecció a afegir-ho.
En conseqüència, es proposa estimar l’al·legació i es modifica l’apartat 3 de l’article 23, el
qual queda redactat de la següent manera:
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“Article 23. Resolució
(...)
3.

En tots els casos, la resolució de concessió, que es notificarà als interessats, ha d’estar
motivada d’acord amb l’establert a la convocatòria, i ha de contenir la relació de beneficiaris,
l’activitat subvencionada, l’import concedit, així com també les sol·licituds desestimades amb la
indicació del motiu de desestimació.

(...)”

9. Modificació de l’article 26 relatiu a la concessió directa
En aquesta al·legació, l’OAC reitera els comentaris fets en relació amb l’article 16.
En conseqüència també ens remetem als comentaris i valoracions fets en el punt 4 d’aquest
informe en que es proposa estimar les al·legacions 4.1, 4.2 i 4.3, i es modifica l’apartat 3 de
l’article 16 i l’apartat 2 de l’article 26, i es proposa desestimar l’al·legació 4.4.
Atès que aquesta al·legació no implica cap altra modificació de l’article 26 de l’OGS, es
proposa desestimar-la.
10. Modificació de l’article 27 relatiu a les bases reguladores específiques
Les propostes de l’OAC en aquest àmbit són les següents:
1. Reiterar els comentaris fets en relació amb l’article 18.
2. Indicar l’habilitació jurídica per la utilització dels convenis en les concessions directes
en general.
Pel que fa al primer punt, també ens remetem als comentaris i valoracions fets en el punt 5
d’aquest informe en què es desestima l’al·legació.
Val a dir, a més, que l’article 27 es refereix específicament a les concessions directes per
establir que, en aquest procediment, les resolucions de concessió i, si s’escau, els convenis
amb que s’instrumentin, són els que tenen caràcter de bases reguladores específiques de
forma que, en aquest context, els comentaris fets per l’OAC a l’article 18 en seu de
concurrència competitiva no serien directament traslladables.
En relació amb el segon punt, l’OAC proposa indicar l’habilitació jurídica per la utilització
dels convenis en les concessions directes en general, en tant que entén que només són
utilitzables en les concessions directes de subvencions consignades nominativament al
pressupost.
L’article 28.1 LGS no limita l’ús dels convenis a les subvencions directes nominatives, sinó
que n’estableix només el seu caràcter d’habitualitat en aquesta tipologia de concessions
directes.
Aquest caràcter d’habitualitat no exclou el fet que el conveni pugui també ser utilitzable en
qualsevol altre tipologia de concessió directa. En aquest sentit, cal recordar que la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de
Catalunya, es refereix en el seu article 109.3 als convenis que comporten l’atorgament d’una
subvenció, així com també ho fa l’article 48.7 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim
jurídic del sector públic. També cal recordar la possibilitat de “terminació convencional” de
qualsevol procediment que es preveu a l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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En conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació.
11. Modificació de l’article 31 relatiu a les bases específiques en els procediments de
concessió directa amb concurrència
En aquesta al·legació, l’OAC reitera els comentaris fets en relació a l’article 18.
En conseqüència també ens remetem als comentaris i valoracions fets en el punt 5 d’aquest
informe en que es proposa desestimar l’al·legació.
Atès que aquesta al·legació no implica cap modificació de l’article 31 de l’OGS, es proposa
desestimar-la.
12. Modificació de l’article 32 relatiu a la publicitat de les convocatòries de concessió
directa amb concurrència
En aquesta al·legació, l’OAC reitera els comentaris fets en relació amb l’article 19.
En conseqüència també ens remetem als comentaris i valoracions fets en l’apartat 6
d’aquest informe en què es proposa estimar les al·legacions 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 modificant
l’apartat i) de l’article 19 i l’apartat 5 de l’article 50 de l’OGS, i es proposa desestimar les
al·legacions 6.5 i 6.6.
Atès que aquesta al·legació no implica cap modificació de l’article 32 de l’OGS, es proposa
desestimar-la.
13. Modificació de l’article 36 relatiu a publicitat de les convocatòries i de les
concessions
Les propostes de l’OAC en aquest àmbit són les següents:
1. Fer al·lusió a què la Intervenció és la responsable del subministrament d’informació a
la BDNS.
2. Suprimir l’apartat 4 amb relació al tractament de dades personals, en ser un supòsit
redundant ja previst a la Llei Orgànica de protecció de dades personals.
3. Suprimir l’apartat 5 amb relació a l’exclusió de publicitat de les subvencions
concedides quan aquesta publicació pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de
l’honor, en ser un supòsit redundant ja previst a la LGS.
En l’anàlisi d’aquesta al·legació, cal fer un comentari preliminar.
Sembla haver-hi un criteri variable de l’OAC pel que fa al tema de les redundàncies amb
textos legislatius. Aquest fet ja s’ha posat de manifest en al·legacions anteriors en què es
proposava afegir a l’OGS textos redundants amb normes de rang superior, i apareix amb
més claredat en aquesta al·legació.
Així doncs, la primera proposta fa referència a incloure a l’OGS una previsió que ja es conté
a l’article 20.4.c) de la LGS, i en les altres dues propostes es proposa suprimir regulacions
de l’OGS en entendre-les innecessàries en estar ja previstes a la Llei Orgànica de protecció
de dades personals o a la pròpia LGS.
Es desconeixen els criteris adoptats per l’OAC per considerar que les redundàncies són
necessàries en alguns casos i sobreres en d’altres.
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Pel que fa a la primera proposta, cal dir que des que es va posar en funcionament la BDNS,
sempre ha estat la Intervenció general qui s’ha encarregat de subministrar la informació
relativa a convocatòries i concessions de subvencions, si bé sobre la base de les dades
facilitades pels centres gestors, els quals són responsables de la veracitat de les mateixes.
Dit això, s’incorporarà un esment a la responsabilitat de la Intervenció general en la tramesa
de dades a la BDNS.
Pel que fa a les altres dues propostes, es manté el criteri en relació amb les redundàncies, i
no es suprimiran les regulacions proposades atesa la rellevància dels supòsits als quals fan
referència.
En conseqüència, es proposa estimar l’al·legació 13.1 afegint un nou apartat 4 a l’article 36 i
renumerant com a 5 i 6 els antics apartats 4 i 5 el text dels quals es manté inalterat, i es
proposa desestimar les al·legacions 13.2 i 13.3. La redacció d’aquest nou apartat 4 és la
següent:
“Article 36. Publicitat de les convocatòries i les concessions
(...)
4. El subministrament de la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions
correspon a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
(...)”

14. Modificació de l’article 37 relatiu a la transparència en l’activitat subvencional
Les propostes de l’OAC en aquest àmbit són les següents:
1. Indicar que la publicitat de les concessions també inclou a les concedides sense
publicitat ni concurrència.
2. Indicar que la informació ha d’estar actualitzada i ha de fer referència als darrers 5
anys.
3. Establir la periodicitat de les actualitzacions i indicar al portal de transparència la data
de la propera actualització prevista.
Pel que fa a la primera proposta, l’article 37 de l’OGS especifica en el seu punt 2.b) que les
subvencions i ajuts públics atorgats seran objecte de publicació sigui quin sigui el seu
procediment de concessió, expressió que, de forma evident, inclou tant a les subvencions
concedides amb concurrència com a les subvencions atorgades pel procediment de
concessió directa, raó per la qual no resulta necessari fer cap modificació per donar
cobertura a la proposta de l’OAC.
En relació a la segona proposta, relativa a què la informació publicada ha d’estar
actualitzada i fer referència als darrers cinc anys, cal recordar que l’article 37 de l’OGS en el
seu punt 3 ja estableix que aquesta informació estarà permanentment actualitzada, previsió
que és coincident amb la de l’article 6.1.b) de la Llei 19/2014.
Si bé és cert que l’OGS no indica que aquesta estarà referida als darrers cinc anys, aquesta
és una previsió d’obligatori compliment per imperatiu del previst a l’article 15.c) de la Llei
19/2014, i per tant, afegirem aquest esment en favor d’una major claredat.
Finalment, pel que fa a la periodicitat de les actualitzacions i al fet que el portal de
transparència indiqui la data de la propera actualització prevista, cal dir que malgrat l’article
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37 ja indica que l’actualització serà permanent, estem d’acord en afegir que aquesta es
realitzarà amb una periodicitat mínima mensual, en el benentès que la definició de
l’estructura de la informació i els avisos continguts al portal de transparència és un tema que
s’abordarà en seu de les Instruccions de gestió de subvencions a les que hem al·ludit
anteriorment.
En conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació 14.1 i es proposa estimar les
al·legacions 14.2 i 14.3 modificant els apartats 2 i 3 de l’article 37, el redactat del qual és el
següent:
“Article 37. Transparència en l’activitat subvencional
(...)
2. En compliment d’aquesta obligació, la Diputació facilitarà mitjançant el seu Portal de transparència

la informació exigida per l’article 15 d’aquesta Llei, i concretament:
a) Les subvencions i ajuts que es té previst convocar durant l’exercici pressupostari, amb indicació
del seu objecte o finalitat i els objectius d’utilitat pública o social que es pretenen assolir,
mitjançant la publicació del Pla Estratègic de Subvencions.
b) Les subvencions i ajuts públics atorgats amb indicació del seu import, objecte i beneficiaris,
sigui quin sigui el seu procediment de concessió, i preservant la identitat dels beneficiaris en el
cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat social. Aquesta informació ha de
fer referència als darrers cinc anys.
c) La informació relativa al control financer de subvencions i els ajuts públics atorgats.
d) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.
3. La Diputació de Barcelona vetllarà per tal que la informació facilitada sigui veraç, objectiva,

permanentment actualitzada, accessible, comprensible, ordenada de forma temàtica i consultable
amb mitjans informàtics de formats fàcilment comprensibles. L’actualització s’efectuarà com a
mínim amb periodicitat mensual.”

15. Modificació de l’article 40 relatiu a l’ús dels comptes justificatius
Les propostes de l’OAC en aquest àmbit són les següents:
1. Afegir que d’acord amb l’article 30.2 de la LGS el termini màxim de presentació de
justificacions és de tres mesos des de la finalització de l’actuació, de forma supletòria
si no se’n concreta cap als instruments reguladors de la subvenció.
2. Indicar la possibilitat que aquest termini sigui objecte de pròrroga.
3. Establir cauteles a la possibilitat de pròrrogues tals com una sol·licitud raonada i la
necessitat d’emetre una resolució de pròrroga motivada.
4. La resolució de pròrroga ha d’anar precedida d’un informe jurídic i econòmic.
Com a consideració prèvia cal assenyalar que l’OAC refereix aquesta al·legació a l’apartat 5
de l’article 40 de l’OGS. Val a dir que l’article 40 no té cap apartat 5, de forma que per raó de
la matèria, s’entén que l’al·legació està referida a l’article 38.5 de l’OGS.
Pel que fa a la primera proposta, es reitera el posicionament respecte les redundàncies, si
bé, en atenció a la seva especificitat i rellevància en el procés, s’estima oportú incloure
aquest termini màxim en el redactat de l’article 38.5.
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Les altres tres propostes fan referència a la possibilitat de pròrroga del termini de
presentació de justificacions, tema que és tractat específicament en l’article 25 relatiu a les
modificacions de la resolució de concessió.
L’examen d’aquest article permet comprovar que en el seu punt 2 es preveu de forma
explícita la possibilitat que el termini de presentació de justificacions sigui objecte de
pròrroga, bé d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, raó per la qual entenem que resulta
oportú afegir a l’article 38.5 de l’OGS una remissió al seu article 25.
La tercera proposta de l’OAC reclama que la pròrroga sigui objecte d’una sol·licitud raonada
i una resolució motivada. En relació amb això, cal recordar que la sol·licitud és una de les
formes d’inici del procediment administratiu, el qual finalitza amb una resolució. En aquest
sentit, ambdós són elements intrínsecs al procediment administratiu i com a tals estan
regulats als articles 66 i 88 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, així com als articles 49 i 53 de la Llei 26/2010, del règim jurídic i
procediment de les administracions públiques catalanes.
Aquesta normativa de procediment ja preveu, amb caràcter general, que tant les sol·licituds
com les resolucions han d’estar fonamentades i, si bé a priori no sembla imprescindible dirho a l’OGS, en tractar-se d’un principi bàsic del dret administratiu comú a tot tipus de
procediments, es considera oportú recordar aquesta obligació incorporant-la al redactat de
l’article 25.
Finalment, pel que fa la necessitat d’un informe jurídic i econòmic previ a la resolució,
posem de manifest que aquesta resolució està subjecte al tràmit de fiscalització prèvia per
part de la Intervenció general previst al text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, moment en que la Intervenció haurà d’emetre el corresponent informe favorable previ
a la seva aprovació, que s’entén que dóna cobertura a la proposta de l’OAC sense
necessitat de modificar l’article 40.
En conseqüència, es proposa estimar les al·legacions 15.1, 15.2 i 15.3, modificant l’apartat
2 de l’article 25 i l’apartat 5 de l’article 38, i es proposa desestimar l’al·legació 15.4. La
redacció d’aquests articles és la següent:
“Article 25. Modificacions de la resolució de concessió
(...)
2. Així mateix, quan es consideri oportú, es pot concedir una pròrroga del termini de presentació de
les justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud raonada del beneficiari, la qual s’ha d’aprovar abans de
la finalització del termini inicial. La resolució sobre la concessió o denegació de la pròrroga
haurà d’estar degudament motivada.
(...)”
“Article 38. Consideracions prèvies
(...)
5. La justificació s’ha de presentar dins del termini màxim previst als instruments reguladors de la
concessió. En el cas que no es prevegi expressament, la seva presentació s’efectuarà com a
màxim en el termini de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini per la realització
de l’activitat.
El termini de presentació de justificacions pot ser objecte de pròrroga en els termes previstos a
l’article 25 d’aquesta ordenança.
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Si transcorregut el termini establert el beneficiari no ha presentat la documentació justificativa, el
centre gestor ha de requerir-lo per tal que la presenti en el termini improrrogable de quinze dies hàbils.
Si transcorregut aquest termini no la presenta, es pot revocar la subvenció amb reintegrament de les
quantitats percebudes, si s’escau.”

16. Modificació de l’article 52 relatiu a les infraccions i sancions administratives
En concret, l’OAC proposa que l’OGS concreti les competències d’instrucció i de resolució
del procediment sancionador, tenint en compte que no poden recaure en un mateix òrgan
d’acord amb l’article 103.2 de la Llei 26/2010.
La primera consideració que cal fer és per indicar la voluntat de l’OGS de sotmetre’s en bloc
a la regulació de la LGS en tots els aspectes vinculats al règim d’infraccions i sancions
administratives en matèria de subvencions.
Així doncs, aquest règim jurídic es tracta al Títol XIV de l’OGS en dos articles que tenen
com a únic objecte remetre a la LGS en tot allò relatiu a la tipificació de les infraccions, la
determinació de les sancions associades i la identificació dels subjectes responsables,
ometent qualsevol referència a òrgans competents o al desenvolupament del procediment
sancionador, per dos motius.
D’una banda, pel que fa a la concreció de les competències d’instrucció i resolució del
procediment, ja s’ha indicat anteriorment que l’OGS no atorga cap competència concreta en
cap òrgan ja que la regulació sobre competències a la Diputació vigent a dia d’avui es conté
a la refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, que va ser aprovada per decret de la
Presidenta de la Diputació en data 14 d’abril de 2016 i publicada al BOP de 22 d’abril de
2016.
D’altra banda, pel que fa al desenvolupament del procediment, com no pot ser d’altra forma,
s’estarà a les previsions dels articles 102 i següents de la Llei 26/2010 del règim jurídic i
procediment de les administracions públiques catalanes, així com a les especialitats
procedimentals previstes a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, raó per la qual no procedeix fer cap altre esment sobre aquest
tema a l’OGS.
En conseqüència, es proposa desestimar l’al·legació.
F) Modificació d’errades i omissions advertides
Durant el procés de revisió de l’OGS, s’han advertit algunes errades que cal esmenar, de
conformitat amb allò previst a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Aquestes errades a esmenar consisteixen en l’actualització del règim jurídic supletori, la
supressió d’alguna paraula sobrera del text articulat així com la numeració errònia dels
apartats d’un article i d’una remissió interna.
De forma sintètica s’indiquen a continuació els canvis efectuats.
Article 5:
 A l’apartat e) s’esmena la menció errònia als articles 87 a 89 del Reial decret
1755/1987, que passa a fer-se als articles 107 a 109 del Tractat de Funcionament de
la Unió Europea.
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 A l’apartat g) s’afegeixen les Lleis 26/2010, 39/2015 i 40/2015.
Articles 28 i 33:
 S’esmena una remissió errònia a l’art. 21.3 i es substitueix per una remissió a l’art. 21
Articles 18, 19, 27 i 32:
 Es modifica l’expressió “bases reguladores especifiques” per la de “bases
especifiques”.
Article 39:
 Es renumeren els apartats 6 i 7 d’aquest article que passen a ser 5 i 6
respectivament.
Disposició addicional tercera:
 Es modifica l’expressió “bases reguladores generals” per la de “bases reguladores”.
En compliment d’allò previst a l’article 64.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya aprovat pel Reial Decret 179/1995, de 13 de juny, s’eleva la present
proposta al Ple de la Diputació, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, a l’efecte de la seva aprovació juntament
amb l’aprovació del text definitiu de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Barcelona.”

II. Fonaments de dret
Vista la potestat reglamentària atribuïda als ens locals dins l’esfera de les seves
competències, d’acord amb l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i a l’article 8.1.a), del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Llei 2/2003, de 28 d’abril.
Vist que d’acord amb l’article 49 de la Llei reguladora de les bases del règim local,
l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 63
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, correspon al
Ple l’aprovació inicial de les ordenances locals, establint un període d’informació
pública i audiència als interessats per un termini màxim de 30 dies per la presentació
de reclamacions i al·legacions.
Vist que d’acord amb l’article 54 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, les reclamacions i al·legacions presentades s’han de trametre a la
comissió informativa que correspongui o la que s’hagi creat a tal efecte, la qual n’ha de
proposar l’estimació o desestimació total o parcial i formular la proposta d’aprovació de
l’ordenança.
Vist que d’acord amb l’article 178.1.c) del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i l’article 65 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, correspon al Ple l’aprovació definitiva de les ordenances així com la
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resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats durant el tràmit
d’informació pública i audiència.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, habilita a la rectificació d’ofici en qualsevol
moment dels errors de fet existents en els seus actes.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Presidenta de la Diputació que elevi al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i
de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- ADMETRE els escrits d’al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de la
modificació de l’ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona
presentats pel Grup del Partit Popular de la Diputació de Barcelona el dia 19 de gener
de 2017, el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona el dia 3 de febrer de 2017 i
l’Oficina Antifrau de Catalunya el dia 9 de febrer de 2017.
Segon.- ESTIMAR l’al·legació formulada a l’escrit del Grup del Partit Popular, les
al·legacions números 3.1, 3.3 i 4 formulades a l’escrit del Grup d’Entesa, i les
al·legacions números 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8, 13.1, 14.2, 14.3, 15.1,
15.2 i 15.3 formulades a l’escrit de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de conformitat amb
les consideracions efectuades a l’informe de la Comissió d’estudi que es reprodueix a
l’apartat I) de la part expositiva d’aquest dictamen.
Tercer.- DESESTIMAR les al·legacions números 1, 2 i 3.2 formulades en l’escrit del
Grup d’Entesa, i les al·legacions números 1, 4.4, 5, 6.5, 6.6, 9, 10, 11, 12, 13.2, 13.3,
14.1, 15.4 i 16 formulades a l’escrit de l’Oficina Antifrau de Catalunya de conformitat
amb les consideracions efectuades a l’informe de la Comissió d’estudi que es
reprodueix a l’apartat I) de la part expositiva d’aquest dictamen.
Quart.- APROVAR la modificació d’ofici de les errades i omissions que consten a
l’apartat F) de l’informe de la Comissió d’estudi que es reprodueix a l’apartat I) de la
part expositiva d’aquest dictamen.
Cinquè.- APROVAR definitivament la modificació de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona, amb les modificacions proposades en les
al·legacions que han estat estimades, i les introduïdes com a correcció d’errades i
omissions, amb el text definitiu que es reprodueix a continuació:
“PREÀMBUL
L’activitat de foment és una modalitat d’actuació administrativa que en l’àmbit de les
administracions locals catalanes té el suport legal en els articles 239 i següents del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i en el títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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La finalitat d'aquesta activitat és promoure i orientar el comportament dels administrats
respecte a la realització d’actuacions que satisfan interessos públics generals, entre les
manifestacions més significatives de la qual hi ha la concessió de subvencions, fet que a la
Diputació de Barcelona pren una especial rellevància ateses les funcions cooperadores que,
com a administració territorial, li atribueix l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
La forma i el procediment de concessió de les subvencions són regulats a la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i al Reglament de desenvolupament aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, sens perjudici de les especialitats aplicables a
Catalunya derivades de la regulació de les subvencions continguda al Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
En clau interna i en compliment del que preveu la Llei general de subvencions la Diputació
de Barcelona es va dotar d’una Ordenança general de subvencions l’any 2004, que
posteriorment va ser substituïda per una de nova l’any 2008 amb l’objecte d’adaptar-la a les
regulacions contingudes al Reglament de l’any 2006.
Durant els més de set anys de vigència, aquesta norma ha provat amb escreix la seva
funcionalitat i s’ha mostrat com un instrument molt important a l'hora de cohesionar uns
procediments harmònics, unificats i coherents que, amb plena subjecció a l’ordenament
estatal i autonòmic en la matèria, s'havien d'adaptar a les peculiaritats de l’organització
interna de la corporació.
Això no obstant, tres són els factors bàsics que fan necessària l’aprovació d’una nova
ordenança. D’una banda, els lògics canvis en els marcs interns produïts amb el pas del
temps, derivats de processos evolutius de millora contínua de l’eficàcia i l’eficiència dels
procediments administratius. D’altra banda, la conveniència d’introduir a la norma
mecanismes correctors d’aquells aspectes de la gestió de les subvencions que s’han
mostrat millorables en base a les evidències obtingudes de les actuacions de control
financer efectuades per la Intervenció General. I finalment, la necessitat d’incorporar en
aquesta norma importants modificacions en el règim jurídic estatal de les subvencions.
En l'esfera dels canvis normatius, cal destacar que a partir de l’1 de gener de 2016 va entrar
en vigor la modificació de la Llei general de subvencions promoguda per la Llei 15/2014, de
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, que modifica profundament els mecanismes de publicitat de subvencions
mitjançant la configuració de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions, i que, òbviament, té un impacte directe en la
tramitació dels expedients de concessió de subvencions per concurrència competitiva o per
concessió directa.
D’altra banda, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern ha introduït noves obligacions i deures dels beneficiaris de
subvencions, que cal incorporar a l’ordenança.
Finalment, en aquest àmbit també cal esmentar la recent entrada en vigor de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Cal remarcar que la modificació d’aquesta ordenança s’aprova en compliment del que
preveu l’article 17.2 de la Llei general de subvencions i d’acord amb el procediment general
de l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, configurant-
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se explícitament com a bases reguladores generals de totes les subvencions que tramiti
aquesta corporació.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.

Objecte

La present ordenança té per objecte el desenvolupament de les bases reguladores generals
que s’han d'aplicar en els procediments de concessió de subvencions que tramiti la
Diputació de Barcelona, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (en endavant, LGS) i el Reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).
Aquesta ordenança també és d’aplicació als ens inclosos a l'article 3.
Article 2. Concepte de subvenció
1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària
efectuada a favor de persones públiques o privades que compleixi els requisits següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució
d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular,
efectuat o per efectuar, o la concurrència d’una situació, i el beneficiari ha de complir
les obligacions materials i formals que se’n derivin.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment
d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o la promoció d’una finalitat pública.
2. També tenen la consideració de subvenció els lliuraments de béns, drets o serveis que,
havent estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, siguin avaluables
econòmicament i compleixin els requisits previstos en els apartats a), b) i c) del punt
anterior.
Les subvencions en espècie queden subjectes a aquesta ordenança en tot allò que els sigui
d’aplicació atenent la seva naturalesa.
3. Els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvencions.
Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu
Aquesta ordenança és d’aplicació a les subvencions concedides per la Diputació de
Barcelona, els seus organismes autònoms i la resta d’entitats del sector públic de la
corporació que voluntàriament s’hi adhereixin.
Els organismes autònoms i els altres ens dependents de la Diputació poden atorgar
subvencions si ho preveuen els seus estatuts; altrament, cal que ho autoritzi el Ple de la
Diputació.
Article 4. Supòsits exclosos
1. Aquesta ordenança no és d’aplicació en els casos següents:
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.

Àrea de Presidència
Secretaria General

b) Cessions d’ús de béns immobles a entitats públiques, les quals es regeixen per la
normativa reguladora del règim patrimonial dels ens públics.
c) Premis atorgats sense la sol·licitud prèvia del beneficiari.
d) Ajuts o auxilis per a atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de
caràcter social, sempre que se'n justifiqui la urgència i la inajornabilitat.
e) Subvencions concedides per altres administracions en les quals la Diputació actuï
com a simple intermediari.
f) Aportacions de la Diputació de Barcelona destinades a finançar globalment les
activitats dels ens receptors, consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions,
etc., en els quals està representada la Diputació i als quals fa aportacions
econòmiques per a finançar els seus pressupostos.
g) Aportacions dineràries en forma de quotes a favor de les associacions a què es
refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
h) Ajuts econòmics als grups polítics representats a la corporació.
i) Quotes abonades a entitats de caràcter científic, tècnic o especialitzat del tipus que
sigui, constituïdes en qualsevol àmbit geogràfic, a les quals la Diputació de Barcelona
està associada.
j) Beques de col·laboració en pràctiques concedides a estudiants i llicenciats per tal de
completar la seva formació teoricopràctica, les quals s'han de regir per la normativa
específica aprovada a aquest efecte.
2. La present ordenança només té caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa
específica, en els casos següents:
a) Pla Xarxa de Governs Locals, o qualsevol altre de naturalesa anàloga, que integri
plans o instruments que tinguin per objecte el desenvolupament de funcions
d’assistència i cooperació municipals, els quals es regeixen pels seus reglaments i
protocols, d’acord amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la LGS.
b) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres administracions
públiques, que s'han de regir en primer lloc per la normativa o les condicions
establertes per l’Administració que financiï, totalment o parcialment, la subvenció.
c) Subvencions corresponents al Programa de crèdit local.
d) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que s'han de regir en primer lloc per
aquesta norma.
Article 5. Règim jurídic
El marc legal pel qual s'han de regir les subvencions atorgades per la Diputació de
Barcelona està constituït per:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Àrea de Presidència
Secretaria General

b) El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració local:
-

Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (en endavant, LRBRL).
Els articles 40, 189.2. i 214.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant,
TRLRHL).

d) La legislació de la comunitat autònoma:
-

Els articles 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Els articles del 118 al 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Els articles 15 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

e) La normativa europea:
-

-

Els articles 107 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel qual es regula el procediment de
comunicació a la Comissió de les Comunitats Europees dels projectes de les
administracions o ens públics que es proposin establir, concedir o modificar ajuts
interns.
Les disposicions concordants.

f) La normativa interna:
-

Aquesta Ordenança general de subvencions.
El Reglament orgànic.
Les Bases d’execució del pressupost.
La normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern
de la Diputació vigent en el moment de la concessió.
Les Instruccions de gestió i justificació de subvencions.

g) La resta de disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació, entre d’altres:
-

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
TÍTOL II. DISPOSICIONS COMUNES

Article 6. Principis generals en la gestió de les concessions i principis ètics i regles
de conducta dels beneficiaris
1. La gestió de les subvencions a què es refereix la present ordenança s'ha d'efectuar
d’acord amb els principis següents:
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a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
d) Els recollits al codi de conducta de la Diputació de Barcelona, elaborat a l’empara de
l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i també de totes les obligacions que aquesta norma
conté.
2. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, les persones beneficiàries de
subvencions han d’adequar la seva activitat als següents principis ètics i regles de conducta:
a) Les persones beneficiàries de subvencions han d'adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
b) Amb caràcter general, les persones beneficiàries de subvencions en l'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
-

-

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

c) En particular, les persones beneficiàries de subvencions assumeixen les obligacions
següents:
-

-

-

Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos.
No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en la concessió de la subvenció.
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment de concessió de la subvenció.
Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que
els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en
l'apartat quart de l'article 3 de la Llei 19/2014.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden
ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció i/o de
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la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les corresponents
convocatòries de subvencions.
En cas d'incompliment d’aquests principis ètics i regles de conducta és d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a
beneficiaris de subvencions, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
Article 7. Pla estratègic de subvencions
1. El Pla estratègic de subvencions és un instrument de planificació de les polítiques
públiques que tinguin per objecte el foment d’activitats d’utilitat pública o interès social o
de promoció de finalitats públiques.
2. Aquest pla, que ha de ser aprovat pel Ple de la Diputació, ha de concretar els objectius
estratègics, el termini necessari per a dur-lo a terme, els costos possibles i les seves
fonts de finançament, que en tot cas s'han de supeditar al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària que s’apliquen al Pressupost general de la corporació.
3. En base a l’avaluació que s’efectua del Pla d’actuació de mandat, el Pla estratègic de
subvencions s’actualitza anualment i s’aprova conjuntament amb el Pressupost de la
Diputació de Barcelona. El Pla pot ser objecte de revisió, modificació o actualització en
qualsevol moment per part del Ple de la corporació.
4. El Pla serà objecte de publicitat a través de la seu electrònica i del portal de
transparència.
5. La Intervenció General de la Diputació de Barcelona farà el control financer del Pla
estratègic de subvencions d’acord amb les determinacions establertes al Pla anual
d’actuacions de control.
Article 8. Caràcter de les subvencions
1. Les subvencions regulades per la present ordenança tenen caràcter voluntari i eventual,
són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció
d’altres subvencions en anys posteriors (llevat que s’hagin concedit amb el caràcter de
despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general al qual es
condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de
concessió.
3. En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona i les entitats del seu sector públic incloses
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança, estan exemptes de qualsevol responsabilitat
civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin
obligades les persones o entitats subvencionades.
Article 9. Quantia de les subvencions i compatibilitat amb altres ingressos
1. L’import de la subvenció és el resultant de l'aplicació dels criteris per a la seva
determinació previstos als instruments reguladors corresponents.
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2. Les subvencions no han d’excedir, normalment, del 50% del cost de l’activitat a què
s’apliquin. En els casos en què s’ultrapassi aquest límit, se n'ha de justificar la necessitat
a l’expedient.
3. Les subvencions atorgades poden ser compatibles amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o
ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els
termes que determinin els seus instruments reguladors.
4. L’import de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en cap cas pot ser de
tal quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos, superi el cost de l’obra o de l’activitat subvencionada.
Article 10. Concepte de beneficiari
1. Tenen la condició de beneficiari d’una subvenció les persones físiques i jurídiques i les
entitats públiques o privades que han de fer l’activitat que fonamenta l'atorgament de la
subvenció, o que estan en la situació que en legitima la concessió.
2. En el cas de les persones jurídiques, també tenen aquesta condició els membres
associats del beneficiari que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats
que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del beneficiari.
3. També poden tenir la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat
econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que duen a terme els
projectes, les activitats o els comportaments o que es troben en la situació que motiva la
concessió de la subvenció.
En aquest cas, s’ha de fer constar expressament a la sol·licitud i a la resolució de
concessió els compromisos assumits per cada membre de l’agrupació, així com també
l’import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascú, els quals tenen la consideració de
beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de
l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari,
corresponen a l’agrupació.
Article 11. Requisits exigibles als beneficiaris
1. No poden tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en què concorrin alguna
de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la LGS. Igualment, no poden accedir a
la condició de beneficiari les agrupacions previstes a l’article 11.3 de la LGS, quan
concorri alguna d’aquestes circumstàncies en qualsevol dels seus membres.
La no concurrència d’aquestes circumstàncies es pot acreditar mitjançant la presentació
d’una declaració responsable davant l’òrgan concedent de la subvenció.
2. Les persones jurídiques han d’estar inscrites en els registres oficials corresponents.
Article 12. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris:
1.

Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat.
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2.

Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, tant
de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits per a la
concessió de la subvenció.

3.

Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions
exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió.

4.

Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5.

No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb la Diputació de Barcelona.

6.

Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la
concessió.

7.

Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona.

8.

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com
també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona i, si escau, a qualsevol altra
comprovació que puguin dur a terme els òrgans de control competents. En el transcurs
de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la informació
que els sigui requerida.

9.

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.

10. Adequar l'activitat als principis ètics i a les regles de conducta continguts en l’article 6
d’aquesta Ordenança que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’objectivitat i de transparència.
11. Donar compliment als deures de transparència derivats de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern quan es doni
un dels següents supòsits:
a) Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 € anuals
b) Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions
o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 €
12. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos
al títol XII d’aquesta ordenança.
Article 13. Entitats col·laboradores
1. Poden seleccionar-se entitats col·laboradores que, actuant en nom i per compte de la
Diputació de Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurin i
distribueixin els fons públics als beneficiaris o col·laborin en la gestió de la subvenció
sense que es produeixi la prèvia entrega i distribució dels fons rebuts.
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2. Poden ser entitats col·laboradores les descrites en l’article 12 de la LGS, que no incorrin
en cap causa de les previstes a l’article 13 de la LGS i que compleixin les condicions de
solvència i eficàcia que s’estableixin.
3. L’acord de col·laboració s'ha de formalitzar segons els requeriments recollits a l’article 16
de la LGS.
4. Les obligacions de les entitats col·laboradores són les recollides a l’article 15 de la LGS.
Article 14. Règim de garanties
1. Llevat que els instruments reguladors de la subvenció prevegin el contrari, es poden
exigir garanties en els casos següents:
a) En els procediments de selecció d’entitats col·laboradores.
b) Quan es prevegi la possibilitat de realitzar pagaments a compte o avançats.
c) Quan es consideri necessari per a assegurar el compliment dels compromisos
assumits per beneficiaris i entitats col·laboradores.
d) En les subvencions concedides a beneficiaris el domicili dels quals es trobi fora del
territori nacional i no hi tinguin un establiment permanent.
2. Amb caràcter general, llevat que es prevegi una altra cosa en els instruments reguladors
de la concessió, queden exonerats de la constitució de garanties:
a) Les administracions públiques, els seus organismes vinculats o dependents i les
societats mercantils i fundacions del sector públic local.
b) Els beneficiaris de subvencions concedides per un import inferior a 3.000 euros,
llevat dels beneficiaris inclosos a l’apartat 1.d) d’aquest article.
c) Les entitats que, per llei, estiguin exemptes de presentar caucions, fiances o dipòsits
davant les administracions públiques o els seus organismes i entitats vinculades o
dependents.
d) Les entitats no lucratives, i també les seves federacions, confederacions o
agrupacions, que desenvolupin projectes o programes d’acció social i cooperació
internacional.
3. La constitució, execució i cancel·lació de garanties es regeix pels articles del 42 al 54 del
RLGS.
TÍTOL III. FINALITATS DE LES SUBVENCIONS
Article 15. Finalitats de les subvencions
1. Les subvencions han de finançar obres o activitats d’interès públic o social en el marc
competencial de la Diputació de Barcelona, amb preferència dins de les línies d’actuació
previstes per al compliment dels objectius estratègics del Pla d’actuació del mandat.
2. Les subvencions es poden destinar al finançament d’obres o actuacions que coadjuvin a
serveis de competència de la Diputació de Barcelona, que responguin a necessitats
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socials o que fomentin els interessos generals. Han de tenir, entre d’altres, les finalitats
següents:
a) La protecció i conservació del medi ambient i els espais naturals.
b) La millora de les infraestructures de serveis i equipaments públics, l’urbanisme i
l’habitatge.
c) El desenvolupament econòmic general en l'àmbit del turisme; el comerç, les
empreses, els emprenedors, i el foment de l’ocupació.
d) L’impuls de la cultura, biblioteques, museus, patrimoni cultural, arxius, arts
escèniques.
e) La millora de l’educació en tots els seus àmbits i la pràctica de l’esport.
f) L’atenció social a les persones grans, amb discapacitats, amb malalties mentals i als
que pateixen qualsevol situació de dependència així com a les seves famílies
cuidadores.
g) La lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la prevenció de les drogodependències i
l’atenció a la infància i adolescència en risc.
h) L’impuls de la igualtat i la participació ciutadana, polítiques de joventut, convivència i
no discriminació.
i)

Les polítiques de consum i promoció i protecció de la salut pública.

j) Per raons de solidaritat, l'ajuda a països o zones deprimides o per remeiar calamitats
públiques, encara que sigui fora de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.
3. Amb caràcter excepcional, es poden concedir subvencions destinades a finançar
totalment o parcialment, amb caràcter indiferenciat, la totalitat o una part de l’activitat de
l’entitat beneficiària, quan no sigui possible referenciar la subvenció a una activitat
concreta, tot justificant-ho a l’acte de concessió .
4. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideren nul·les.
TÍTOL IV. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
Article 16. Procediments
1. Les subvencions regulades en aquesta ordenança es poden concedir mitjançant
concurrència competitiva o, excepcionalment, de forma directa.
2. La concurrència competitiva és el procediment ordinari de concessió de les subvencions.
3. Amb caràcter excepcional, les subvencions poden atorgar-se directament no sent
preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat prèvia en els casos següents:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de la
Diputació de Barcelona o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
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Es considera que una subvenció està consignada nominativament en el Pressupost
general quan el nom del beneficiari figura en una aplicació inclosa en el pressupost
inicial o en modificacions posteriors aprovades pel Ple. El crèdit disponible d’aquesta
aplicació pressupostària és l’import màxim de la subvenció a concedir.
b) Subvencions, l’atorgament o la quantia de les quals està imposada a l’Administració
per una norma de rang legal.
c) Altres subvencions per a les quals s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic
o humanitari, o altres de degudament justificades, que en dificultin la convocatòria
pública mitjançant concurrència competitiva.
d) Les que siguin conseqüència d’un instrument aprovat amb caràcter general o d’un
acte, contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.
4. En el cas que es vulgui promoure la concurrència entre potencials beneficiaris però es
justifiqui la conveniència de no establir competitivitat entre les sol·licituds respectives, es
poden aprovar convocatòries públiques que prevegin la posterior concessió directa de
subvencions en els termes previstos al títol VII d’aquesta ordenança.
5. La tramitació dels procediments de concessió esmentats en qualsevol de les seves
fases, haurà de fer-se utilitzant mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, habilitats a
l’efecte, sempre que en els corresponents instruments reguladors s’estableixi la seva
admissibilitat.
TÍTOL V. PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Article 17. Inici del procediment
Per tal de donar compliment al que disposa l’article 17.2 de la LGS, aquesta Ordenança
general de subvencions té el caràcter de base reguladora general a tots els efectes i resulta
aplicable a tots els procediments de concessió de subvencions atorgades per concurrència
competitiva.
El procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
s’inicia sempre d’ofici amb l’aprovació prèvia de la convocatòria que ha de regir la concessió
de les subvencions.
Article 18. Bases específiques
Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva, i
amb l’objecte de dotar d’una major concreció al marc normatiu aplicable a un procediment,
s’han d’elaborar les corresponents bases específiques, d’acord amb allò que preveu l’article
23.2.a) de la LGS, les quals s'han d'aprovar conjuntament amb la convocatòria de
subvencions.
Article 19. Convocatòria
1. La convocatòria, que ha d'incorporar les bases específiques recollides en l’article
anterior, ha de tenir necessàriament el contingut següent:
a) Indicació de l’aprovació de l’Ordenança general de subvencions i el diari oficial on
s’ha publicat.
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b) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació o aplicacions pressupostàries on
s’imputa l’import de la subvenció.
c) Quantia addicional a què fa referència l’article 58.2 del RLGS, si escau.
d) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
e) Indicació que la concessió s’efectua per concurrència competitiva.
f) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los, així com també el
termini i la forma en què els beneficiaris han de presentar les sol·licituds.
g) Criteris de valoració de les sol·licituds i, si escau, ponderació d'aquests criteris.
h) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a determinar-la.
i) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment i
indicació de la composició de l’òrgan col·legiat.
j) Termini i forma de justificar l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada, d’entre les
previstes a l’article 39 d’aquesta ordenança.
En el cas de justificació per mòduls, cal indicar la unitat física de mesura de l’activitat i
l’import unitari del mòdul.
En el cas de justificació mitjançant compte justificatiu amb aportació d’informe
d’auditor, cal determinar l’abast de la revisió a efectuar per l’auditor i manifestar
expressament si les despeses de l’auditor es consideren subvencionables i fins a quin
límit.
k) Mesures de garantia que es consideri necessari constituir, mitjans per a constituir-la i
procediment de cancel·lació, llevat que se'n justifiqui la improcedència.
l) Forma de pagament i, si és procedent, possibilitat d’efectuar pagaments avançats i/o
a compte.
m) Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.
n) Possibilitat, o no, de compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos amb la
mateixa finalitat.
o) Termini de resolució i notificació, que no ha d’excedir dels tres mesos des de la
finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
p) Mitjans de notificació o publicació.
q) Possibilitat de reformulació de sol·licituds, si s’escau.
r) Recursos contra la resolució.
s) Mesures de difusió que ha d’adoptar el beneficiari per donar publicitat del finançament
per part de la Diputació de l'activitat subvencionada.
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2. L’extracte de la convocatòria s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com també a la
Seu electrònica.
Article 20. Criteris de valoració
1. En relació amb el que disposa el punt 1.g) de l’article anterior, les convocatòries han de
concretar els criteris de valoració de les sol·licituds, i no se'n poden utilitzar d'altres que
els previstos expressament.
2. Els criteris han de ser objectius, proporcionals i referits a l’objecte de la subvenció. Així
mateix, han d'indicar la puntuació atribuïda. Quan per raons justificades no sigui possible
atribuir una puntuació a cada criteri, s'ha de considerar que tots tenen el mateix pes
relatiu en la valoració de les sol·licituds.
3. En el cas que el procediment de valoració s’articuli en fases, s’ha d'indicar en quines
fases s’aniran aplicant els diferents criteris, així com també el llindar mínim de puntuació
exigit al sol·licitant per a continuar en el procés de valoració.
4. Les subvencions s’han d'atorgar als sol·licitants que obtinguin la millor valoració d’entre
els que hagin acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiaris, tot i
que també es pot establir un llindar mínim de puntuació.
Article 21. Sol·licituds
1. Per a la concessió de subvencions cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en la
qual s’ha de fer constar el següent:
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa. Cal aportar
còpia del DNI i, en cas d’actuar en nom d’una altra persona física o jurídica, ha
d'acreditar la representació legal o els poders atorgats.
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari. Cal adjuntar:
- Les persones físiques, còpia del DNI.
- Les persones jurídiques, els documents següents:
1. Còpia de l’escriptura o document de constitució, dels estatuts o acta fundacional
de la societat o entitat en què han de constar les normes que en regulen
l'activitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
2. Còpia del NIF de la societat o entitat.
c) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar. Si l’objecte de la subvenció sol·licitada
és el finançament general indiferenciat de les activitats del beneficiari, s’ha d'adjuntar
una memòria de les activitats a realitzar al llarg de l’any per al qual se sol·licita la
subvenció i se n'ha de justificar la seva necessitat.
d) Pressupost total de l’objecte de la subvenció amb indicació del detall desglossat per
partides dels ingressos i les despeses previstes en l'execució.
e) Indicació de si la destinació final de la subvenció és transferir-la totalment o
parcialment a un altre ens o entitat.

Àrea de Presidència
Secretaria General

f) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts o sol·licitats per a la
mateixa finalitat i compromís de comunicar a la Diputació de Barcelona les que
s’obtinguin en el futur.
g) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
h) Documentació acreditativa dels requisits específics exigits.
i) Dades del compte bancari al qual, si l’activitat proposada és subvencionada, s'ha de
transferir l’import de la subvenció.
j) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb la Diputació de Barcelona.
k) Declaració responsable conforme l’activitat a executar no suposa contacte habitual
amb menors i, en cas contrari, que es disposa dels corresponents certificats
legalment establerts per a acreditar que les persones que participen en el projecte no
han estat condemnades amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la
indemnitat sexuals.
l) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o
administració, en cas que els sol·licitants siguin persones jurídiques i no
administracions públiques, per tal que, si són beneficiàries d’una subvenció d’import
superior a 10.000 €, la Diputació les faci públiques de conformitat amb la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
2. La documentació que ja estigui en poder de la Diputació es considera presentada,
sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant.
3. Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar
la informació que contenen, es pot donar als sol·licitants un termini, que no pot excedir
de deu dies hàbils, per a solucionar els defectes o omissions o per a ampliar la
informació. El termini ha de ser el mateix per a tots els sol·licitants.
4. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant per tal
que, en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant
un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions
previstes a l’article 45 d’aquesta ordenança.
Article 22. Instrucció
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través de
dos òrgans: l’òrgan instructor i l’òrgan col·legiat.
2. La condició d’òrgan instructor correspon al centre gestor que promou la convocatòria.
Aquest òrgan verifica el compliment de les condicions o els requisits que han de reunir
els sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris, i efectua una preavaluació que
determina les sol·licituds que passen a la fase d’avaluació. Així mateix, avalua les
sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatòria i n'estableix
la corresponent puntuació.
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El resultat d’aquesta avaluació es materialitza en un informe, que es remet a l’òrgan
col·legiat, en el qual consten:
a)
b)
c)
d)
e)

Les sol·licituds presentades, amb la indicació de les no admeses.
La puntuació atorgada a cada sol·licitud admesa.
L’ordre de les sol·licituds de conformitat amb la puntuació aconseguida.
La quantia individual de les subvencions proposades.
Les sol·licituds desestimades, amb l'especificació dels motius.

3. L’òrgan col·legiat està integrat per un nombre senar de membres polítics i tècnics, que
estableix la convocatòria, i el presideix el president delegat de l'àrea que tingui la
competència material per a atorgar la subvenció o la persona que el substitueixi. En
qualsevol cas, n'ha de formar part un representant de la Presidència de la Diputació.
L’òrgan col·legiat examina la valoració efectuada per l’òrgan instructor i, si escau,
proposa les esmenes oportunes. La seva tasca es formalitza en una acta, la qual conté
l’informe favorable sobre el resultat de la valoració efectuada.
4. El desenvolupament de la fase d’instrucció del procediment s’efectua d’acord amb
l’article 24 LGS i en els termes específics establerts a les Instruccions de gestió i
justificació de subvencions.
Article 23. Resolució
1. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de l’òrgan col·legiat en què aquest
emet un informe favorable sobre la seva proposta, l’eleva a l’òrgan concedent perquè
l'aprovi.
2. No obstant això, si l’import de les subvencions proposades és inferior al sol·licitat, i
sempre que la convocatòria ho prevegi, es pot instar el beneficiari que reformuli la
sol·licitud a fi d'ajustar els compromisos i les obligacions a la subvenció atorgable, tot
això d’acord amb el procediment previst a les Instruccions de gestió i justificació de
subvencions.
3. En tots els casos, la resolució de concessió, que es notificarà als interessats, ha d’estar
motivada d’acord amb l’establert a la convocatòria, i ha de contenir la relació de
beneficiaris, l’activitat subvencionada, l’import concedit, així com també les sol·licituds
desestimades amb la indicació del motiu de desestimació.
4. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en un termini de tres
mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
5. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la
convocatòria.
Article 24. Acceptació
1. Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la
subvenció i les condicions amb què s’ha concedit, en la forma i el termini que assenyali la
convocatòria.
Si el beneficiari no presenta l'acceptació de la subvenció en el termini establert o hi
formula reserves, la Diputació de Barcelona pot optar, discrecionalment, entre concedir
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un nou termini per a l’acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la
subvenció.
2. Es pot preveure la possibilitat que l’acceptació s’entengui efectuada tàcitament, si en el
termini previst a la convocatòria des de la notificació de la concessió el beneficiari no
manifesta expressament les seves objeccions.
3. En el cas de subvencions formalitzades mitjançant un conveni, l’acceptació s’entén que
s'efectua amb la signatura del conveni per part del beneficiari.
4. Les subvencions no formalitzades amb un conveni i aquelles en què s’hagin d’efectuar
pagaments anticipats sempre requereixen una acceptació expressa.
Article 25. Modificacions de la resolució de concessió
1. Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
de l’activitat subvencionada, es pot modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, sempre que s’hagi produït
una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i no es
perjudiquin els interessos de tercers.
2. Així mateix, quan es consideri oportú, es pot concedir una pròrroga del termini de
presentació de les justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud raonada del beneficiari, la qual
s’ha d’aprovar abans de la finalització del termini inicial. La resolució sobre la concessió o
denegació de la pròrroga haurà d’estar degudament motivada.
3. Les pròrrogues del termini de justificació que eventualment puguin concedir-se no poden
superar la meitat del termini inicial.
4. En el supòsit de les modificacions tramitades d’ofici, és necessari efectuar el tràmit
d’audiència prèvia del beneficiari durant un període de deu dies.
5. Totes les modificacions substancials han de ser objecte de publicitat pels mateixos
mitjans utilitzats per a la concessió inicial.
TÍTOL VI. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 26. Concessió directa
1. La concessió directa és una forma excepcional d’atorgament de subvencions a la qual
únicament es pot recórrer en algun dels supòsits especificats a l’article 16.3 d’aquesta
ordenança.
2. La concurrència del supòsit previst a l’apartat 16.3.c) d’aquesta ordenança relatiu a les
subvencions atorgades per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
de degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública mitjançant
concurrència competitiva, s'ha d’acreditar amb un informe tècnic específic que motivi de
forma veraç, objectiva i qualificable de forma indubtable com d’interès públic les
circumstàncies del cas en concret.
Aquest informe haurà de tenir el següent contingut mínim:
a)
b)

Antecedents
Objecte de la subvenció
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c)
d)
e)

Compromisos assumits per la corporació
Motivació de la concessió de la subvenció amb la justificació detallada de les raons
que acrediten l’interès públic econòmic o humanitari
Raons que dificulten la concessió de la subvenció mitjançant convocatòria pública.

3. No poden ser objecte de subvenció directa les actuacions que hagin concorregut o que
haurien pogut concórrer a procediments subjectes a una convocatòria.
4. En el cas que es consideri oportú, la Diputació de Barcelona pot demanar informació
complementària als ajuntaments dels municipis on les persones o entitats beneficiàries
desenvolupin la seva activitat objecte de petició de subvenció, amb l’objectiu de conèixer
el grau d’alineació amb els objectius i necessitats del municipi. Aquest informe no tindrà
caràcter preceptiu ni vinculant però podrà ser valorat i tingut en compte com a criteri de
valoració de la sol·licitud.
Article 27. Bases específiques
La resolució de concessió d’aquestes subvencions i, si escau, els convenis amb que
s’instrumentin, ha d’establir les condicions i els compromisos aplicables, i té el caràcter de
bases específiques de la concessió.
Article 28. Sol·licitud
1. Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en els
termes que preveu l’article 21 d’aquesta ordenança, acompanyada d’una declaració
motivada on s’exposin clarament les raons que expliquen l’excepcionalitat de la seva
sol·licitud.
2. El contingut i el tràmit d’esmenes de la sol·licitud s'han d'ajustar al que disposa l’article
21 d’aquesta ordenança.
3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant per tal
que, en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant
un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions
previstes a l’article 45 d’aquesta ordenança.
Article 29. Resolució de concessió
1. La resolució de concessió de la subvenció, independentment de si es formalitza o no
amb un conveni, ha d'incorporar els aspectes següents:
a)

Justificació de la concurrència d’algun dels supòsits que habiliten la concessió
directa de la subvenció.

b)

Termini d’execució de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

c)

Termini per a justificar la subvenció.

d)

Forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i de
l’aplicació dels fons que es concedeixin, d’entre les que es preveuen a l’article 39
d’aquesta ordenança.
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e)

Possibilitat d’efectuar pagaments a compte i/o anticipats i, si escau, garanties que
han d’aportar els beneficiaris.

f)

Indicació de la compatibilitat amb l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la
mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o privada, nacional o
internacional.

2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini de tres
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució, dins
d’aquest termini, té caràcter de desestimació.
3. Perquè la subvenció sigui efectiva, el beneficiari ha d'acceptar, sense reserves, la
subvenció i les condicions amb què s’ha concedit, en la forma i el termini que assenyali la
resolució de la concessió.
A aquests efectes, s'ha d'ajustar al que disposa l’article 24 d’aquesta ordenança.
4. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que
recull l’article 25 d’aquesta ordenança respecte al procediment de concessió per
concurrència competitiva.
TÍTOL VII. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB CONCURRÈNCIA
Article 30. Concessió directa amb concurrència
Aquest procediment és aplicable en els casos de línies subvencionadores en què es preveu
l’existència d’una pluralitat de potencials beneficiaris, i en què, a més, hi ha la voluntat de no
establir competitivitat entre les sol·licituds en atenció a raons d’interès públic degudament
motivades.
Amb aquest procediment es dóna compliment als principis de publicitat, concurrència i
objectivitat i, així mateix, s’elimina qualsevol discrecionalitat en l'atorgament.
Article 31. Bases específiques
Per tal de dotar d’una major concreció el marc normatiu aplicable a un procediment de
concessió directa de subvencions amb concurrència, s’han d'aprovar unes bases
específiques, d’acord amb la possibilitat recollida a l’article 23.2.a) de la LGS. Aquestes
bases s’han d'aprovar conjuntament amb la convocatòria de subvencions.
Article 32. Convocatòria
1. La convocatòria, que incorpora les bases específiques recollides en l’article anterior, ha
de tenir el contingut que preveu l’article 19 d’aquesta ordenança, llevat dels aspectes que
per la naturalesa d’aquest procediment no siguin aplicables, i ha d'establir un termini de
presentació de sol·licituds obert i prou ampli perquè no es concentrin en el temps.
2. La convocatòria ha d'establir els requisits i les condicions que han de complir els
sol·licitants, així com també els criteris de determinació de l’import a concedir, i ha de
preveure que les subvencions s’atorguin de forma directa i successiva fins que s'esgoti el
crèdit disponible.
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3. Els criteris d’atorgament que fixa la convocatòria han de permetre establir, no una
prelació de sol·licituds, sinó un llindar de puntuació mínima a superar per tal de ser
beneficiari i per tal de fixar l’import de la subvenció.
4. L’extracte de la convocatòria s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com també a la
Seu electrònica.
Article 33. Sol·licitud
1. Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari en els
termes que estableix l’article 21 d’aquesta ordenança.
2. El contingut i el tràmit d’esmenes de la sol·licitud s'han d'ajustar al que disposa l’article
21 d’aquesta ordenança.
3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant per tal
que, en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant
un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions
previstes a l’article 45 d’aquesta ordenança.
Article 34. Instrucció
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través de
l’òrgan instructor.
2. La condició d’òrgan instructor correspon al centre gestor que promou la convocatòria.
Aquest òrgan verifica el compliment de les condicions o requisits que han de reunir els
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i, així mateix, avalua les sol·licituds
d’acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatòria, tot establint la
corresponent puntuació i fixant l’import de la subvenció.
Article 35. Resolució
1. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient, eleva la proposta de concessió a l’òrgan
concedent.
2. La resolució es pot fer de forma individualitzada i successiva o de forma col·lectiva per a
les sol·licituds rebudes durant un determinat període de temps.
3. Aquestes resolucions han de contenir la identificació del beneficiari, l’activitat
subvencionada, l’import concedit, així com també les sol·licituds desestimades amb la
indicació del motiu de la desestimació.
4. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini de tres
mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.
5. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la
convocatòria.
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6. Perquè la subvenció sigui efectiva, el beneficiari ha d'acceptar, sense reserves, la
subvenció i les condicions amb què s’ha concedit, en la forma i el termini que assenyala
la resolució de la concessió, d’acord amb el que disposa l’article 24 d’aquesta
ordenança.
7. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que
recull l’article 25 d’aquesta ordenança respecte al procediment de concessió per
concurrència competitiva.
TÍTOL VIII. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS I TRANSPARÈNCIA
Article 36. Publicitat de les convocatòries i les concessions
1. L’extracte de la convocatòria aprovada en el marc d’un procediment de concessió de
subvencions per concurrència competitiva, i també l’aprovada en el marc d’un
procediment de concessió directa de subvencions amb concurrència, ha de ser objecte
de la corresponent publicitat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions, i a la Seu electrònica de la Diputació de
Barcelona.
2. La concessió de les subvencions és objecte de publicitat a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions, la qual opera com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
3. Mensualment s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions totes les
subvencions concedides per qualsevol procediment, esmentant la convocatòria,
l’aplicació pressupostària a la qual s’imputa, el beneficiari, la quantitat concedida i
l’objectiu o finalitat de la subvenció. Així mateix, també són objecte de comunicació les
altres actuacions que afecten les subvencions concedides, com ara modificacions,
pagaments, reintegraments i sancions, entre d’altres.
4. El subministrament de la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions
correspon a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
5. La concurrència als processos de concessió de subvencions implica la manifestació
tàcita del consentiment inequívoc al tractament i a la publicació de dades de caràcter
personal en els termes establerts a l’apartat 1, d’acord amb el que preveuen la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que n'aprova el Reglament de
desenvolupament, tret que la convocatòria indiqui una altra cosa.
6. No s’han de publicar les subvencions concedides quan la publicació de les dades del
beneficiari, per raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i la
salvaguarda de l’honor, la intimitat personal o familiar de les persones físiques en virtut
del que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge, o la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre, que n'aprova el Reglament de desenvolupament, sempre que l’excepció a
la publicitat assenyalada a l’apartat 2 s’hagi previst a la normativa reguladora de la
subvenció.
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Article 37. Transparència en l’activitat subvencional
1. D’acord amb allò que preveu l’article 8.1.g) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Diputació de Barcelona està
obligada a fer publica la informació relativa a les convocatòries i l’atorgament de
subvencions i ajuts públics.
2. En compliment d’aquesta obligació, la Diputació facilitarà mitjançant el seu Portal de
transparència la informació exigida per l’article 15 d’aquesta Llei, i concretament:
a) Les subvencions i ajuts que es té previst convocar durant l’exercici pressupostari,
amb indicació del seu objecte o finalitat i els objectius d’utilitat pública o social que es
pretenen assolir, mitjançant la publicació del Pla Estratègic de Subvencions.
b) Les subvencions i ajuts públics atorgats amb indicació del seu import, objecte i
beneficiaris, sigui quin sigui el seu procediment de concessió, i preservant la identitat
dels beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat
social. Aquesta informació ha de fer referència als darrers cinc anys.
c) La informació relativa al control financer de subvencions i els ajuts públics atorgats.
d) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut
atorgats.
3. La Diputació de Barcelona vetllarà per tal que la informació facilitada sigui veraç,
objectiva, permanentment actualitzada, accessible, comprensible, ordenada de forma
temàtica i consultable amb mitjans informàtics de formats fàcilment comprensibles.
L’actualització s’efectuarà com a mínim amb periodicitat mensual.
TÍTOL IX. GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Article 38. Consideracions prèvies
1. Els beneficiaris estan obligats a justificar la realització de l’activitat per a la qual fou
concedida la subvenció, així com també el compliment de la seva finalitat, les condicions
imposades i els objectius previstos.
2. La justificació de les subvencions ha de ser presentada pel beneficiari.
3. La justificació de les subvencions per part del beneficiari ha de tenir l’estructura i l’abast
que es determini en els instruments reguladors de la concessió i ha de correspondre a
una de les modalitats descrites a l’article següent.
En qualsevol cas, sempre ha d'incloure:
a) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en els instruments reguladors de la concessió, amb indicació de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica justificativa del cost total de les activitats realitzades amb el
contingut previst als articles 72.2, 74.5, 75.2 i 78 del RLGS, segons la modalitat de
justificació emprada d’entre les que es descriuen a l’article següent.
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4. S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat
amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa
finalitat.
5. La justificació s’ha de presentar dins del termini màxim previst als instruments reguladors
de la concessió. En el cas que no es prevegi expressament, la seva presentació
s’efectuarà com a màxim en el termini de 3 mesos a comptar des de la finalització del
termini per la realització de l’activitat.
El termini de presentació de justificacions pot ser objecte de pròrroga en els termes
previstos a l’article 25 d’aquesta ordenança.
Si transcorregut el termini establert el beneficiari no ha presentat la documentació
justificativa, el centre gestor ha de requerir-lo per tal que la presenti en el termini
improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es
pot revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau.
Article 39. Modalitats de justificacions
1. Compte justificatiu amb l'aportació de justificants de la despesa, que ha d'incloure:
1) La memòria econòmica del cost total de l’activitat amb el contingut previst a l’article
72.2 del RLGS, s’acompanya dels justificants de les despeses incorporades a la
relació i, si escau, de la documentació acreditativa del pagament.
2) Els documents justificatius que s'han de presentar són factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, prèviament determinats en els instruments reguladors de la concessió
de la subvenció. Aquests documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i
han de ser originals, llevat que els esmentats instruments permetin la presentació de
còpies compulsades.
2. Compte justificatiu amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del
RLGS, sempre que:
1) El compte justificatiu vagi acompanyat d'un informe emès per un auditor de comptes,
inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que
preveu l’article 74.2 RLGS.
2) La revisió duta a terme per l’auditor es faci amb l’abast que determini l’instrument
regulador de la concessió i amb subjecció al que estableix l’Ordre EHA/1434/2007, de
17 de maig, o la norma que la substitueixi.
3. Compte justificatiu simplificat, amb la informació prevista a l’article 75.2 del RLGS, només
per a les subvencions concedides per un import de fins a 20.000 €.
4. Mòduls, amb el contingut previst a l’article 78 del RLGS, en el supòsit que l’activitat
subvencionable sigui mesurable en unitats físiques i que aquestes unitats siguin
quantificables econòmicament de forma motivada.
5. Estats comptables, en el supòsit que d’ells se'n pugui deduir la informació necessària per
a determinar la quantia de la subvenció i que hagin estat prèviament auditats.
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El contingut i l'abast dels estats comptables han de ser els previstos a l’article 80 del
RLGS. Són una modalitat aconsellable per a justificar subvencions que tinguin per
objecte el finançament general de les activitats d’una entitat, d’acord amb el supòsit
excepcional previst a l’article 15.1 d’aquesta ordenança.
6. Certificació de funcionari públic. Si el beneficiari és una Administració pública, tant si la
subvenció s’ha destinat a finançar inversions com activitats, es pot acceptar com a
justificació una memòria de l’actuació i una certificació acreditativa de les despeses
efectuades signada per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions, i
els justificants concrets quedaran a disposició de la Diputació de Barcelona per si
considera oportú examinar-los.
En el cas de subvencions concedides a ajuntaments en què l’activitat és executada per
un ens de titularitat íntegrament municipal, es pot emprar el procediment de justificació
previst al punt anterior, si bé el certificat ha d'acreditar, a més, la titularitat íntegrament
municipal de l’ens que executa l’activitat subvencionada.
Article 40. Ús dels comptes justificatius
1. El compte justificatiu simplificat només és utilitzable com a forma de justificació en les
subvencions d’import inferior als 20.000 €, per a les quals és la modalitat de justificació
d’ús preferent. A aquest efecte, d’acord amb l’article 43.2 d’aquesta ordenança, cal tenir
present que:
a) Per a les subvencions d’import superior als 3.000 € i fins als 20.000 €, cal que el
centre gestor faci comprovacions sobre un mostreig de les despeses justificades en
els termes previstos a les Instruccions de gestió i justificació de subvencions.
b) Per a les subvencions de fins a 3.000 €, les comprovacions a efectuar queden al
criteri del centre gestor.
2. En les subvencions d’import superior als 20.000 €, és d’ús preferent la modalitat de
compte justificatiu amb informe d’auditor.
3. Els criteris de preferència anteriors, ho són sense perjudici de la possibilitat d’ús del
compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa o de qualsevol dels altres
mitjans de justificació, quan es consideri oportú.
Article 41. Despeses subvencionables
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta ordenança,
les que de manera indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada,
resultin estrictament necessàries i s’efectuïn en el termini establert en els instruments
reguladors de la concessió. En cap cas poden tenir un cost superior al valor de mercat.
2. Llevat que en els instruments reguladors de la concessió hi hagi una disposició expressa
en contra, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb
anterioritat a l’acabament del període de justificació determinat per la normativa
reguladora de la subvenció.
3. Si l’import de la despesa subvencionable és igual o superior a l’import del contracte
menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors,
amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el
lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses
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subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el
subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si s’escau,
en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i
se n’ha de justificar l'elecció expressament en una memòria, si aquesta no recau en la
proposta més econòmica.
4. Els instruments reguladors de la concessió poden establir llistes tancades de tipologies
de despeses subvencionables o despeses no subvencionables, així com també establir
límits quantitatius a la justificació de qualsevol de les tipologies acceptades com a
subvencionables.
Les Instruccions de gestió i justificació de subvencions estableixen les regles de
subvencionalitat per a cada tipus de despesa aplicables si no hi ha cap regulació
expressa.
5. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona
de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos
indirectes quan són susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos
personals sobre la renda.
6. El beneficiari pot imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que
raonablement correspongui, d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat
generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al
període en el qual efectivament es duu a terme l’activitat.
Els costos indirectes no requereixen cap justificació addicional.
7. En el supòsit de l’article 39.2 d’aquesta ordenança relatiu al compte justificatiu amb
aportació d’informe d’auditor, les despeses derivades de la revisió del compte justificatiu
per part de l’auditor de comptes només es consideren subvencionables si ho preveuen
expressament els instruments reguladors de la concessió.
Article 42. Subcontractació d’activitats subvencionades
1. El beneficiari de subvencions per a activitats pot subcontractar l’execució total o parcial
de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el que
preveuen l’article 29 de la LGS i l’article 68 del RLGS.
2. Als efectes d’aquesta ordenança, queda fora del concepte de subcontractació la
contractació d’aquelles despeses en què hagi d’incórrer el beneficiari per a la realització,
per si mateix, de l’activitat subvencionada.
3. El beneficiari no pot concertar l’execució de les activitats subvencionades amb les
persones o entitats previstes a l’article 29.7 de la LGS.
Respecte a la impossibilitat de concertar activitats amb persones o entitats vinculades
amb el beneficiari, cal atenir-se a la definició continguda en l’article 68.2 del RLGS.
Únicament és possible aquesta concertació si la contractació s’efectua d’acord amb les
condicions normals de mercat i s’obté la prèvia autorització de l’òrgan concedent.
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A aquest efecte, el beneficiari ha de sol·licitar aquesta autorització per escrit amb
caràcter previ a la celebració del contracte, la qual s’ha de resoldre en el termini màxim
de dos mesos. La manca de resolució, dins d’aquest termini, té caràcter de desestimació.
Les activitats que se subcontracten amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari
i que no compten amb la preceptiva autorització no es consideren despeses
subvencionables.
Article 43. Comprovació i conservació de les justificacions
1. El centre gestor que ha tramitat la concessió de la subvenció és el responsable de
comprovar-ne la justificació. A aquest efecte, ha de comprovar que les justificacions es
presenten en els terminis fixats i les ha de comprovar formalment, i pot requerir el
beneficiari perquè esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació.
2. En el cas de justificació mitjançant compte justificatiu simplificat, de conformitat amb el
que preveu l’article 75.3 del RLGS, el centre gestor ha de comprovar una mostra dels
justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una
evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció, i ha de requerir el beneficiari
perquè els aporti.
En la respectiva convocatòria o acord de concessió s'han de fer constar els criteris de
mostreig per a la selecció de justificants, d’acord amb el que preveuen les Instruccions
de gestió i justificació de subvencions.
Per a les subvencions d’import fins als 3.000 €, les comprovacions a efectuar queden a
criteri del centre gestor.
3. El centre gestor pot comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades,
utilitzant els criteris assenyalats a l’art. 33 de la LGS.
4. Si com a conseqüència d’aquestes comprovacions s’estima que les justificacions
presentades són correctes, el centre gestor proposarà el pagament corresponent o, en
cas que el pagament s’hagi fet amb caràcter avançat, el donarà per justificat.
5. En el cas que es produeixi una desviació entre el cost final de l’activitat i el pressupost
inicial, el possible pagament, reducció o revocació de la subvenció es determina en
funció dels criteris previstos a la convocatòria i, si no n'hi ha, de conformitat amb els
previstos a les Instruccions de gestió i justificació de subvencions.
TÍTOL X. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
Article 44. Pagament de la subvenció
1. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectua contra la presentació de
les justificacions de l’activitat subvencionada.
2. Quan així estigui previst als instruments reguladors de la concessió, es poden efectuar
pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificacions parcials de
l’activitat efectuada.
3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció, abans de la justificació, s’efectua en
casos puntuals que s’han d’explicitar i justificar adequadament en els instruments
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reguladors de la concessió. En aquest cas el termini per a presentar les justificacions és
el que estableixen aquests instruments reguladors.
4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es poden exigir
garanties als perceptors a fi d'assegurar la realització total de l’obra o activitat
subvencionada i el compliment dels objectius de la subvenció.
No s’autoritza el pagament de cap subvenció al beneficiari que no hagi presentat, dins
del termini previst, les justificacions relatives a subvencions anteriors pagades amb
caràcter anticipat.
5. En tots els casos, si el beneficiari és deutor de la Diputació de Barcelona, es pot efectuar
la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes.
6. Els centres gestors han de vetllar per tal que no es proposi cap pagament a favor dels
beneficiaris que no hagin presentat, dins del termini previst, les justificacions relatives a
subvencions concedides anteriorment.
Article 45. Acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social
1. No es pot efectuar cap pagament si no consta acreditat fefaentment mitjançant les
corresponents certificacions que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els articles 18 i següents del
RLGS.
2. No obstant això, en els supòsits previstos a l’article 24 del RLGS es pot substituir
aquesta acreditació amb una declaració responsable.
En aquests casos, es considera que la declaració responsable presentada amb la
sol·licitud té una validesa màxima de sis mesos des de la data d'emissió, de manera que
no cal presentar-ne una de nova mentre aquest termini no hagi expirat.
3. En el cas que el beneficiari no s’hi hagi oposat de forma expressa, la Diputació de
Barcelona obtindrà de forma directa aquestes acreditacions per mitjans telemàtics.
TÍTOL XI. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Article 46. Procediment d’aprovació de la despesa i del pagament
1. Les subvencions tenen la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat està
condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient.
2. L’aprovació de la convocatòria suposa també la de la despesa, i s’ha de confeccionar la
corresponent operació comptable de retenció o d’autorització de la despesa, de
conformitat amb el que estableixen les Instruccions de gestió i justificació de
subvencions.
3. La resolució dels expedients de concessió, tant directa com amb concurrència, comporta
l’aprovació del compromís de despesa i la confecció de la corresponent operació
comptable de disposició de la despesa, de conformitat amb el que estableixen les
Instruccions de gestió i justificació de subvencions.
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4. Pel que fa al pagament, amb independència de si té caràcter avançat o no, cal tramitar i
aprovar el corresponent reconeixement de l’obligació.
5. En els casos en què per motius previstos en els instruments reguladors de la subvenció
calgui aprovar modificacions en les concessions que tinguin transcendència econòmica,
cal regularitzar comptablement les fases de despesa que calgui mitjançant els
corresponents ajustaments de valor.
6. L'aprovació de totes les fases del procediment esmentades requereix el tràmit de
fiscalització prèvia per part de la Intervenció General.
TÍTOL XII. DE LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE SUBVENCIONS I DEL REINTEGRAMENT
Article 47. Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:
a) Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de
l’ordenament jurídic, en especial de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb
el que disposa l’article 48 de la Llei 39/2015.
3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ha d'ajustar al que disposen l’art. 36 de la LGS i
els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015.
Article 48. Revocació
1. La Diputació de Barcelona pot revocar totalment o parcialment la subvenció concedida
en el cas que el beneficiari:
a) Incompleixi alguna de les obligacions imposades en els instruments reguladors de la
concessió.
b) Hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació de Barcelona superin
el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o el percentatge fixat en la
convocatòria.
c) No hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses
subvencionables previstes a la convocatòria.
2. El procediment de revocació s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent, per iniciativa
pròpia o com a conseqüència d'una ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans o
per denúncia. També s’inicia a conseqüència de l'informe de control financer emès per la
Intervenció General.
3. En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiència de
l'interessat, mitjançant la notificació de la resolució d'inici i la concessió d'un termini de
quinze dies per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que
estimi pertinents.
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Article 49. Renúncia
1. El beneficiari pot renunciar a la subvenció la qual cosa comporta que queda alliberat del
compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació a la qual està sotmesa la
subvenció i perd el dret a exigir-la.
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al cobrament de la
subvenció.
2. La renúncia pot tenir caràcter parcial, i afectar als saldos derivats de justificacions
inferiors a l’import de la subvenció concedida que siguin conseqüència de desviacions
pressupostàries en el cost de l’activitat. Aquestes desviacions hauran de ser admissibles
d’acord amb allò establert a l’article 43.6 d’aquesta ordenança.
3. La renúncia produïda una vegada efectuat el pagament parcial o total de la subvenció
comporta el reintegrament de la quantitat percebuda. En aquest cas, el reintegrament no
comporta el pagament de l’interès de demora, sempre que la renúncia estigui
degudament justificada per causes alienes a la voluntat del beneficiari o per força major.
Article 50. Reintegrament de subvencions satisfetes
1.

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import
definitiu sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a reintegrar-ne la
diferència.

2.

També està obligat al reintegrament en el cas de:
-

Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les que
n'haurien impedit la concessió.
Incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte.
Incompliment de l’obligació de justificar o justificació insuficient en els terminis
establerts.
Incompliment de l’obligació d’adoptar mesures de difusió.
Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i de
control financer.
Altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.

El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions
generals sobre procediments administratius aplicables a la Diputació de Barcelona.

4.

En tant que tot reintegrament comporta la revocació prèvia de la subvenció, el
procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació
previst a l’article 48 d’aquesta ordenança. El dret d’audiència de l’obligat al
reintegrament queda garantit pel període d’al·legacions previst en el mateix article.

5.

La resolució del procediment de reintegrament s’aprova pel mateix òrgan concedent
de la subvenció, i ha d'identificar l'obligat a la devolució, les obligacions incomplertes
acreditades, la causa de reintegrament d'entre les previstes a l'article 37 de la LGS i
l'import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació dels interessos de
demora.

6.

Els interessos de demora es calculen segons els tipus d’interès legals incrementats
un 25%, llevat que la Llei general de pressupostos n’estableixi un de diferent, meritats
des del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.
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7.

D’acord amb l’article 42.4 de la LGS, el termini màxim per a resoldre i notificar la
resolució del procediment de reintegrament és de dotze mesos des de la data de
l'acord d'iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals d'ampliació o suspensió
que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

8.

El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa produeix
la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins a
l'acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per a les actuacions
realitzades fins a la finalització del termini esmentat.

9.

Les resolucions i els acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen
la via administrativa.

10.

La resolució es notifica a l’interessat i se'l requereix perquè realitzi el reintegrament
corresponent en el termini i forma previst al Reglament general de recaptació.

11. Aquests ingressos tenen el caràcter de dret públic. El període d’ingrés en via voluntària
és l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressen en
aquest període, s'ha de procedir per via de compensació o de constrenyiment, d’acord
amb el Reglament general de recaptació, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona (ORGT).
12. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regeix pel que
disposen els articles del 36 al 43 de la LGS, i del 91 al 101 del RLGS.
TÍTOL XIII. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS
Article 51. Control financer de les subvencions
1. Sens perjudici de la fiscalització prèvia que s’ha de fer en matèria de subvencions, de
conformitat amb allò que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s’ha d’exercir un control financer de les subvencions d’acord amb el que
preveu l’article 44 de la LGS.
Tal com es preveu a les Bases d’execució del pressupost, el control financer de
subvencions s’ha d'efectuar d’acord amb el que estableix al Pla anual d’actuacions de
control. Així mateix, aquest control s’ha d'exercir respecte als beneficiaris de subvencions
atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona, independentment
de si la concessió s’ha efectuat per concessió directa o per concurrència competitiva.
El pla esmentat ha de determinar l’abast del control, que principalment té la finalitat de
comprovar el compliment de les obligacions dels beneficiaris en la gestió i aplicació de la
subvenció i en l’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.
2. La Intervenció General efectua el control financer de conformitat amb el que disposa el
títol III de la LGS. Es pot contractar, a través del corresponent expedient de contractació,
la col·laboració d’empreses privades d’auditoria per a la realització de controls financers
de subvencions, les quals han de seguir la metodologia utilitzada per la mateixa
Intervenció General.
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3. Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva
justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui
requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual té les facultats següents:
a) Lliure accés a la documentació objecte de comprovació incloent-hi els programes i
fitxers informàtics.
b) Lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupa
l’activitat subvencionada.
c) Obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les
operacions on hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destinació de la subvenció.
d) Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions
objecte de control.
4. Les facultats i els deures del personal controlador i el procediment per a l’exercici del
control financer són els previstos en els articles del 47 al 50 de la LGS.
5. Del resultat dels informes de control financer, se n'ha de donar compte al Ple de la
corporació.
TÍTOL XIV. INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN M ATÈRIA DE
SUBVENCIONS
Article 52. Infraccions i sancions administratives
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i
omissions tipificades en els articles 52 i següents de la LGS.
2. Les infraccions es consideren lleus, greus o molt greus d’acord amb els supòsits de la
LGS, i s’apliquen als infractors les sancions tipificades a la mateixa llei.
3. Les sancions poden consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària
proporcional s’aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no
justificada. Aquesta multa és independent de l’obligació de reintegrament prevista a
l’article 50 d’aquesta ordenança. El cobrament de la multa es considera un ingrés de dret
públic i s’hi aplica el Reglament general de recaptació.
4. En els supòsits en què la conducta és constitutiva de delicte, l’Administració ha de passar
la denúncia/tant de culpa a la jurisdicció competent i s’absté de seguir el procediment
sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència en ferm, no tingui lloc el
sobreseïment o l’arxiu de les actuacions o no es produeixi la devolució de l’expedient pel
Ministeri Fiscal.
5. Les sancions es graduen i es quantifiquen d’acord amb el que es disposa a l’article 60 i
següents de la LGS.
Article 53. Responsabilitats
1. Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions els que
determina l’article 53 de la LGS que, per acció o omissió, incorrin en els supòsits tipificats
com a infraccions en els articles 56 i següents de la LGS.
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2. Són responsables solidaris o subsidiaris els que preveu l’article 69 de la LGS.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els preceptes d’aquesta Ordenança general que, per sistemàtica, incorporen o reprodueixen
aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorga la Diputació
de Barcelona o els ens inclosos en el seu àmbit d’aplicació, s’entén que són automàticament
modificats en el moment en què es modifiqui o derogui la normativa esmentada.
En el supòsit de modificació de la normativa, continuen sent vigents els preceptes que són
compatibles o que permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la
normativa modificada, mentre no hi hagi una adaptació expressa d’aquesta ordenança.
Segona
Per tal de facilitar, unificar i harmonitzar els tràmits i les obligacions inherents a la gestió de
subvencions, així com la justificació i la comprovació per part dels centres gestors, la
Intervenció General impulsarà l’aprovació i actualització periòdica d’unes instruccions
internes de gestió i justificació de subvencions que inclouran un recull de models
normalitzats de documents.
Tercera
Amb la finalitat de facilitar que els beneficiaris de subvencions compleixin amb les
obligacions de transparència que la Llei 19/2014 els hi imposa, la Intervenció General
impulsarà la redacció d’unes instruccions on se’ls faciliti una guia clara i concreta d’aquestes
obligacions així com dels criteris que han de seguir per una correcta aplicació de la Llei.
Quarta
En aplicació del que preveu l’article 17.2 de la LGS, mitjançant una ordenança específica
podran aprovar-se bases reguladores per a determinats àmbits subvencionadors quan ho
requereixin les especialitats del seu objecte.
Aquestes ordenances específiques seran d’aplicació prevalent en aquelles convocatòries
incloses dins el seu àmbit d’aplicació, respecte a les quals la present ordenança només
tindrà caràcter supletori.
Cinquena
En compliment del que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, la Diputació de Barcelona, en l’exercici de la seva
activitat subvencionadora, farà ús de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics habilitats a l’efecte, que permetin als interessats exercir els seus drets i complir
les seves obligacions a través d’aquests mitjans amb plenes garanties i en compliment dels
requisits previstos per a cada procediment.
En aquest sentit, les subvencions concedides a entitats locals a l’empara d’aquesta
ordenança es tramitaran en totes les seves fases mitjançant el portal de tràmits dels ens
locals de la Seu electrònica corporativa.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única
Aquesta Ordenança serà d’aplicació als procediments de concessió de subvencions iniciats
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.
A aquests efectes, s'entén que els expedients de concessió per concurrència estan iniciats
si se n'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província l'extracte de la convocatòria. En el cas
d’expedients de concessió directa, el moment d’inici el determina la data de la seva
aprovació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
L’entrada en vigor d’aquesta ordenança deroga l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona aprovada definitivament el 30 d’octubre de 2008 i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 13, de data 15 de gener de 2009.
Així mateix, queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al
contingut d’aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
La present Ordenança general de subvencions entrarà en vigor una vegada hagin estat
complerts els requeriments establerts a la legislació i al dia següent de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província dels acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu text
íntegre.”

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords al Grup del Partit Popular de la Diputació de
Barcelona, al Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona, i a l’Oficina Antifrau de
Catalunya.
Setè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i
el text íntegre de l’Ordenança, així com una referència d’aquesta publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya en compliment del previst a l’article 66.1 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny.
Vuitè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i del text íntegre de
l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de
15 dies des de la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que disposa l’article
65.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.”
Es torna a incorporar a la sessió el diputat senyor Ruiz (PSC-CP).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, qui diu: Bé, nosaltres agraïm el treball que ha fet la Intervenció
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per donar resposta positiva a les nostres al·legacions, que el que pretenien era aclarir
unes ambigüitats del text. I, a banda d’això, hem llegit les al·legacions presentades per
l’Oficina Antifrau i ens sembla que tenen solidesa per haver estat objecte d’un estudi
més atent. No votarem a favor per aquest motiu, i creiem que s’haurien d’haver tingut
més en compte les al·legacions de l’Oficina Antifrau i ens abstindrem.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
Nosaltres... Han coincidit en el temps, segurament no voluntari però al final han
coincidit en el temps una cosa i l’altra: l’aprovació del Codi de bon govern i
l’Ordenança de subvencions. Per a nosaltres hi havia qüestions que estaven en el
plantejament del Codi que, al final, com que estan en el Codi, no han d’estar a
l’Ordenança, com per exemple els principis de proximitat, etc., que hem situat al Codi
de bon govern i que són aportacions nostres al Codi de bon govern i, per tant, ha
quedat, segurament, l’Ordenança de subvencions com una qüestió, segurament,
bastant tècnica, com un element tècnic molt potent, ja ho vam dir a la Comissió
Informativa. En tot cas, sí que creiem que a aquesta Ordenança de subvencions li
hauríem de donar una lectura política, i alguns elements, que nosaltres hem plantejat
com al·legacions, creiem que haurien de tenir una lectura més enllà de la tècnica, del
bon criteri tècnic d’atorgament i seguiment de les subvencions i, probablement, li
hauríem de donar un contingut més polític. Entenc que estem al 2017 i que,
segurament, hi ha qüestions que, políticament, també els hem de donar una lectura.
Nosaltres, bàsicament, el que vam plantejar a les nostres al·legacions tenien dos
objectius. Un, aclarir, per un costat, que les subvencions que aquesta casa dóna o
atorga tenen una funció clara, un interès públic i, a ser possible, un interès públic local.
I, per tant, aclarir que, allò que aquesta casa subvenciona, va amb aquest sentit que
és el que entenem que és la competència d’aquesta casa però, també, la competència
del món local; i, per tant, intentar emmarcar el màxim possible que aquelles
subvencions que dóna aquesta casa van en aquest sentit. I l’altre, intentar incrementar
al màxim el nivell de transparència del procés d’atorgament de subvencions i, també,
de transparència de l’aplicació i la gestió d’aquells que reben la subvenció. Per tant,
hem fet algunes al·legacions que no van directament a aquesta casa, sinó que van
adreçades a la gent que rep aquesta subvenció, com és la incorporació de principis
ètics de les entitats que reben subvenció d’aquesta casa. Nosaltres hem anat a
plantejar vàries al·legacions, moltes d’elles incorporades en el text definitiu; cosa que
agraïm i que entenem que correspon. Hi ha coses que han quedat fora però que
creiem que, amb una altra visió, poden estar en seguiment, com és el que nosaltres
entenem que ha de ser la Taula de Subvencions; que no ha de ser un espai de control
estricte del dia a dia del procés de l’atorgament de la subvenció, però sí que ha de ser
un espai on puguem anar veient quin tipus de subvencions es van donant, amb quin
objectiu, com evoluciona la subvenció en aquesta casa. Aquesta és una de les
al·legacions que se’ns desestima però que, entenem que, amb aquesta lectura política
que estem reivindicant, segurament la podríem reubicar.
Un altre plantejament que nosaltres incorporem aquí, que creiem que és important, és
intentar preveure que, en la mesura que aquesta casa és una Administració local,
també és important que aquelles subvencions que reben entitats locals concretes al
seu municipi, es pugui valorar, de manera conjunta, amb el municipi seu de l’entitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

que rep la subvenció, la idoneïtat de la proposta feta i la idoneïtat... Entenem que és
un principi que valia la pena incorporar i que agraïm que es pugui fer.
I, en aquest sentit, bàsicament, és on anaven les nostres voluntats d’al·legació, amb
un últim apartat que entenem que era important i que la presidenta ja ens l’ha sentit dir
molt, i els que estem a la casa ja fa uns quants anys, també, que és intentar ajustar, al
màxim, el tema de les subvencions directes. Entenem que és un paquet definitiu, que
ens queda feina per fer però que, amb les aportacions que hem fet i amb el treball que
s’està fent amb aquesta ordenança, podríem intentar ajustar una mica més les
subvencions directes que entenem que s’ha de.... Segurament, tots i totes hem
d’entendre que és probable que sempre hi hagi d’haver algun tipus de subvenció
directa, perquè poden haver esdeveniments concrets o desgràcies que puguin passar
que requereixin d’haver de fer una subvenció directa; però que això s’ha de restringir al
màxim. Era la voluntat de les nostres al·legacions: intentar restringir al màxim això.
Algunes han entrat, altres no; però entenem que hi ha un debat polític encara per fer. I
que, en la mesura en què aquesta ordenança després, com he dit abans en el debat
del Codi de bon govern, especialment, més segurament aquesta Ordenança que el
Codi, que el Codi no deixa de ser un primer pas i queda molta feina per fer, però
l’Ordenança és una qüestió que és bastant més robusta; entenem que això, després,
el món local ho adapta... ho té de referència i, per tant, valia la pena que fos el màxim
de potent possible. Hi ha alguna qüestió més de matís polític, que entenem que amb
una visió més política hagués pogut entrar, però entenem que, bàsicament, la feina
tècnica és correcta i agraïm que se’ns hagin incorporat les al·legacions que se’ns han
incorporat.
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: En tot cas, primer
de tot agrair la feina ingent que han fet, des de la Intervenció, les persones que han
treballat la redacció d’aquesta Ordenança, que estava obsoleta i que calia revisar;
aquesta la primera qüestió. La segona, saben vostès que el Govern havia plantejat la
necessitat de revisar tot el sistema de subvencions i, avui, fem un pas important amb
la proposta concreta que havia fet el Govern, i que acabarà finalitzant-se al cent per
cent des de l’equip de govern. I avui, insisteixo, és un dia per a celebrar que aquesta
Ordenança ve a resoldre, o ve a complir, una promesa del Govern de la Diputació.
Quant a les al·legacions n’hem pres nota de totes. El que s’ha fet és incorporar gairebé
tot el que s’havia dit i, en moltes ocasions, el que no s’ha incorporat és perquè era
reiteratiu o perquè ja es deia o perquè es feia referència en un article que, al final,
venia a dir el mateix que alguna de les al·legacions deia.
Per tant, s’ha treballat força bé. S’ha modificat tot allò que calia. I, quant a les
aportacions que o les al·legacions que feia l’Oficina Antifrau que són una mica d’ofici,
ens explicava l’Oficina Antifrau que sempre que hi ha una ordenança d’aquest tipus
ells fan tot un seguit d’al·legacions que són comunes a totes les administracions i que,
també, nosaltres hem anat incorporant en un percentatge molt important; però també
aquelles que s’han denegat és pel fet de que l’Administració local és diferent que
l’Administració econòmica autonòmica, per exemple i que, per tant, no lligaven amb
l’Ordenança. En tot cas, recordar que l’Ordenança és de subvencions general però
que va a entitats i no pas a ajuntaments; això val la pena recordar-ho perquè, a
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vegades, quan entrem en debats ens acabem complicant i entenem que estem parlant
més general i estem parlant, en aquest cas, d’entitats.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10) i Entesa (7) i l’abstenció de Partit Popular (3), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3) sent el resultat definitiu de 42 vots
a favor i 9 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
8.- Dictamen de data 6 de febrer de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balsareny, 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 Balsareny 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 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
Balsareny en data 24 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:
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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 l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Tal com vam anunciar en el Ple del mes passat,
la CUP-Poble Actiu s’abstindrà en tots els punts referents a l’Organisme de
Gestió de Recaptació i Gestió Tributària, en tant no s’equipari la situació laboral de
les treballadores de l’Organisme amb la resta de treballadores de la Diputació.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres
en el sentit de que ja n’hem parlat, vàries vegades, de les qüestions vinculades a la
situació laboral dels treballadors i treballadores de l’Organisme. En aquest sentit, ja
vam aconseguir, bé no vam aconseguir, vam acordar que, en el punt pertinent de la
Comissió Informativa, la gerent de l’Organisme ens explicava com havia anat
cadascuna de les delegacions i com estem; per tant, hi ha aquesta explicació. Sí que
el que demanarem és, en la mesura de les possibilitats, fer un següent pas que és
intentar tenir, per escrit, els informes de l’Organisme, de la Gerència, conforme van
quedant cadascuna de les oficines un cop es fan les delegacions, etc., i/o una cosa
que ja vam demanar a la Junta de Govern de l’Organisme que és intentar tenir ja un
mapa, més o menys viu, de cada sis mesos o cada any, de veure quina és la xarxa
d’oficines, què tenim a cada oficina, quines delegacions tenim de cada ajuntament,
què gestiona cada oficina... Al final si no, estem fent un agrupat que has d’anar a
buscar a l’històric de cadascuna de les oficines i valdria la pena, per fer-nos un mapa
real de quin és l’abast del servei que presta l’Organisme, tenir clar quines oficines
tenen cadascuna de les delegacions; alguna de les quals una mica curioses però que
no poden quedar en anècdota. Al final hi ha molts ajuntaments que fan delegacions de
competències però els equips humans són diversos. Per tant, demanaríem que féssim
un esforç o que el fes l’equip de govern, a través de l’Organisme, de poder, o la Junta
o a la Comissió Informativa o allà on es decideixi, fer-nos un cert mapa, per escrit, de
com estan les oficines que gestiona cadascú, quins recursos humans hi ha a cada lloc
i com estem. Perquè, insistim, hi ha treball per fer, tot i el camí cap a l’equiparació, hi
ha feina per fer, però ens preocupa, també, la configuració dels equips de les
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càrregues de feina, etc. I per l’altra, ens preocupa, també, la situació que alguns
municipis ens traslladen, de relació amb l’organisme, amb les oficines que, per tant,
creiem que val la pena, amb tota la informació, poder analitzar-ho.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
9.- Dictamen de data 23 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de
l'ampliació i modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del
Bruc, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió 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 del Bruc en data 21 de desembre de 2016 acordà l'ampliació i
la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
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 del
Bruc, en data 21 de desembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I - Multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Altres ingressos de dret públic no tributaris
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Bruc,
en data 21 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, en el sentit que les funcions delegades són:
I - Taxa pel servei de cementiri municipal









Emissió de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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II - Taxa pel servei de recollida, transport i tractament dels residus comercials









Emissió de documents cobratoris.
Pràctica de 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 l’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 fins
21.12.2016 pel Ple de l'Ajuntament del Bruc 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 valor-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Impost sobre activitats econòmiques












Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques.
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 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 valor-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució 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.
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
V - Taxes per:
- Servei de clavegueram
- Servei de recollida, transport i tractament de residus domèstics.
- Entrada de vehicles.
- Servei de subministrament d'aigua
 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 valor-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Taxes per:
- Servei de recollida, transport i tractament dels residus comercials
- Servei de cementiri









Emissió de documents cobratoris.
Pràctica de 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.

VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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.
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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.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X - Taxes
-

Taxes urbanístiques (Llicències d'obres: Llicències primera ocupació; pròrrogues
llicències; certificats urbanístics; modificacions planejament)
Taxa pel servei d'escola bressol
Taxa per serveis d'intervenció integral de l'administració en les activitats i
instal·lacions

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XI - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XII - Altres ingressos de dret públic tributaris
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIII - Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
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Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIV - Concessions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XV - Sancions diverses
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XVI - Multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XVII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XVIII - Altres ingressos de dret públic no tributaris
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
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Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
10.- Dictamen de data 27 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cercs, 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 Cercs 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 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.
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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
Cercs en data 24 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.
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 l’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 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i l’abstenció de
CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3 abstencions.
11.- Dictamen de data 6 de febrer de 2017, pel qual es proposa assabentar-se de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Gallifa, amb relació a revocar la delegació
referent a la gestió, liquidació i recaptació de la Taxa pel servei de clavegueram i
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Taxa pel subministrament d'aigua i, alhora, acceptar la confirmació i la
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Gallifa en sessió de 17 de desembre de 2016 va aprovar la
revocació de la delegació efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les
funcions de gestió, liquidació i recaptació de la Taxa pel servei de clavegueram i Taxa
pel subministrament d'aigua.
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.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Gallifa adoptat en
sessió de 17 de desembre de 2016 pel qual va aprovar la revocació de la delegació
efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funciones de gestió, liquidació i
recaptació de la Taxa pel servei de clavegueram i la Taxa pel subministrament d'aigua.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Gallifa 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.
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
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 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







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.

VI - Contribucions especials







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.

VII - 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.
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VIII - Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i
comercials











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

IX - Taxa per llicències urbanístiques







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.

X - Quotes d'urbanització







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.

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 - Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris







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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Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
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 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
12.- Dictamen de data 6 de febrer de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gironella, 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 de
teleassistència.
“El Ple de l’Ajuntament de Gironella en data 19 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 i de la Taxa per la prestació
del servei de teleassistència.
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
Gironella en data 19 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 i de la Taxa per la
prestació del servei de teleassistència, 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 l’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 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
13.- Dictamen de data 23 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà, 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 Guardiola de Berguedà en data 20 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.
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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
Guardiola de Berguedà en data 20 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 l’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 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el
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quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents
dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
14.- Dictamen de data 1 de febrer de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació del
preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària i donar-se per
assabentat de la revocació de la delegació del preu públic per les activitats
físiques i de lleure al Pavelló Germans Margall.
“El Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en data 12 de gener de 2017 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació del Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària i la
revocació de la delegació del Preu públic per les activitats físiques i de lleure al Pavelló
Germans Margall.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar en data 12 de gener de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació del Preu públic per la prestació del servei
d'atenció domiciliària, en el sentit de delegar únicament les funcions de recaptació que
s'enumeren:
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions d'ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar adoptat en
sessió de 12 de gener de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la delegació
efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funciones de gestió i recaptació
del Preu públic per les activitats físiques i de lleure al pavelló Germans Margall.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
15.- Dictamen de data 1 de febrer de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Manlleu en data 20 de desembre 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.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Manlleu, en data 20 de desembre 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 - 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.

II - 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.

III - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








Pràctica de notificacions de les liquidacions aprovades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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IV - Taxa per llicències urbanístiques; Taxa ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres
instal·lacions anàlogues; Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció
administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment
a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
16.- Dictamen de data 26 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, 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 Fruitós de Bages en data 12 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.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages en data 12 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 l’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 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
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(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
17.- Dictamen de data 23 de gener de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santpedor, 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 Santpedor 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.
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
Santpedor 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 l’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 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
18.- Dictamen de data 15 de febrer de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
“La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, l’Ajuntament ha delegat
en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
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competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra
en data 9 de febrer de 2017, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de
Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
m. Establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui
d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
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n. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords primer i segon de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 51 membres presents a la
sessió, nombre total dels 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
19.- Dictamen de data 21 de març de 2017, pel qual es proposa aprovar la
renúncia i deixar sense efecte el lot núm. 3 de les concessions demanials per als
aprofitaments especials de tòfones, en finques públiques propietat de la
Diputació de Barcelona, dins l’àmbit dels parcs naturals de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, el parc del Castell de Montesquiu i el parc del Garraf i retorn de la
garantia definitiva al senyor Enric Prat de la Riba Aymamí.
“Atès que per Dictamen del Ple d’aquesta corporació, en sessió ordinària de data 22
de desembre de 2016, va aprovar l’adjudicació de les concessions demanials per als
aprofitaments especials de tòfones, dividit en tres lots, en finques públiques propietat
de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit dels parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, el Parc del Castell de Montesquiu i el Parc del Garraf.
Atès que pel que fa al lot número 3 corresponent a les finques de Vallgrassa, Can
Grau, La Mesquita, Mas Vendrell, Can Vendrell, Jafre, Peça Rico, Mas Quadrell, La
Pleta, Corral de l’Esquerra, al Parc del Garraf, es va adjudicar l’atorgament de la
concessió demanial d’aquest lot al Sr. Enric Prat de la Riba Aymamí.
Atès que en data 21 d’octubre de 2016, el Sr. Enric Prat de la Riba Aymamí amb CIF:
XXX va presentar la garantia definitiva mitjançant un ingrés en efectiu, amb un import
de tres-cents euros (300,00 €) i amb número d’assentament 1000199847.
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Atès que mitjançant escrit, amb data de Registre General d’Entrada d’aquesta
corporació de 10 de gener de 2017, ha presentat la seva renúncia a la concessió
demanial de referència per la poca quantitat de tòfona disponible en les finques del lot
número 3 objecte de concessió demanial.
Atès que aquesta Corporació accepta la renúncia expressa del Sr. Enric Prat de la
Riba Aymamí a la formalització del lot número 3 de l’esmentada concessió demanial
de tòfones, procedint a deixar sense efecte dit lot.
Atès que es tracta d’una proposta de deixar sense efecte el lot núm. 3 d’una concessió
demanial, de durada superior a quatre anys, i el valor del bé no supera el 20% dels
recursos ordinaris del pressupost, requisit aquest últim necessari per a l’adopció de
l’acord per majoria absoluta del Ple, conforme al previst a l’article 47.2.j) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. Sent, en aquest supòsit
l’òrgan competent el Ple, mitjançant acord adoptat per majoria simple.
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat
en ús de les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple d’aquesta corporació,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la renúncia expressa del Sr. Enric Prat de la Riba Aymamí, a la
formalització de la concessió demanial de tòfones, del lot número 3, corresponent a les
finques de Vallgrassa, Can Grau, La Mesquita, Mas Vendrell, Can Vendrell, Jafre,
Peça Rico, Mas Quadrell, La Pleta, Corral de l’Esquerra, al Parc del Garraf.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE el lot número 3 de les concessions demanials per
als aprofitaments especials de tòfones, dividit en tres lots, en finques públiques
propietat de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit dels parcs naturals de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, el Parc del Castell de Montesquiu i el Parc del Garraf.
Tercer.- RETORNAR al Sr. Enric Prat de la Riba Aymamí, amb CIF: XXX, la garantia
definitiva que va ser dipositada mitjançant un ingrés en efectiu per un import de trescents euros (300,00 €), en data 21 d’octubre de 2016, que correspon al número
d’assentament 1000199847, i que es va fer com a garantia de la correcta execució de
la concessió de referència.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Enric Prat de la Riba Aymamí, per al seu
coneixement i efectes.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48
vots a favor i 3 abstencions.

Àrea de Presidència
Secretaria General

II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local).
1.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
en defensa de la preservació del Parc Natural del Montseny.
El text que es sotmet a votació, una vegada incorporades les esmenes presentades
pels Grups polítics de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, és el següent:
“Atès que 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 i que, 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.
Atès que 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.
Atès que 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.
Atès l’objectiu de mantenir les actuacions de les diputacions 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 mantenir la protecció en les 1.700 hectàrees que van ser objecte
de l’ampliació del 2008.
Atesa la Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona de 23 de febrer de 2017.
Atesa la finalitat de mantenir viu el projecte territorial del Parc del Montseny.
Per tots els motius exposats, la CUP Poble Actiu (CUP-PA) proposa al Ple de la
Diputació de Barcelona l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Fomentar l’aprovació del nou decret de Declaració del Parc Natural del
Montseny i l’estudi d’impacte ambiental estratègic, que atribueixi la gestió del Parc
Natural del Montseny a les Diputacions de Barcelona i Girona.
SEGON. Que aquest decret mostri la ferma voluntat i predisposició de la Diputació de
Barcelona per treballar coordinadament amb la Diputació de Girona, la Generalitat de
Catalunya, els ajuntaments del Parc, els propietaris forestals, les organitzacions de
defensa i protecció de l’espai natural, i altres entitats del territori, i d’assolir un ampli
consens, tant des del punt de vista social com institucional.
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TERCER. Iniciar els treballs per a l’aprovació d’un nou Pla Especial de Protecció del
Montseny.
QUART. Demanar a l’òrgan competent que estudiï la suspensió cautelar de llicències
amb subjecció a l’ordenament general i al principi d’autonomia local, exceptuant obres
de manteniment o rehabilitació de construccions ja existents destinades a habitatge o
a dependències pròpies d’activitats agrícoles o ramaderes,
CINQUÈ. Reafirmar el compromís de la Diputació de Barcelona i del món local en
relació amb 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.
SISÈ. Notificar els acords d’aquesta moció als ajuntaments del Parc del Montseny
(Aiguafreda, El Brull, Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de
Montclús, La Garriga, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de
Vilamajor, Seva, Tagamanent, Arbúcies, Breda, Riells del Montseny, Sant Feliu de
Buixalleu i Viladrau), els consells comarcals del Parc (Vallès Oriental, Osona i La
Selva), la Diputació de Girona, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, i tots els grups polítics del Parlament de Catalunya.”
La presidenta, senyores Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: En primer lloc, agrair als Grups d’Esquerra
Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió la voluntat de transacció per poder
arribar a un acord, que esperem sigui unànime per part de tots els grups.
Dit això, recordem que ara just fa un mes que el Ple de la Diputació de Barcelona es
pronunciava amb una Declaració Institucional de protecció del massís del Montseny. I,
en tot cas, aquesta moció, que recordem que ha estat aprovada de manera unànime a
la Diputació de Girona, gairebé calcada, el que ve a aportar de nou és la qüestió de
l’estudi de la suspensió cautelar de les llicències, amb subjecció a l’ordenament
general i al principi d’autonomia local, més enllà de les obres de manteniment i
rehabilitació de construccions destinades a habitatge, o de dependències pròpies
d’activitats agrícoles i/o ramaderes. Nosaltres entenem que aquesta suspensió és un
element, és un pas més en el que seria la protecció del Montseny però, evidentment, a
ningú no se li escapa que el que hem de fer és refermar, no únicament la voluntat, sinó
posar-nos mans a l’obra perquè no hi hagi cap mena d’atac al que és el Parc Natural
del Montseny, en el seu conjunt. A més a més, entenem que el suport tècnic als
ajuntaments, comptar amb els ajuntaments i amb els agents del territori, per a aquesta
protecció és un element clau. Igualment, nosaltres inicialment apostàvem, en aquesta
moció, pel desenvolupament juntament amb el Pla, amb el Nou Pla especial de
protecció del Montseny, apostar pel desenvolupament de l’Ordenança d’usos dins dels
termes municipals del Parc que, d’alguna manera, anirien a definir què és el que es pot
fer i què és el que no es pot fer dintre d’aquest marc. Evidentment, això ja hauria
d’haver estar fet en el Pla que ha estat anul·lat de ple dret del 2008 i, fins ara, no
s’havia desenvolupat mai aquesta Ordenança i esperem que, juntament amb el decret
i l’aprovació inicial del nou decret, es desenvolupi aquesta Ordenança d’usos.
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Reiterar l’agraïment als grups de la transacció i a la resta de grups que hi donin suport.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: El
Grup Popular considera que és de vital importància la conservació i protecció del Parc
Natural del Montseny i, per tant, és evident que, fins que no disposem d’un nou Pla
especial que ens compleixi tots aquests requisits, s’han de prendre mesures per tal
que allò que ha costat tant de protegir no sigui malmès i es mantingui intacte el valor
natural del conjunt del Parc.
Tal i com expressa la Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona, de febrer
de 2017, s’ha de treballar coordinadament amb la Generalitat, els propietaris forestals,
les organitzacions de defensa i protecció de l’espai natural per tal 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 la declaració del Parc Natural del Montseny i l’estudi
d’impacte ambiental estratègic, que atribueix la gestió del Parc Natural a les
Diputacions de Barcelona i Girona, i per iniciar els treballs de l’aprovació d’un nou Pla
especial de protecció del Montseny.
Tanmateix, el nostre Grup creu imprescindible la suspensió cautelar i provisional de
l’atorgament de llicències d’obres d’edificació, parcel·lació, reforma, rehabilitació o
enderrocament; per tal d’evitar un impacte negatiu a l’entorn. D’altra banda, també
creiem necessari evitar modificacions i ampliacions en els usos de les llicències,
protegint així la biosfera del Montseny.
Per últim, el Grup Popular vol expressar, en aquest Ple, el seu compromís per treballar
per la protecció del Parc del Montseny i els seus valors naturals, el seu patrimoni
cultural i paisatgístic. Per tant, votarem a favor.
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía, senyor López, qui diu: “Dada la modificación que ha sufrido la moción en
el punto cuatro, que era un poco más controvertido, y teniendo en cuenta que en el
Pleno pasado ya se realizó una Declaración Institucional, puede ser que esta moción
sea un poquito reiterativa pero, en defensa de la preservación del Parque Natural del
Montseny, nuestro voto será afirmativo.”
A continuació intervé la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: Partint
de la Declaració Institucional que ja s’ha esmentat, presentada al Plenari passat de
febrer, el nostre Grup entén que la moció que debatem avui fa una passa més enllà i
concreta i defineix, correctament, el camí a seguir per part de la Diputació, d’aquesta
corporació, de manera que el Grup de l’Entesa votarà a favor d’aquest text.
Ho hem dit en diverses ocasions, hem d’endegar tot un conjunt d’accions per protegir
el territori, també per compatibilitzar els usos que hi fem amb el paisatge i l’entorn.
Necessitem, per tant, un nou instrument d’ordenació del Parc Natural del Montseny i
un nou Pla especial que recuperi el contingut de l’anterior i que, indubtablement,
s’adeqüi també als objectius d’enguany, que incorpori els objectius 2017.
Entenem, perquè és important això que deia el diputat de la CUP, posar-nos mans a
l’obra i, per tant, que hi hagi reglamentació clara respecte els usos permesos i, també,
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els usos prohibits dins del Parc. I, per tant, un nou Pla que sintetitzi, també, a la nostra
manera d’entendre, principis com el foment del desenvolupament sostenible; el
respecte de les terres d’ús agrícola forestal, d’especial interès; l’incentiu de l’ús eficient
dels recursos naturals; la salvaguarda dels espais naturals d’especial interès;
l’afavoriment del mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial i,
també, la segurització i garanties en relació amb la protecció del Parc Natural a tots els
agents i tots els agents implicats del territori.
Així mateix, des del nostre Grup entenem que l’òrgan competent, en el moment
d’iniciar els treballs d’aquest nou Pla especial, ha d’acordar una suspensió preventiva i
potestativa de llicències en l’àmbit territorial del Parc Natural del Montseny, com es
planteja al text; fet que pot donar, entenem, la suficient tranquil·litat i seguretat a
l’equip redactor del nou Pla i, també, als ens locals del territori, que és del que es
tracta.
Ara, per continuar donant força a aquesta Declaració i a aquesta moció, el Grup de
l’Entesa entén que el que té molt sentit és que d’alguna manera, periòdicament,
s’informi; el Govern informi de les passes que està fent, més enllà de l’espai de
seguiment de les mocions, que té lloc a l’espai de portaveus a la Comissió Informativa
corresponent que es pogués oferir als diferents grups aquesta informació de
seguiment, periòdica, de les passes que es van fent a partir d’ara.
El nostre vot, ja ho he dit, és a favor.
Seguidament pren la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres ja ens vam
sumar a la Declaració que vam fer en el Ple passat i, en aquesta ocasió, quan vam
conèixer el text original de la moció, tot i que compartíem plenament el seu esperit,
teníem algunes dificultats per poder votar-lo en la seva integritat; donat que ens
semblava que contenia alguns aspectes que potser incitaven a un menysteniment a
l’autonomia local. En aquest sentit, la introducció d’aquestes esmenes, especialment la
del punt segon i el punt quart. El punt segon, en el que no només expressem, o
s’expressa a través d’aquesta moció, aquesta ferma voluntat de treballar conjuntament
Diputació de Barcelona amb Generalitat, sinó totes les parts, especialment,
especialment els municipis del Parc; no només la Diputació de Girona i altres entitats,
però especialment els municipis del Parc. I en el punt quart, també, el nou redactat en
el qual entenem que, també, hi ha un respecte absolut per aquesta autonomia local, tot
i que... Com expressava abans, compartim l’esperit de la moció i subsanada aquesta
preocupació pel que fa a l’autonomia local, simplement expressar el nostre vot
favorable.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, agrair al Grup de la CUPPoble Actiu que s’acceptés el que ja vam manifestar a la Junta de Portaveus. Jo crec
que és una dinàmica que hauríem de començar a emprendre quan hi ha mocions, que
no esperem a poder fer esmenes al final del recorregut, que és quan arribem al dia del
Ple, sinó que ja d’inici, com vam poder fer a la passada Junta de Portaveus, dir
“escolta’m hi ha voluntat clara de poder arribar a un consens”, i que s’hagin acceptat
unes esmenes que, de fet, són molt similars a la Declaració Institucional, però sí que
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nosaltres, jo crec, que com a Govern de la Diputació i també des de l’oposició s’ha fet
un treball. Jo recordo amb tu Quim i jo mateix, reunir-nos amb la plataforma Salvem el
Montseny, per tant, el món associatiu preocupat per aquesta sentència judicial; però,
sobretot, reconèixer la tasca de Jesús Calderer, de Valentí Junyent, reunint-se amb
tots els alcaldes, amb els municipis afectats; i que la Diputació de Barcelona, des del
Govern, hi hem estat al costat explicant-ho des del primer dia i, sobretot, escoltant el
territori. Escoltar el territori també vol dir escoltar els seus alcaldes i escoltar el món
municipal. I per tant, sí que vèiem, com deia molt bé la Pilar Díaz, que hi havia un
element que podia vulnerar, en certa manera, el principi d’autonomia municipal que era
ficant-nos amb els plans urbanístics de cada localitat.
És obvi que la sentència judicial ens aboca a retornar al Pla especial del 1977 i això
permetria que mil set-centes hectàrees de reserva de la biosfera que, a més a més, és
el punt molt verd més pròxim a una concentració demogràfica molt important com a
país, que és tota l’àrea metropolitana, es podria veure vulnerada. Algú podria
demanar, per exemple, tirar endavant uns hotels en llocs absolutament sensibles
ambientalment. I per tant, nosaltres, jo crec que, com a opcions polítiques i com a
institució tenim el deure de preservar el patrimoni natural per a les futures generacions
i pels presents; però, a la vegada, com podem fer que això sigui compatible amb un
desenvolupament econòmic sostenible i equilibrat? I aquest és el debat de fons que
tenim en tot l’entorn del Montseny. Jo crec que sí que és veritat, hem d’anar fent
seguiment i, de fet, aquest Govern no només ha fet seguiment sinó que hem estat
proactius respecte la sentència judicial i altres tipus d’actuacions que es pretenen fer
en aquesta reserva de la biosfera. Però, a banda d’això, és obvi que hem de continuar
mantenint el debat viu, i el debat viu forma part de tots plegats, del Govern i de
l’oposició.
Tot seguit intervé el diputat adjunt d’Espais Naturals i portaveu adjunt del Grup
Convergència i Unió, senyor Calderer, qui diu: Com es pot veure jo crec que el
Montseny sempre porta unanimitat. És un parc especial, és el primer parc i que, tot i
que tots són especials, el Montseny crec que té un plus.
La veritat és que des d’Espais Naturals, des de Medi Ambient, temem que la sentència
podria ser contrària. Ja fa temps que s’estava treballant aquest decret, conjuntament
amb Territori i Sostenibilitat; perquè, si tal com va ocórrer el 18 de desembre, la
sentència era ferma, ja haguéssim fet una part del camí i no fos tan dur aquest temps
de retornar a l’any 1977, amb el qual estàvem bastant... estem bastant desprotegits.
Des de Territori i Sostenibilitat apareix, també és una prioritat, crec que hem avançat
bastant; crec que no és ser agosarat dir que, abans d’acabar l’any tindrem aquest
decret, per tant tindrem una certa protecció important que s’assemblarà bastant al Pla
especial i això tranquil·litzarà el territori.
Per un altre cantó, aquest nou Pla especial crec que és una oportunitat; al fi i al cap el
portem aplicant des del 2008; són vuit anys d’aplicació, de veure quines mancances
pot tenir i pot ser aquesta oportunitat, que dic, de cara a fer un nou Pla especial, que el
decret ens donarà una certa tranquil·litat a l’hora de fer. No serà fàcil perquè el territori
és evident que voldrà opinar, però crec que podrem tenir un Pla especial millor del
que, fins i tot, teníem ara; i ens pot ajudar a fer aquesta passa endavant. Però farem,
com es comentava, el suport als ajuntaments. Hem tingut ja vàries reunions i hem ofert
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tots els tècnics, tant del Parc com d’aquesta casa, per poder donar tranquil·litat als
ajuntaments davant de les demandes noves que els hi puguin arribar.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que podem aprovar per unanimitat
aquesta proposta amb aquesta demanda i petició, també, de la suspensió de
llicències, atès que és primordial preservar la integritat d’aquest espai natural reservat.
Moltes gràcies i felicitats a tothom i, en especial, a la CUP per haver proposat aquesta
moció.
I el Ple n’acorda l’aprovació, amb les esmenes incorporades presentades pels Grups
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per
unanimitat dels diputats i diputades presents a la sessió dels Grups polítics de
Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit
Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3).
2.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per instar el
Govern de l’Estat per a la supressió de la taxa de reposició d’efectius en la
funció pública i la modificació de la regla de despesa.
El text que es sotmet a votació, una vegada incorporada l’esmena “in voce” formulada
pel Grup polític de Convergència i Unió, és el següent:
“L'actual disseny de l’arquitectura institucional local (marc competencial i marc de
finançament) caracteritzada per la recentralització, sumat a les actuals normes
pressupostàries, han tingut com a objectiu reduir la dimensió de l'àmbit públic, ofegant
els ajuntaments i impedint millores en el benestar de la seva ciutadania. Cal cercar el
seu origen en la constitucionalització del principi d'estabilitat pressupostària a través de
la modificació de l'article 135. La regla d'or de la doctrina plasmada en l'article 135
(limitació estricta del dèficit i el deute públic i priorització del pagament dels interessos i
el capital del deute públic) és la icona ideològica de les polítiques neoliberals que, a
més de no resoldre la crisi econòmica, han posat en perill l'Estat del Benestar. A partir
de la reforma de l'article 135 de la Constitució, són conegudes les declinacions
legislatives dutes a terme: Llei 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera; Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local (LRSAL); Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat; les successives lleis
de pressupostos generals de l'Estat... Resumint, d’aquest cos normatiu pervers es
desprenen dues grans limitacions i restriccions en el desplegament, competencial i
econòmic, dels governs locals: l’anomenada regla de despesa i la taxa de reposició
d'efectius per a la incorporació de personal de les administracions locals.
La Regla de Despesa, en virtut de la qual la despesa de les Administracions Públiques
no pot augmentar per sobre de la taxa de creixement de referència del Producte
Interior Brut, es completa amb el mandat que quan s'obtinguin majors ingressos dels
previstos, aquests no es destinin a finançar noves despeses, sinó que els majors
ingressos s’assignin a reduir l’endeutament. Aquesta regla és un dels elements més
maliciosos de la Llei, en fixar que cap administració pugui incrementar la seva despesa
pública més enllà de l’augment del Producte Interior Brut (PIB), encara que s'hagi
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complert l'objectiu de dèficit. Aquesta regla limita la capacitat d'implementar polítiques
socials, així, en ajuntaments amb superàvit, se’ls prohibeix la capacitat de despesa i
de fer inversions socials necessàries per a la ciutadania.
Considerem que, el govern de l’Estat Espanyol ha de facilitar als governs locals la
possibilitat de gestionar les seves finances de la manera més adequada a les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes, i l’estalvi obtingut pels governs locals, en
exercicis anteriors, ha de poder destinar-se a la prestació dels serveis als ciutadans i
ciutadanes, a exercir les competències clau per assegurar el rescat social i a activar
l’economia per generar inversió i ocupació. Hem de recordar al Govern Espanyol que
les entitats locals van tancar, l’any 2015, amb un superàvit del 0,44 %; quan l’objectiu
inicial s’havia fixat en el 0%.
En relació amb les restriccions polítiques a l'ocupació, a través de la taxa de reposició,
hem pogut comprovar que el nivell d'ocupació pública estable en l'Administració local
de la demarcació de Barcelona ha caigut dràsticament, sense reposar suficientment
els efectius necessaris per a garantir la prestació dels serveis, mitjançant ocupació de
qualitat i amb independència i professionalitat acreditada a través de procediments de
pública concurrència i de mecanismes selectius adequats. L'augment de la
temporalitat, la privatització de serveis o la seva disminució són les conseqüències, no
excloents entre si, d'aquest procés de destrucció d'ocupació pública estable. És en
aquest context que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 28 d’abril, va aprovar
una moció sobre la convocatòria d’oferta d’ocupació pública de la Diputació de
Barcelona, en la que s’instava el govern de l'Estat Espanyol a la supressió dels
preceptes relatius a les restriccions en matèria de reposició d’efectius, previst a la Llei
48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.
En virtut d’aquestes consideracions, el grup d’ENTESA de la Diputació de
Barcelona proposa al Ple l’adopció dels següents
Acords:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol i el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, perquè procedeixi a modificar la política de restricció a
l'ocupació pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana,
procedint a eliminar la taxa de reposició d’efectius.
SEGON.- Reclamar del Govern de l’Estat l’aprovació de modificacions normatives, per
tal d’atenuar els efectes de les actuals limitacions en la regla de la despesa,
imposades pel Ministeri Hisenda i Funció Pública, sota el pretext del compliment de la
Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, atesa la situació
econòmica i financera que el sector públic local presenta avui.
TERCER.- Traslladar els presents acords al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als
grups polítics del Congrés i Senat i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa,
senyor Funes, qui diu: Abans de que m’ho digui algun altre grup, no és la mateixa
moció que presentem sempre per qüestionar la LRSAL i demanar al Ministeri...; ho dic,
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abans de que ens ho digui cap altre grup per estalviar-nos una rèplica. És una moció
adaptada al 2017 i a la situació actual que vivim.
És, evidentment, una moció que parla del que fa molts anys que estem patint, que és
les ingerències contínues del Govern de l’Estat i, especialment, del Ministeri
d’Hisenda, a les possibilitats de desenvolupar les polítiques que tenim encomanades
per competències al món local. Estem parlant, en definitiva, de com l’autonomia local
és contínuament vulnerada, des de fa molts anys, pel Ministeri i com ens dificulta, en
general, al món local poder prestar aquests serveis que hem de fer i que necessita la
nostra gent, en una situació de crisi econòmica com la que patim.
La presentem a la Diputació de Barcelona perquè entenem que la Diputació de
Barcelona, més enllà dels grans municipis del país i dels grans municipis de l’Estat, és
una de les principals administracions locals del conjunt de l’Estat i, per tant, té molt
sentit que la Diputació de Barcelona es posicioni sobre dos elements que vulneren,
enormement, les possibilitats, l’autonomia de treball de les administracions públiques;
com és la regla de despesa i com és la taxa de reposició.
També ho presentem aquí per fer-nos ressò del que estan demanant els principals
regidors i regidores d’Hisenda del país, i del conjunt de l’Estat, demanant que aquestes
regles desapareguin en el proper pressupost del 2017. Perquè entenem que ens
dificulten i compliquen, al final, el que és la prestació dels serveis bàsics per a la nostra
gent. Hi ha una llarga carta dels regidors d’hisenda de Madrid, València, Barcelona
demanant “escolti’n deixi’ns viure perquè sinó la prestació de serveis a la nostra gent
cada cop és més complicada”. En definitiva, parlem de dos elements que són claus.
Que un és el que té a veure amb les possibilitats, ja n’hem parlat abans, que hem de
tenir, de poder prestar amb els excedents, superàvits, com li vulguem dir, en definitiva,
amb allò que els ajuntaments i el món local són capaços d’estalviar durant l’any; que
allò ho puguem reinvertir en projectes vinculats a les necessitats de rescat social, de
promoció econòmica, etc., que n’hem parlat abans quan parlàvem de la liquidació.
Però com que ja hem tingut aquest debat no insisteixo més però, en definitiva,
escolti’ns deixi’ns que ho podem fer perquè, al final, som... Els ajuntaments d’aquest
país som grandets i grandetes per poder gestionar els nostres serveis i sabem que no
podem estirar més enllà el braç que la màniga, i sabem que aquells serveis que
necessita la nostra gent els podem prestar. I per tant, una proposta que és eliminar
aquesta regla de la despesa.
I l’altre paquet que té a veure amb la qualitat dels serveis, també, és la gent que tenim
prestant els serveis; els treballadores i les treballadores públiques que tenim prestant
els serveis. I l’evidència que tothom coincideix, des dels sindicats més funcionarials i
corporatius a les extremes esquerres municipals que puguem tenir a molts
ajuntaments, reconeixem que necessitem poder fer oferta pública d’ocupació; poder
consolidar la gent que està en temporalitats, en interinatges, en contractes d’obra i
servei en algun cas... Intentar que l’Administració pública no sigui el pou de
temporalitat, que som. Perquè som un pou de temporalitat important, que això
condiciona molt els projectes de vida de la gent, però alhora perquè necessitem
renovar les plantilles municipals. L’altre dia, i no acostumo a fer, faig la roda de
plantejament que feia el secretari general del CSIF, a una roda de premsa a Madrid,
deia “Quina empresa del món, amb una mitjana d’edat de 53 anys, pràcticament, de la
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seva plantilla, no es planteja renovar la seva plantilla i intentar incorporar gent jove als
equips professionals? Quina empresa del món això no ho faria?”. El conjunt de
l’Administració pública de l’Estat, ja no només de Catalunya, no ho fa i tenim unes
mitjanes d’edat altes, tenim dificultats per generar segones activitats, tenim dificultats
per substituir professionals. I, en aquests moments, creiem que és important fer un
plantejament, en el conjunt dels pressupostos de l’Estat, per permetre al món local,
almenys al món local, poder fer oferta pública d’ocupació i contractar gent pels serveis
que necessitem de primera mà: serveis socials, educació, escoles bressol, salut,
policia local... altres elements que, segurament, tots i totes que estan aquí segurament
comparteixen amb nosaltres.
En definitiva, això és el que demana la moció: Pressupost 2017 treguin aquestes taxes
de reposició. Treguin les possibilitats de limitar la despesa municipal que van generar
en els anteriors pressupostos, i vagin a eliminar aquella, una part d’aquella sacrosanta
estructura legislativa al voltant de l’estabilitat pressupostària que van generar. I treguin,
almenys, treguin aquesta regla de despesa que ens permeti aquells diners, aquells
noranta milions d’avui però els dos-cents i segurament algun altre, que podríem
recuperar, deixi’ns posar-los al servei de la gent.
En definitiva això és el que demana i per això demanem la consideració de la resta de
grups.
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: Tal i com exposa la moció, l’actual funcionament de les administracions públiques
i, per tant, de les institucions, es basa en anteposar l’interès dels mercats, i com a tal el
pagament del deute, que no pas garantir els drets de les persones, com ja també ha
dit el portaveu del Grup d’Entesa. Així doncs, entenem que hi ha hagut un procés on
s’ha anat prenent sobirania als diferents ens municipals, de la mateixa manera que
s’ha limitat la capacitat competencial de les administracions públiques. És en el marc
d’aquesta política centralitzadora i d’aquesta política nítidament neoliberal que ens
trobem, a dia d’avui, un increment latent de les desigualtats i, paradoxalment, amb una
disminució de la inversió pública que prioritza l’eixugament d’un deute, que volem
recordar, no ha estat contret pel conjunt de veïnes, i creiem que s’hauria de prioritzar
la garantia dels serveis públics de qualitat amb els recursos humans i els recursos
econòmics que siguin necessaris.
Compartim amb el Grup proposant la necessitat d’atorgar el màxim de sobirania als
diferents municipis per tal que aquests puguin tenir sobirania econòmica i financera i,
per tant, decidir com gestionen les seves economies i les seves finances. I volem,
també, posar de manifest que, al mateix temps, aquestes limitacions i aquesta manca
de sobirania també la veiem pel que fa a la limitació a la taxa de reposició pels
treballadors públics de l’Administració; fet que creiem, també, que cal denunciar i que
cal combatre. En aquest sentit, des de la CUP-Poble Actiu creiem que cal unir els
diferents municipis per treballar conjuntament per la desobediència, si és necessari, a
aquestes lleis que entenem injustes, que anul·len la nostra sobirania i que van en
contra dels nostres drets. Creiem també, que cal treballar per avançar conjuntament
per buscar els límits de la legalitat vigent, així com també utilitzar mecanismes de
desobediència per anteposar els drets socials a les lleis del mercat.
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D’aquesta manera animem, també, a Entesa que consideri la defensa a
l’autodeterminació del nostre poble per la construcció de sobiranies i de drets per totes
les persones. I, per tant, també volem demanar al Grup que es sumi al procés
d’autodeterminació al poble català per lluitar per assolir per aquestes sobiranies i,
d’aquesta manera, construir una república on totes aquestes propostes hi tinguin
cabuda. Avui en dia, veiem les majories que hi ha a l’Estat, veiem els acords que es
presenten en aquesta moció i veiem també, i analitzant, el diàleg esgotat, nosaltres
ens abstenim en aquesta moció, malgrat compartim el conjunt i la totalitat del text
però no els acords; que entenem que haurien d’anar en una altra direcció, de la
mateixa manera que també la política que es realitza des del Grup d’Entesa pel que fa
a les relacions amb l’Estat espanyol.
Pren la paraula el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: “Por
parte del Grupo Popular no podemos compartir parte de las afirmaciones que ha
hecho el portavoz de Entesa y parte de la parte expositiva de esa moción. Una moción
que trata, por un lado, de la regla del gasto y, por otro lado, habla del ámbito de los
trabajadores que trabajan para la Administración pública. No podemos compartir el
modelo de partidos de izquierdas que pretenden que los gastos de hoy los paguen
nuestros nietos. No podemos compartir un modelo que consiste en gobernar a crédito.
Nosotros no somos partidarios de trabajar de esa manera, desde las administraciones
públicas y, por ello, entiendo que hay modelos diferentes. Ustedes que han gobernado
durante mucho tiempo la Administración pública, tanto en el Govern de la Generalitat
de Catalunya con el tripartito como a través de sus socios, el Partido Socialista, en el
Gobierno de España, nos han colocado en una situación muy difícil que a otros nos
toca, habitualmente, resolverla.
En cuanto al ámbito de los trabajadores, pues es cierto y es manifiesto que hemos
tenido que hacer muchos esfuerzos, todas las administraciones públicas, durante
estos últimos años y, especialmente, el sacrificio que han hecho también, por
supuesto, los funcionarios y el personal laboral de las administraciones.
Queda pendiente no sólo hablar del modelo de financiación autonómico sino también
del modelo de financiación local y, dentro del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado, para este año 2017, se incluye un incremento de la tasa de
reposición de funcionarios aunque es cierto que está supeditada a que no se
incremente el Capítulo I. Sustituir interinos por fijos no supone prácticamente un
aumento del gasto, teniendo en cuenta que los funcionarios que se van jubilando
tienen un sueldo mayor por el concepto de los trienios, que las personas que se
incorporan, evidentemente, no lo tienen y quedará un cierto margen para aumentar la
tasa de reposición. Como saben, desde el Gobierno de España, se tiene previsto
realizar una oferta de ocupación pública, que es superior la tasa de reposición al 100%
en determinados sectores fundamentales para nuestra sociedad, como es en el ámbito
de la educación, de la sanidad, o de la justicia. Como también saben, se ha firmado
recientemente, desde el Gobierno con los sindicatos, un gran acuerdo por el cual se
incluirá una subida salarial del 1% para los funcionarios y también una oferta de
puestos de trabajo públicos de doscientos cincuenta mil puestos, plazas, para los
próximos tres años. Es una oferta pública sin precedentes y es un acuerdo al cual se
ha llegado con el diálogo, con el consenso entre el Gobierno de España y las
principales fuerzas sindicales de nuestro país. Por ello les pedimos, al Grupo de
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Entesa y a las otras formaciones políticas, corresponsabilidad. Está muy bien
presentar mociones, presentar aquí brindis al sol, propuestas, pero ustedes también
tienen mucho que decir en el Congreso de los Diputados y para que sea una realidad,
para que se puedan conseguir esas tasas de reposición, para que podamos tener más
recursos también desde los ayuntamientos, necesitamos que se aprueben, también,
los Presupuestos Generales del Estado. Y por ello, desde el Partido Popular hoy les
vamos a votar a favor esta moción pero también les pedimos que, de la misma
manera que nosotros les vamos a apoyar esta moción, ustedes también nos apoyen
para que sea también una realidad los Presupuestos Generales del Estado.”
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Desde nuestro Grupo consideramos que, quizás, hubiera sido
conveniente y posible refundir esta moción con la moción que vamos a discutir luego,
en relación al techo de gasto de la administración local o el uso de los remanentes. Se
podrían haber refundido pero, en cualquier caso, bueno, dice el diputado Funes que es
una moción actualizada al año 2017; sin embargo, también es importante saber dónde
estamos y dónde estamos porque venimos de dónde venimos. ¿Y qué quiero decir
con ello? Que yo agradezco que en esta moción, por ejemplo, se cite el artículo 135 de
la Constitución, porque la normativa de estabilidad presupuestaria, que en el fondo es
la que limita, por ejemplo, la tasa de reposición de efectivos, es consecuencia de unos
compromisos que adquirió el Estado español en la Unión Europea y que se tradujeron
en una reforma constitucional. Y aquí hay fuerzas políticas que tuvieron un papel
principal, como es el PSC, en la aprobación de esta reforma constitucional, o el Partido
Popular. Por tanto también es importante saber de dónde venimos.
En cualquier caso, y en relación al tema que trata la moción, el principal tema, que es
la tasa de reposición de efectivos, nosotros consideramos que, una vez está
estabilizada la situación económica y la situación de déficit público está controlado,
entendemos que deberían flexibilizarse las limitaciones de forma progresiva, en
materia de recursos humanos, en la Administración pública; pero, teniendo en cuenta,
y eso sí que no lo compartimos con la moción, que tampoco no podemos vincular el
número de efectivos que tenemos en la Administración con la calidad de los servicios.
Entendemos que no debe depender la merma del servicio que recibe el ciudadano,
únicamente de la variable de los recursos humanos que utiliza la administración.
En cualquier caso, estamos de acuerdo en recuperar ratios adecuados en la
Administración pública; evidentemente, regularizar situaciones concretas como es la
situación de los interinos y, en este sentido, vamos a votar favorablemente la
moción.”
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: D’una banda, expressar el nostre
total acord amb el text de la moció i, per tant, nosaltres la votarem favorablement. A
més, aquesta moció l’entenem com la primera, avui, d’un conjunt de dues mocions, la
següent seria la nostra, en el que el que fa és abordar el tema de la taxa de reposició;
en la nostra el que abordem és el tema del superàvit però que, en qualsevol cas, són
restriccions que, durant els darrers anys, hem tingut en els ajuntaments.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Jo el que demanaria és una manera de fer política diferent. Abans parlàvem del Codi
del bon govern; ara parlaria a l’hora de tractar aquestes mocions. Crec que és molt
important ser rigorosos. I d’una banda, crec que ningú no pot posar en dubte que les
persones que som aquí defensem les nostres posicions, els nostres models de
societat i de viure en comunitat però, en qualsevol cas, el que no volem és supeditar el
futur de les futures, de les properes generacions de fills, de néts, com poden entendre,
i així ho demostrem dia a dia. Jo crec que, aquí, avui hauríem de parlar de la majoria
d’edat dels ajuntaments. Els ajuntaments ens considerem adults i ho hem demostrat,
en un moment de crisi amb tantíssimes dificultats. I com ens considerem adults el que
pertoca és que, en virtut d’aquesta autonomia local, de la qual parlàvem a la primera
moció, ens permetin prendre les decisions que són necessàries per fer aquelles
polítiques que tinguin un impacte directe a la ciutadania. Però, en qualsevol cas, que
ningú no ho posi en dubte. Perquè un pot pensar o un pot tenir un model de ciutat en
el seu cap, progressista, d’esquerres, però el que no voldríem mai de la vida és deixar
un món que no sigui sostenible o que, en qualsevol dels casos, sostenible ni
mediambientalment ni financerament tampoc, a les properes generacions. Jo crec que
hem de ser una miqueta més rigorosos i així ho demostrem, torno a dir. Ho demostrem
perquè precisament aquestes restriccions, en aquests moments de crisi, s’han
concentrat en el món local i nosaltres sempre hem demanat que comencessin per
altres administracions que no pels ajuntaments que, torno a dir, perquè tinc ganes de
tornar-ho a repetir, nosaltres hem demostrat saber fer les coses ben fetes. I, per això,
ens discutíem, en el bon sentit de la paraula i de manera honorable, abans del
superàvit, aquí, i en els municipis. Perquè, torno a dir, hem fet les coses de la manera
que hem fet les coses, fins i tot tenint en compte que hem estat, des del primer minut
de tot això, molt mal finançats.
Dit això, sí, efectivament, tenim una taxa de reposició que és idèntica per a tothom,
amb independència, a més a més, de la situació de cada ajuntament. És com si a una
persona anorèxica en alguns casos li diguéssim que no ha de menjar. Perquè la
situació no és idèntica a tot arreu. Jo puc parlar del meu Ajuntament, és un exemple.
Quan va començar la crisi nosaltres teníem 6,9 treballadors públics per cada mil
habitants, quan la mitja a la resta de l’Estat estava per sobre de catorze, és a dir, més
del doble. Quan parlo del meu, segurament, cadascú dels diputats i diputades que
seuen avui en el Ple també podrien explicar-nos casos similars. Per tant, no podem
aplicar exactament la mateixa restricció a tothom. Torno a dir, és com demanar-li a una
persona anorèxica que no mengi.
I el que ens pertoca és això. Les taxes de reposició, si en algun moment d’extrema
dificultat s’haguessin hagut d’aplicar, seria en funció de la situació de l’ajuntament;
però no en aquests ajuntaments que ja portem molts anys patint una taxa de reposició
que no ens ha deixat reposar ni en cas de traspàs, ni en cas de marxar, d’excedència,
ni en cas de jubilació... I en l’actualitat, recordem-ho i diguem com és, i en l’actualitat
es poden reposar, només, al 100% les plantilles de policies locals amb autorització del
Govern de l’Estat, previ acord de Plenari de l’ajuntament. La situació real és aquesta,
per tant, siguem seriosos. Parlem amb rigorositat i, sobretot, venim aquí a defensar els
interessos dels ajuntaments. La resta podem fer tota la demagògia que vulguem, crec
que no és el moment d’aquestes actituds sinó de tenir clar que sí que és el moment de
demanar, d’una manera seriosa, que no podrem sostenir molt temps més aquesta taxa
de reposició que tenim en l’actualitat.
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Pren la paraula el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Senyora Díaz, de seriosos ja ho som. En tot cas,
jo diria que això és una moció més d’aquelles que presentem cada Ple, que és com la
cançó de l’enfadós, que per molt que ens queixem tot continua igual. I tot continua
igual perquè clar, escolti’m, hi ha una majoria al Congrés dels Diputats, diferent a la del
Partit Popular, que si volgués, entre altres coses, podria treure la regla de la despesa.
Per tant jo els hi dic, per què no els hi diuen als seus partits respectius que ho facin? I
segurament no ens trobaríem a cada Ple de la Diputació... Que, per cert, senyor
Reyes, aquí és difícil que en aquesta Administració, molt digna ella, però que puguem
canviar la política econòmica de l’Estat espanyol, i la política legislativa de l’Estat
espanyol. I, en tot cas, no culpi les esquerres del deute, senyor Reyes, perquè clar,
miri, mai l’Estat espanyol havia estat tan endeutat des de que governa la dreta. És un
Estat que està en fallida econòmica; un Estat que deu més del 101% del seu Producte
Interior Brut, més d’un bilió d’euros; ostres, miri, des de que governa la dreta, per tant
no digui és una qüestió d’esquerres perquè podríem analitzar i no és aquest el cas.
En tot cas, dir-los-hi que sí, que nosaltres donarem recolzament a aquesta moció
perquè entenem que si alguna administració ha fet els deures és, precisament,
l’Administració local. Qui ha complert amb els objectius de dèficit és l’Administració
local. Qui té ganes, perquè la ciutadania ens demana més serveis, és l’Administració
local. I curiosament, miri’n, els països catalans, Catalunya, el País Valencià, les Illes,
tenim la meitat de funcionariat de la resta de l’Estat espanyol; meitat. Però les
demandes de la ciutadania, són les mateixes o més que a la resta de l’Estat espanyol,
la qüestió clau està: si nosaltres hem aconseguit, al món local, tenir romanent positiu,
tenir recursos; per què no podem augmentar la nostra oferta pública d’ocupació,
sobretot pensant en col·lectius que, sovint, no poden accedir al mercat laboral?
Pensem en col·lectius de joves. Pensem en persones de més de 45 anys que fa molt
temps que estan a l’atur i que és difícil que les puguem reinserir al mercat laboral. Des
de l’Administració pública fora possible generar l’oferta pública laboral i de qualitat per
sectors que ho tenen difícil. Per tant, en el fons, i acabo presidenta, és afirmar que
tenim un problema de fons, que dèiem abans la companya de la CUP. No tenir
sobirania també suposa no poder decidir per les nostres pròpies polítiques que, en
teoria, es vulnera constantment un principi d’autonomia municipal; que és que cada
vegada tenim un Estat més intervencionista, no només amb les comunitats autònomes
sinó sobretot amb el món local.
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Començo, digueu-me “Pere punyetes”, però ja que votem la
moció a favor, els ponents que canviïn el segon punt “modificacions reglamentàries”
per “modificacions normatives”, perquè no és un reglament sinó una norma. És que no
ho he pogut dir abans i volia aclarir-ho, ja que votem a favor, sinó potser no hagués fet
l’esmena.
És que s’han dit moltes coses. Potser sí que és més del mateix del que ja hem portat
altres mocions, però varia i afecta aquesta Administració i a totes les administracions.
És evident que la taxa de reposició ha de ser un “corsé” que ens posi l’Estat. De fet,
l’Estat ens ha sotmès a tutela o curatela perquè el que ha fet, al final, és inhabilitar-nos
als ajuntaments i inhabilitar les administracions locals per prendre decisions
importants. I quina decisió no és més important que la dels serveis que donem als
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ciutadans i que, per tant, de quina manera, des de l’Administració, podem donar
aquest espai de persones que s’hi dediquen, a diari, a treballar pels ciutadans, que no
ho han pogut fer i que, a més, ha suposat aquesta situació que estem vivint avui
d’alguna taxa d’edat dins de l’Administració que, segurament, no és sostenible massa
més temps. Per tant, no cal que faci res més l’Estat que no fer normativa. Si és molt
fàcil, si realment, després que les administracions locals hem demostrat,
reiteradament, que som capaços de fer-ho i de fer-ho bé, ja ens han sotmès a tutela,
que deixin d’inhabilitar-nos. I que per tant que ens permetin... Que no facin normativa
seria una solució fàcil i efectiva per a les administracions locals. En tot cas, de la
intervenció que feia el Partit Popular, hem pres nota del que deia el ministre ahir, per
saber de quina manera ens afecta a l’Administració local. Entenem que ens afecta i,
com que entenem que ens afecta aquesta reposició d’interins, aquests dos-cents
cinquanta mil llocs de treball en tres anys, mirarem el que va anunciar el ministre ahir
amb la voluntat d’incorporar-ho, d’acord amb la Mesa i els sindicats, a veure si és
possible que, com a mínim, aquesta incorporació dels interins sigui una realitat. Per
tant, ho mirarem i, evidentment, seguirem reclamant que no faci normativa l’Estat.
I per acabar una qüestió, també, adreçada al senyor Reyes. Miri, sap què? Que
nosaltres, això del Pressupost General de l’Estat, potser no ho podrem fer perquè
estem esperant la taxa de reposició d’un diputat, que era el nostre portaveu, que s’han
carregat directament. Per tant, potser quan la taxa de reposició permeti entrar en Felip
Guillaumes, potser ens ho plantejarem però de veritat i de qualsevol manera se’ns han
carregat el portaveu d’una manera absolutament injusta.
La Presidència dóna la paraula novament al portaveu del Grup Entesa, proposant de
la moció, senyor Funes, qui diu: Agrair els comentaris i les aportacions de tots els
grups i els vots favorables a la moció. Evidentment, aquesta moció és una part,
segurament, del debat, com molt bé ha dit el Grup de Ciutadans, sobre els serveis
públics que hauríem de tenir. No ho neguem. És un debat obert, que hem d’abordar,
igual que el debat sobre l’endeutament públic i sobre el dèficit públic; també el podem
tenir sobre qui ha tingut responsabilitats en l’endeutament i com es genera el dèficit.
En podem fer el debat però no era la voluntat d’aquest Grup amb aquesta moció. Té
raó la portaveu de la CUP en el plantejament de que, segurament, molt de
l’endeutament que arrossega l’Administració pública i que arrossega una part dels
ajuntaments no l’hem decidit els veïns i veïnes dels nostres municipis; és més, som, en
general, regidors i regidores de municipis on/que la situació dels nostres comptes són
sanejades o raonablement sanejades i que tindríem possibilitats de fer més polítiques
i, en definitiva, aquesta posició de dir: “Escolti, donin sortida”. I per tant també ho
presentem aquí, amb la voluntat que sigui la Diputació qui prengui un acord, en aquest
sentit, per veure si és més fort el pes de la Diputació de cara al Ministeri que el d’algun
ajuntament que s’ha posicionat.
En aquest sentit, jo vull fer una reflexió que crec que he fet en algun altre moment però
que, per a mi, és important. Al municipi de Cornellà de Llobregat, les urnes en què es
vota a les eleccions municipals són les mateixes en què es vota a les eleccions
generals i a les eleccions autonòmiques. Les mateixes urnes. No hi ha unes eleccions
B municipals i unes eleccions amb catifa vermella per a les eleccions generals. Per
tant, democràticament reivindico que, a nosaltres, ens voten els regidors i les regidores
igual que voten els diputats, els senadors, les diputades, etc. Per tant, reivindiquem la
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nostra majoria d’edat, com deia la portaveu del Partit Socialista, i reivindiquem la
nostra capacitat de prendre decisions polítiques en funció de l’encàrrec dels nostres
veïns i veïnes que, en definitiva, és el que estem reivindicant aquí: que nosaltres hem
de poder fer això.
En aquest sentit, jo no recordava haver tingut incidència en el govern de l’Estat, com
ens atribueix el portaveu del PP, però igual explica una part de la meva història que no
recordo haver-la tingut però, en tot cas, intentarem fer tot el possible per recuperar la
incidència. Ara, amb una moció sobre la taxa de reposició i sobre la regla de despesa
se’ns ha girat molta feina al nostre Grup. Som capaços i som gent amb un autoconvenciment fort però no sé si serem capaços de, amb una única moció, després ser
capaços d’aprovar els Pressupostos de l’Estat i declarar la República catalana. Ens és
un pèl complicat perquè el que volíem parlar era d’això i de l’encàrrec que ens han fet
els nostres veïns i veïnes, que és intentar prestar els serveis als nostres ciutadans el
millor possible, que per a això era la moció. Gràcies en tot cas. Perdoneu-me el
comentari sarcàstic però crec que el que volíem parlar era d’això i gràcies pel vostre
suport.
I el Ple n’acorda l’aprovació, amb l’esmena “in voce” formulada pel Grup Convergència
i Unió, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats i diputades
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3
abstencions.
3.- Moció que presenten els Grups Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre la millora
del finançament de les escoles bressol públiques.
“Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al
seu art. 198, recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 ,en tant que no és
programàtic ni ve condicionat a l’obtenció de titulació, és de competència exclusiva
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal
com estableix la llei, mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament
signava amb els ens locals.
Atès que la Generalitat de Catalunya està actuant en contra dels criteris del mateix
Parlament de Catalunya i de la Unió Europea, que en una Directiva de l’any 2012
recomana als països membres la universalització de l’educació preescolar, per la seva
utilitat per millorar els resultats educatius, prevenir el fracàs escolar i l’abandonament
prematur del sistema educatiu, així com millorar la cohesió social.
Atès que la relació dels convenis entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar a
partir del curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions
pressupostàries de la institució.
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer
(el 3 d’octubre 2016), en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de
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Catalunya (TSJC), que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats
a les escoles bressol públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de les partides
previstes pels anys 2012 i 2014, en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39
milions més en el 2014, i que el transvasament d’aquestes partides de les públiques a
les concertades va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels
recursos econòmics que havien de rebre.
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€
Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en funció de la matrícula).
Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
les Diputacions, per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les escoles
bressol de titularitat municipal, que li pertoca a la Generalitat, significa el total
desistiment de les seves responsabilitats, al traspassar tot el finançament d’aquestes
escoles a fons municipals, i per tant incomplint l’article 198.2 de la Llei d’Educació de
Catalunya per part del Departament d’Ensenyament.
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat, en els últims anys, de
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern de la Generalitat.
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a
l'educació 0-3.
Atès que el Govern està reduint o, fins i tot, anul·lant les possibilitats de molts infants
d'accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat.
Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el
sosteniment de les escoles bressol municipals.
Atès que des del Grup Socialista i el Grup d’Entesa reivindiquem que l'educació és
l'element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i
que la inversió en l'escola pública és la millor garantia per mantenir una societat
cohesionada i amb igualtat d'oportunitats; per tot això, creiem i defensem que ha de
ser prioritat del Govern l'educació pública en general, i la de la petita infància en
particular, i proposem al Ple de la Diputació de Barcelona els acords següents:
1. Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de
corresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3
anys en llars d’infants de titularitat municipal, per al curs 2016-2017, que inclogui el
compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat,
i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la
subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.
2. Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el
finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les
competències.
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3. Que la Diputació de Barcelona faci el càlcul de la totalitat de l’import que hauria
d’abonar el Departament d’Ensenyament, en concepte de retorn, de l’avançament
de les quantitats provisionades en els programes de suport a les llars d’infants
municipals i exigeixi la seva transferència.
4. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu adjunta del Grup
Partits dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, senyora Del
Frago, qui diu: Permeteu que digui unes quantes dades per situar el tema, és un tema
conegut, naturalment, però, potser, des d’aquesta altra òptica, ens queda una mica
més lluny i, primer, em permetreu que llegeixi: “L’educació infantil de primer cicle és un
àmbit estratègic fonamental a l’hora de promoure els drets i les oportunitats dels
infants. Les escoles de primera infància suposen, per a la gran majoria dels nens i
nenes, la primera ocasió de participar en un context social fora de la seva família i
ofereix espais de desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional amb plenes
garanties en una etapa primerenca, determinant per a la trajectòria vital futura. Al
mateix temps, les polítiques d’escolarització en primera infància han esdevingut un
recurs bàsic, sovint, principal, de les més àmplies polítiques d’atenció a les famílies.
L’escolarització permet millorar les condicions per conciliar la vida laboral i familiar i
multiplica les oportunitats de creixement econòmic, i d’inclusió i progrés social per als
seus membres. La política de bressol ofereix unes dades de servei públic molt
significatives”.
Això que acabo de llegir és el que, aquest matí, a la sessió de Junta de Govern,
encapçala la motivació per al dictamen, que s’ha aprovat, del Programa complementari
d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, d’avui, d’aquest matí,
d’aquesta casa. Evidentment, compartim, subscrivim i recolzem aquesta motivació,
com no pot ser d’una altra manera. I a quants centres de la Diputació, perdó, dels
municipis de la província de Barcelona afectaria, doncs? Aproximadament, a unes
dues-centes quaranta-quatre escoles bressol, que estan censades al registre que el
propi Departament d’Ensenyament ens envia. I en quant es situa l’aportació de la
Diputació de Barcelona, des de l’any 2012 fins al 2016? No comptaré els nou milions
aprovats en l’anterior Junta de Govern, del 9 de març de l’any 2017. Mireu: tot això
puja al voltant, al voltant no, fins al 2016, a vuitanta-vuit milions d’euros, vuitanta vuit
milions cent tretze mil cent seixanta-un euros, dividits en tres conceptes. El primer, el
Programa complementari d’escolarització en primera infància que el 2016, abans era
superior al servei de menjador de les escoles bressol municipals, obro un parèntesi,
s’està en un procés de valoració i d’integrar o aunar diferents criteris, en el qual, com a
grups participants en aquest Plenari i en aquesta casa, ens agradaria poder participar i
dir la nostra, també. També, el Programa complementari de finançament de les llars
d’infants municipals, que aquest és el més gruixut, això són setanta-set milions doscents setanta mil cent vuitanta-tres euros i, finalment, els ajuts econòmics per al
Programa d’escoles bressol, en el marc del Catàleg de serveis del Pla de Xarxa de
Governs Locals. Per tant, podríem dir que, d’aquests vuitanta-vuit, o podem dir que,
d’aquests vuitanta-vuit, fins al 2016 setanta-set dos-cents setanta, la Diputació de
Barcelona s’està fent càrrec, de forma compromesa, implicada i solidària amb l’ajut a
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tots els municipis de la província de Barcelona que així ho sol·licitem i així ho
demanem. Repeteixo, que subscrivim i que recolzem.
Però us donaré una altra dada d’abans d’ahir: les línies, les places que s’obriran, el
proper curs, de P3 a Catalunya seran de setanta-set mil dues-centes vint-i-dues places
de P3. Això vol dir que, d’aquestes setanta-set mil dues-centes vint places, al voltant
d’unes quaranta-dues mil són alumnes, són infants que abans han passat per un
procés d’escolarització 0-3. Estem al voltant del 50%; és a dir, el 50% dels nens i les
nenes que començaran el setembre en un P3, la meitat han passat per escoles
bressol. Som conscients de les magnituds que estem parlant i del que significa per als
municipis, per a les famílies, per a la Diputació de Barcelona i, també, del que no
significa per al Govern de la Generalitat de Catalunya.
I aquest és el punt que nosaltres volem i hem volgut manifestar, avui, de forma
conjunta amb el Grup de l’Entesa. Jo no m’estendré més perquè queda clar en tota la
part expositiva a què ens referim. Som coneixedors, patidors i ho tirem cap a
endavant. I què és el que demanem? El que demanem avui, d’alguna manera, és que
la Diputació de Barcelona faci un grau més. I que, en aquest moment, ara, de reflexió i
d’anàlisi respecte cap a on cal tirar l’educació a Catalunya, tenim models comparats,
sempre, de Finlàndia i, fins i tot, d’Estònia però ens fixem en una part i no comencem
pels 0 anys sinó que comencem a partir dels 3 o dels 2 anys a valorar els nostres
models comparatius, o també del Canadà, sense anar més lluny, o estem en un
procés de reflexió a Catalunya sobre l’“Ara és demà”. D’acord. Hi participem tots però
nosaltres també diem “Ara és ara i l’ahir, també, és ara perquè pugui ser demà”.
Reivindiquem que la Diputació de Barcelona no només ens acompanyi, que ja ho fa,
en la mida de les seves possibilitats, faltaria més, sinó que la seva intervenció, en
aquesta reflexió de futur, sigui i/o vagi més enllà de la dotació econòmica en funció de
les seves possibilitats.
Jo ja sé que el verb exigir, a vegades, a tots ens cau una mica malament. Tampoc
hem rebut un feedback per dir allò de: “Bé, en lloc d’exigir, podria ser d’una altra
manera aquesta participació”. I el que reclamem és no només la veu sinó que l’esforç
no només dels ajuntaments, no només de la província de Barcelona sinó de tot
Catalunya, vagi acompanyat amb l’esforç, que ja ho fan, de totes les famílies que
poden accedir als serveis educatius, que no assistencials; repeteixo, serveis educatius
d’etapa educativa, que no assistencials, de tota Catalunya, puguin accedir, amb el
concurs d’aquell a qui li pertoca per llei; en aquest cas per la LEC, que és el Govern de
la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies.
Intervé a continuació la diputada del Grup Entesa senyora Garcia Ripoll, qui diu: En
aquesta intervenció expressaré quin és el posicionament del Grup d’Entesa de la
Diputació en relació amb la moció que hem presentat de forma conjunta amb el Grup
Socialista.
Com ja coneixen, fa uns dies molts mitjans de comunicació es van fer ressò sobre el
finançament de les escoles bressol municipals. En aquelles informacions es posava de
relleu que, durant dos exercicis pressupostaris, la Generalitat de Catalunya havia
desviat recursos econòmics, assignats al finançament de les escoles bressol
municipals, a d’altres escoles bressol concertades. Més de vuitanta milions en els anys
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2012-2014. Que, el gener del 2015, trenta ajuntaments varen decidir, de forma
col·lectiva, interposar un recurs contenciós administratiu contra el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per haver abandonat la seva obligació d’assegurar el
finançament de les escoles bressol municipals, tenint les competències exclusives en
aquesta matèria; que les diputacions de Catalunya havien acordat finançar les escoles
bressol municipals amb una quantitat, per alumne i curs, d’un màxim de vuit-cents
setanta-cinc euros, molt per sota del finançament assolit el curs 2010-2011, que era de
mil sis-cents euros.
Un grup d’alcaldes i alcaldesses, dels que vàrem interposar el recurs contenciós
administratiu, ens vam reunir al Parlament de Catalunya, el passat 10 de març, amb
diputats i diputades per analitzar l’estat de finançament de les escoles bressol
municipals; el paper jugat, en els darrers anys, tant per la Generalitat com per la
Diputació de Barcelona; l’impacte que ha causat, en municipis i famílies usuàries, la
decisió del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de deixar de finançar les
escoles bressol municipals; i l’estat del procés judicial del recurs contenciós
administratiu que ha estat admès a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Jo mateixa, com a alcaldessa de Santa Perpètua, vaig participar en
aquesta reunió i voldria ressaltar, i així ho van expressar, també, altres alcaldes i
alcaldesses, que la decisió presa, en el seu dia, pel Departament d’Ensenyament
implica un doble càstig per als ajuntaments i per a les famílies usuàries de les escoles
bressol municipals: als ajuntaments, més compromesos amb l’educació pública de
qualitat, i, en concret, en el tram 0-3, se’ns priva d’uns recursos econòmics essencials
per mantenir uns serveis públics locals de qualitat. Una part de la pèrdua del
finançament l’hem hagut de suplir, en una part molt important, per no carregar
excessivament a les famílies usuàries, els ajuntaments i, per tant, hem restat despesa
d’altres serveis municipals.
Paral·lelament, la Diputació de Barcelona dedica una part molt important dels recursos
econòmics a subvencionar les escoles bressol municipals; quan la competència
exclusiva en aquesta matèria és de la Generalitat, restant, així, recursos per a altres
programes amb els que la Diputació finança programes als ajuntaments. És a dir, els
ajuntaments compromesos amb l’educació 0-3 no només hem hagut de suplir una part
dels recursos no aportats per la Generalitat, sinó que, a més, veiem que una part dels
recursos de la Diputació de Barcelona per finançar el món local són desviats per suplir,
també, una competència de la Generalitat. Les famílies usuàries també han hagut
d’incrementar les seves aportacions per mantenir l’equilibri financer de les escoles
bressol municipals, i han dedicat major part dels seus ingressos a aquest menester.
Per tant, l’objectiu principal de la moció que avui es presenta en aquest Ple és revertir
la situació, posar fi a una injustícia i tornar a situar la inversió a l’escola pública, en
aquest cas el tram 0-3 anys, com a prioritat de país, al servei de la cohesió social, de
la qualitat de l’educació pública i del bé comú del conjunt de la societat catalana. Per
això, la moció planteja tres grans temes en els seus acords: que la Generalitat de
Catalunya torni a finançar les escoles bressol municipals, complint amb la seva
obligació segons l’actual marc legal; recuperar els nivells de finançament, per alumne i
curs, d’abans de la crisi; i que la Diputació de Barcelona recuperi el que ha invertit, en
aquests darrers anys, en el finançament de les escoles bressol municipals per destinar
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aquests recursos al món local. Per totes aquestes raons, demanem a tots els grups el
vot afirmatiu a la moció.
Pren la paraula a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: Des de la CUP-Poble Actiu apostem clarament per l’educació d’accés
universal i gratuïta, també, la dels 0-3, i, d’aquesta manera, entenem que la Generalitat
ha d’assumir les seves responsabilitats en aquesta matèria, de la mateixa manera que
volem denunciar, clarament, el transvasament de diners que hi va haver, per part de
Convergència, l’actual Partit Demòcrata, de diners que havien d’anar cap a les escoles
bressol a diners que van anar a parar a l’escola concertada. Des del nostre Grup
defensem un sistema educatiu totalment públic, d’accés universal i d’accés, també,
totalment equitatiu.
Avui, també, volíem aprofitar aquest espai per traslladar una reflexió que es publicava
al Diari de l’Educació, en el que es feia referència a dades que, entenem, és necessari
posar sobre la taula, també, en un Plenari de la Diputació, on hi ha diferents municipis
representats i que es representa el conjunt de la demarcació de Barcelona. A Santa
Coloma de Gramenet, un dels municipis més pobres de la província de Barcelona,
només un 20% de 0-2 anys van a una escola bressol; tanmateix, a Sant Cugat del
Vallès, el poble més ric, la cobertura d’aquesta etapa arriba, quasi, al 60%. Per tant,
d’això veiem que hi ha menys cobertura de llars d’infants allà on més es necessita.
Això vol dir que la xarxa d’escoles bressol s’ha desenvolupat més en els municipis
amb major renda i amb un nivell educatiu més baix, perdó, més alt, i, també, amb un
menor atur. Aquest fet entenem que és molt problemàtic en tant que, segons els
experts, l’escolarització entre els 0 i els 3 anys és especialment beneficiosa per als
infants de famílies sense recursos i, per tant, entenem que l’Administració pública s’ha
de responsabilitzar del conjunt de recursos econòmics necessaris per a les escoles
bressol del nostre país.
Creiem que cal apostar per una xarxa d’escoles coherent, per una xarxa finançada
únicament i exclusivament per l’Administració Pública i, fins que això no sigui possible,
creiem que és necessari que el conjunt dels municipis apliquin la tarifació social, com
ens consta que s’està fent a gairebé un 60% dels municipis de la demarcació de
Barcelona. Entenem que la Generalitat ha d’assumir la seva responsabilitat
econòmica, així, també, ho vam proposar en el Debat de Política General, a través de
la CUP- Crida Constituent, al Parlament de Catalunya, i no acceptarem que no hi ha
diners perquè entenem que, si es generen mecanismes per redistribuir la riquesa,
tindrem diners per poder pagar el conjunt d’escoles bressol, que entenem que han de
ser un servei públic fonamental per al conjunt de veïnes de la nostra demarcació. Per
tot això, votarem favorablement.
Pren la paraula a continuació el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor
Mulleras, qui diu: En primer lloc, hem de dir que, des del Grup Popular, compartim
l’exposició de motius que ha fet aquesta proposició conjunta del Partit dels Socialistes i
d’Entesa pel Progrés, en el sentit de que la Generalitat ha desatès, durant aquests
anys i des de fa temps, una obligació que era fonamental per a ella i per als catalans,
que és el sosteniment de les llars d’infants municipals.
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No compartim l’intent d’algunes forces polítiques de posar en dubte i en qüestió els
concerts educatius a Catalunya. Malauradament, és veritat que la mala gestió de la
Generalitat de Catalunya, en aquest cas de la Conselleria d’Ensenyament, va situar,
en una posició d’enfrontament, els concerts educatius i les escoles bressol públiques
quan, i, des del Grup Popular, així ho creiem, són fonamentals les dues, són
complementàries les dues, ho són i ho han de ser en el futur. És cert que, com ja s’ha
dit, aquest problema va sorgir quan es van destinar els vuitanta-un milions d’euros que
ja s’han esmentat en aquest Plenari. No compartim que una qüestió, que un concert
exclogui l’escola pública o que l’escola pública exclogui el concert; al revés, entenem
que són i han de ser complementaris.
Nosaltres donarem suport a aquesta moció perquè compartim, amb els proposants,
que la Generalitat no pot defugir de les seves obligacions i responsabilitats amb el
sosteniment de les escoles bressol públiques. Compartim que el Govern de la
Generalitat ha de tornar a destinar recursos en aquest àmbit, i ho ha de fer amb el
compromís de situar els pressupostos de la Generalitat a la partida que va
desaparèixer l’any 2015. I amb els recursos que siguin necessaris per poder fer front a
aquesta necessitat. El Govern, per tant, ha de garantir l’accés a l’educació de 0-3; no
només, com el que entenem nosaltres, ha de ser un dret sinó, també, perquè és
fonamental per a la conciliació familiar de moltes famílies de la província de Barcelona
i, també, de Catalunya.
Als pressupostos de la Generalitat del 2017, les escoles bressol són un dels àmbits en
què el Govern va veure com l’oposició s’aliava per modificar els compromisos inicials
d’aquests pressupostos. El document final inclou la reclamació a cobrir dels mil siscents euros per augmentar-los fins als mil vuit-cents. És veritat que això forma part
d’un compromís polític però, també és veritat que aquest compromís polític el que
demostra és la voluntat política de que els partits que conformen el Govern de la
Generalitat vulguin posar en la pràctica aquesta demanda, que entenem, des del Grup
Popular, que és una demanda social i que això ho facin, ja ho han fet en els
pressupostos, amb la crossa que suposa la CUP al Parlament de Catalunya, que és
fonamental i, a més, és corresponsable d’aquests pressupostos juntament amb
l’anomenat, ara mateix, PDeCat i Esquerra Republicana de Catalunya.
Vostès es van presentar a les eleccions com a JuntsxSí. Malauradament, després han
estat JuntsxNo. Pel NO a les escoles bressol, a través de les seves polítiques i a
través de les seves accions reals. Nosaltres demanem que la Generalitat torni a
apostar per les escoles públiques de Catalunya i, sobretot, i en aquest fòrum ho hem
de dir, de la província de Barcelona.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “En nuestro Grupo, como han manifestado ya diversos grupos,
también defendemos la necesidad de integrar la educación de 0-3 años en el sistema
de educación obligatoria. Diversos estudios y recomendaciones de la Unión Europea
indican que la educación, en ese segmento de edad, son una herramienta de lucha
contra el abandono escolar, la cohesión social y el progreso social, tal y como recoge
la parte expositiva de la moción y ha comentado la diputada Del Frago. Por tanto,
entendemos que debe ser universal y gratuita. Recordemos que, en Cataluña, algunos
estudios sitúan la tasa de cobertura alrededor del 44%, en todo caso, la podemos
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situar en el 50% pero, como bien ha apuntado la diputada Rovira, hay profundas
diferencias entre los municipios de nuestra provincia, donde encontramos municipios
con tasas de cobertura del 60% y otros que a duras penas alcanzan el 20%,
independientemente de que el servicio sea de gestión pública o concertada.
Por otra parte, y paralelamente, consideramos una vergüenza lo acontecido en las
últimas semanas, en que hemos conocido el juego de trileros del Govern de la
Generalitat respecto a los compromisos con los municipios en esta materia y en el
que, claro, una vez más, la Diputación acude a salvar la cara del Govern de la
Generalitat. Los datos nos muestran cómo, en los últimos años, especialmente desde
2009, la Generalitat ha reducido drásticamente sus aportaciones a las escoles bressol
mientras que, en el mismo período, el porcentaje asumido por las familias ha pasado
del 32,8% al 40% y los ayuntamientos, del 36,3% al 50,7%, según datos de la propia
Diputación de Barcelona. Por tanto, y ante esta realidad, creemos que es necesario
arrancar un acuerdo del Govern de la Generalitat, un nuevo compromiso en la
cofinanciación de las escoles bressol porque, sinceramente, desconfiamos de la
existencia de voluntad política por su parte. En todo caso, daremos nuestro voto
favorable a la moción”
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana de
Catalunya –Candidatura de Progres, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, en
aquesta moció, jo crec que hem de partir d’una realitat: que és la realitat de que,
realment, el model de llars d'infants és un model molt propi de Catalunya. Si miréssim
la resta de l’Estat espanyol, hi ha un model educatiu de l’etapa de 0-3 anys diferent, de
creure molt més en les guarderies, que no pas en el que nosaltres sí que entenem que
l’etapa de 0-3 anys és una etapa clau en la vida de les nostres criatures perquè,
també, emprenguin aquest element educatiu.
Dic aquesta reflexió, presidenta, si em permet, perquè precisament és el món
municipal qui ha impulsat l’etapa educativa, a Catalunya, de 0-3 anys, hi hagi hagut el
govern que hi hagi hagut. En tots els governs, sempre, qui ha impulsat l’etapa
educativa de 0-3 és el món municipal i és aquest mateix món municipal que, com
podem veure, que creiem profundament en aquest model de 0-3 anys, qui, també,
molts de nosaltres pensem que hauria d’estar inclòs dins el sistema públic educatiu del
nostre país. No és cert, senyor, que hagi de ser obligatori. De fet, nosaltres defensem
que l’etapa d’obligació d’anar al nivell educatiu és a partir dels sis anys, de 0-6 no és
una etapa obligatòria sinó voluntària, per part dels pares, de portar els seus fills a les
escoles, però sí que pensem que és importantíssim que de 0-3 en formés part dins del
sistema públic educatiu del nostre país.
Faig aquesta reflexió, també, perquè, mirin, en tot cas, és l’Estat espanyol qui ens diu
que és un servei impropi la política de llars d’infants de 0-3 anys, que aquesta etapa
educativa de 0-3 anys no hauria de correspondre i que, per tant, és impropi que el món
municipal el presti. I també cal fer la reflexió de que els primers que van fer un
incompliment respecte el pagament al Govern de la Generalitat, amb més de setanta
milions d’euros dels 0-6 anys, va ser el govern Zapatero en el període 2010-2011 i, per
tant, aquí comença un dels mals. I nosaltres, com a Govern de la Diputació, sempre
hem defensat i, en un cert moment, fins i tot les entitats municipalistes es van reunir
amb la Diputació i amb el Departament d’Educació, per defensar que es pagués, des
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de la Diputació, aquests diners perquè, si no, el món municipal no podia fer front,
sobretot els primers anys de la crisi econòmica. I nosaltres sempre hem defensat, com
a Govern de la Diputació, tant Esquerra Republicana de Catalunya com Convergència
i Unió, actualment, PDeCat, que allà on no arriba el Govern de la Generalitat, amb la
situació econòmica de precarietat que viu, situació econòmica tensa que té el nostre
Govern, nosaltres respondrem perquè, si no ho haguéssim fet, segurament el món
local no hagués pogut resistir fer front a la despesa de les llars d’infants.
Última reflexió: escoltin, el que hauríem d’intentar, també, és replantejar un sistema
tarifari social a nivell de llars d’infants perquè, al meu propi municipi, tothom, tingui el
poder adquisitiu alt o baix, paga el mateix, com està passant a tots els municipis del
país on hi ha aquesta etapa educativa impulsada des dels ajuntaments. Per tant, en tot
cas, el plantejament és molt més profund i requeriria d’una reflexió molt més profunda.
La posició que tindrem com a Grup, com a Esquerra Republicana, perquè entenem
que no correspon, és votar-hi en contra.
Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia
Cañizares, qui diu: Molt breument perquè crec que és posicionar el vot i explicar els
motius. En principi, els anuncio que el PDeCat votarà en contra d’aquesta moció
perquè hem d’anar a l’arrel. Sempre hem d’anar a l’arrel de saber què i per què estem
en aquesta situació i l’arrel ve, i no és per tirar les culpes a altres llocs, ve de l’Estat
espanyol. Hi ha un moment que l’Estat espanyol decideix que es retalla i es posa a
zero la partida de 0-6 anys i, tenint en compte que la Llei d’educació de Catalunya
obliga a l’escolarització a partir dels 3 anys, amb aquesta retallada dràstica el que ens
trobem és que, de 3 a 6 anys, a Catalunya, hem de cobrir la despesa i, a l’Estat
espanyol, segurament no. Amb la qual cosa hem de garantir absolutament el
pagament dels professionals que estan al capdavant dels alumnes de 3 a 6 anys i, per
tant, hem de buscar, o ha de buscar la Generalitat, en aquest cas, el finançament. Per
tant, és imprescindible saber d’on ve la situació perquè és molt fàcil parlar, després,
quan ha passat, però hem d’anar a buscar per què ha passat i quina és la situació
financera que teníem. I és aquesta.
Per altra banda, se n’ha fet esment, l’escola concertada a Catalunya, segons la Llei
d’educació de Catalunya, és sistema públic i, per tant, no traiem del sistema públic el
que és l’escola concertada perquè ens estarem enganyant i, a més, estarem fent un
flac favor a cada una de les escoles. En tot cas, aquest és el nostre posicionament, el
nostre vot és en contra i, per tant, aquest serà el motiu.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Per al·lusions i sense voler treure l’orgull de ciutat,
però sí que és veritat que les dades que ha comentat la diputada Maria Rovira
responen a un estudi, que va fer la Fundació Jaume Bofill, que encara la Generalitat
no havia reconegut la titularitat de les llars d’Infants públiques a la ciutat de Santa
Coloma de Gramenet. A dia d’avui, la xarxa pública de llars d’infants a la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet és de vuit, de fet, està oberta la preinscripció, a dia d’avui,
perquè les famílies la puguin fer, i estem parlant de sis-centes setanta-cinc places
públiques a la ciutat de Santa Coloma.
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La senyora Conesa diu: Jo li agraeixo l’aclariment. També, per dir que, a Sant Cugat,
són vuit, també, escoles bressol, totes, de titularitat municipal, amb personal municipal
i, per tant, plantilla del Patronat Municipal d’Educació i explicar que, si els ajuntaments
volem ser adults, la titularitat municipal i l’escolarització dels 0-3 anys ens correspon a
nosaltres. Està molt bé que la Generalitat ens ajudi, evidentment demanem-li que ens
ajudi; però siguem responsables perquè és una competència nostra i que volem
exercir nosaltres. I, tot seguit dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble
Actiu, senyora Rovira, qui diu: Puntualitzar tres coses. En primer lloc, que les
competències no és estrictament dels municipis sinó que és de les famílies i, també,
és de la Generalitat de Catalunya i el que ha passat, per exemple en el cas de
Barcelona és que la Generalitat ha deixat de posar els diners necessaris en el
Consorci d’Educació per poder desenvolupar les escoles bressol. Per tant, aquí, dir
que la responsabilitat és compartida entre tres i que l’aposta de la CUP, en aquest
sentit, era que entenem que l’Administració pública ha de garantir l’accés a les escoles
bressol.
I, d’altra banda, per les respostes que s’han donat, tant des de l’alcaldessa de Santa
Coloma com de Sant Cugat, dir que nosaltres el que volíem posar de manifest no era
mirar la dada concreta sinó que, la inversió es fa en tres trams, això el que provoca és
que als llocs on hi ha una renda més alta és on pot haver-hi, també, una major inversió
en aquestes escoles bressol; i, per tant, que no hi ha una distribució coherent i
equitativa arreu del territori. No era un atac en concret a aquests dos municipis sinó
que era un atac al sistema de funcionament de la inversió, en matèria d’escoles
bressol, a nivell de tot el país.
La senyora Conesa diu: De tota manera, jo crec que l’esforç de la ciutat de Santa
Coloma de Gramenet és un esforç importantíssim que no posem en dubte ni en
qüestió. I, tot seguit dóna novament a paraula a la portaveu adjunta del Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Del Frago, qui
diu: Agrair les intervencions de les dues, de la vicepresidenta i de la presidenta, i
tornar a l’inici de l’exposició. Evidentment que, com a Diputació de Barcelona, i més
després de sentir les paraules de la presidenta, s’ha de reflexionar del paper
estratègic, pilar i fonamental respecte d’aquesta etapa educativa des de l’àmbit
municipal i des de l’àmbit de la Diputació. I aquí em remeto a quan deia: “Els grups
que no estem al Govern volem participar en aquesta reflexió”, sabedors dels futurs que
poden albirar-se en no massa mesos i, en alguns casos, no massa setmanes.
Per anar molt ràpid, congratular-me també, i suposo que el diputat d’Educació, en
Rafael, ho compartirà, de tot el debat de reflexió que genera aquest aspecte
fonamental en la vida de les persones, dels infants, des del món educatiu i des de
l’àmbit local. I dir que algunes qüestions sí que m’han sobtat. Comparteixo, amb molts
dels companys diputats, les reflexions que han posat damunt de la taula des de
diferents àmbits; el que passa és que, després, conscient de les limitacions que
suposa el vot o no en unes determinades paraules, em sorprèn que el vot hagi estat el
que ha estat. Ens hagués agradat que hi hagués hagut la unanimitat en un tema
compartit i debatut i lluitat, cadascú, des de la seva sensibilitat política, al seu municipi,
al seu carrer o la seva plaça i, finalment, no ha estat possible. Reitero: entenem les
limitacions però estem segurs i segures de que aquestes limitacions no privaran ni un
pèl d’exigència de compromís amb aquest futur.
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I la prova la tindrem, també, quan elaborem el proper Pressupost de la Diputació, quan
la segona part, que ja no sabem si serà l’any vinent, segona, tercera, quarta o primera,
no depengui de l’aplicació dels romanents de tresoreria d’aquesta casa, com és el cas
que ara tenim. La segona part de l’aportació que es fa, des de la Diputació als
municipis depèn de l’aplicació dels romanents de tresoreria que parlàvem abans, en el
punt segon. Per tant, amb aquests canvis, esperem que es tingui tot en compte.
No puc compartir algunes opinions d’alguns grups respecte, sí, naturalment a la
irresponsabilitat, avui per avui, del que significa no complir la LEC i no complir les
obligacions del Govern de la Generalitat, però han perdut una oportunitat meravellosa
fa una setmana, quan van votar els pressupostos en els quals això no sortia; alguns
grups havent votat en Comissió l’esmena corresponent i, després, en el moment del
Ple tirar-se enrere. Per tant, jo crec que està molt bé tota la defensa que fem però que
s’ha de demostrar, després, en la votació dels pressupostos. I d’altres grups no
permetent que una esmena, també presentada a nivell de la Generalitat de Catalunya,
sigui real i és que es retirin els concerts d’aquelles escoles que segreguen, perquè
això són molts milions que també s’hi estan destinant. Doncs mira, si els traiem
d’aquestes escoles i els portem a les escoles bressol, també aniria diferent. Recordar
que l’aportació del Govern d’Espanya, en el seu dia, que va retirar era de disset
milions anyals. Feia els números de la Diputació de Barcelona. El Govern d’Espanya
transferia, a la Generalitat de Catalunya, disset milions per a l’educació infantil; la
Diputació de Barcelona està aportant bastant més que aquests disset milions. Per tant,
en el còmput final dels comptes del Govern de la Generalitat, fins i tot podria haver-hi
un superàvit si només ens fixem en l’aportació del Govern de l’Estat.
I, finalment, reiterar l’agraïment a tots els grups per la seva aportació a aquells que
l’han votada favorablement i dir que ens queda molt camí per continuar defensant
l’etapa educativa infantil 0-3.
Intervé a continuació la diputada del Grup Entesa, senyora Garcia Ripoll, qui diu:
Sí, molt breument. Gràcies, en primer lloc, a tots els grups que han donat suport a la
proposició que hem presentat. Dir que és imprescindible i necessari, si no hi ha
finançament als municipis, el mantenir l’equitat en els mateixos. Tots els infants,
independentment de la renda de les seves famílies, han de tenir dret a la possibilitat
d’accedir a una plaça d’escola bressol perquè, no repetirem que en aquesta franja
d’edat és a on es posen els pilars dels seus futurs aprenentatges i educació.
Evidentment, que no és una frase feta dir que invertir en educació és invertir en el futur
i que pensem que aquest objectiu hauria de ser una de les principals prioritats del
Govern del nostre país i que el que ens sap greu, justament, que aquest objectiu no
respongui a la realitat que en aquests moments, i des de fa uns anys, estem vivint. Per
tant, el que demanem és que sigui prioritat per al Govern del nostre país. Que els
ajuntaments continuarem fent l’esforç que hem fet al llarg dels anys; ho continuarem
fent, però, evidentment, amb el suport de qui realment té la competència.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Hi estem molt d’acord i no tenim cap
dubte que és una prioritat del Govern del nostre país. I, tot seguit, dóna la paraula a la
portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Per al·lusions. Només
dir que nosaltres acceptem totes les crítiques pel fet d’haver aprovat o donat la nostra

Àrea de Presidència
Secretaria General

abstenció perquè s’aprovessin uns pressupostos de la Generalitat. Creiem que és
demagògia que es barregin diferents qüestions quan estem en un moment del procés
d’independència i el procés d’autodeterminació del nostre poble amb aquestes
qüestions concretes i quan ja hem sortit múltiples vegades a dir això, entenem que és
demagògia. I d’altra banda, també dir que no tolerarem lliçons d’aquells partits que,
quan van estar governant, van fer exactament el mateix, o encara pitjor, que els partits
que estan actualment al Govern de la Generalitat de Catalunya i, en aquest sentit, que
no tolerarem que se’ns parli d’aquesta manera.
La senyora Conesa diu: Molt breument, perquè no hi ha mai un tercer torn, senyora
Del Frago, per favor.
La portaveu del Grup PSC-CP, senyora Del Frago, diu: Molt breument. Evidentment,
ja entenem que la tolerància és un valor i una actitud que es guanya amb el temps.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3) i el vot en contra Convergència i Unió (14) i
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), sent el resultat definitiu de
26 vots a favor i 25 vots en contra.
4.- Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés de la Diputació de Barcelona sobre la reinversió del superàvit i la
reforma del sostre de despesa als municipis.
“Atesa la imminent constitució, en les pròximes setmanes, de dos grups de treball en
l'àmbit estatal amb la participació de representants municipalistes sobre la reforma del
finançament dels municipis, i en concret, per tractar la modificació del sostre de
despesa i la reinversió del superàvit de les entitats locals, cal que des del
municipalisme reivindiquem que aquesta és una qüestió urgent per a la viabilitat
econòmica del món local i les seves competències. És una prioritat defensar que els
ajuntaments tinguin un sostre de despesa que sigui just i estigui d'acord amb el nivell
de compliment dels municipis.
Atès que cal revertir d’una vegada per totes l’asfíxia que viuen les finances locals, en
molts casos provocades per les retallades competencials produïdes per la LRSAL i per
l'asfíxia financera que el Govern actual de l’Estat ha imposat als ajuntaments,
col·locant un sostre d'acer a les regles de despesa. Però també pel deute contret per
la Generalitat amb els ajuntaments, en molts casos no satisfet ni reconegut en la seva
totalitat.
Atès que des de fa anys reclamem una Llei de Governs Locals que no arriba i que ha
d’anar acompanyada d’una llei de finançament local, que tampoc tenim encara, cal que
es trobin solucions d’urgència que alleugerin aquesta asfíxia de les finances locals.
Atès que l'ús del superàvit, el 2016, es va situar entre els 4.000 i els 5.000 milions
d'euros, cal comptar amb una llei que faci possible la seva utilització aquest 2017, per
la qual cosa el Govern de l'Estat, per mitjà d'una llei específica o bé de la Llei de
Pressupostos, ha d’autoritzar la utilització dels superàvits per part d'ajuntaments i
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diputacions. I s’ha de poder fer amb la generació dels propis romanents, i per tant,
sense haver d'augmentar els ingressos a través d'impostos o altres figures de captació
d'ingressos. És fonamental reinvertir aquest superàvit en inversions sostenibles,
afavorint la ciutadania, i que en cap cas l’utilitzin altres administracions.
Atès que, fins avui, l'administració local s'ha convertit en l'administració pública més
complidora amb els objectius marcats de lluita contra el dèficit: el deute local ja ha
arribat, aquest any, als objectius del 3% fixats per al 2020, amb quatre anys
d'avançament; el superàvit de les entitats locals aporta al còmput total d'Espanya mig
punt del PIB i també compleix amb el sostre de despesa i paga a termini als seus
proveïdors.
Atès que la majoria dels ajuntaments són l'única administració amb superàvit, es
troben amb una situació de sanejament econòmic, i compleixen els seus objectius de
dèficit, però per contra no poden invertir aquest estalvi.
Atès que ha arribat l'hora que el Govern escolti i sigui sensible a les reivindicacions
dels ajuntaments, les demandes són justes, raonables i necessàries, per seguir posant
les necessitats de la ciutadania per davant de qualsevol altre, i per tant per poder
continuar treballant per fer front a les desigualtats socials.
Atès que el municipalisme som l'administració més propera als ciutadans i ciutadanes,
i cal ser-hi més quan encara un gran nombre dels nostres ciutadans i ciutadanes, amb
més vulnerabilitat, veuen com es cronifica la seva situació de pobresa, i augmenten les
desigualtats entre els nostres barris.
Atès que per aquest motiu assumim competències impròpies però que no podem
deixar de prestar als nostres conciutadans i conciutadanes i, per tant, hem de suplir en
molts casos les mancances dels governs de la Generalitat i de l’Estat.
Per tot això, proposem al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció del següent acord:
Comunicar la present moció per tal que:
1. El Govern de l’Estat permeti que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit
del 2016 en inversions sostenibles, a través d'una autorització legal per a aquesta
reinversió que sorgeixi de la pròrroga pressupostària dels Pressupostos Generals
de l'Estat.
2. El Govern de l’Estat reformi la Llei de Règim Local per reforçar l'autonomia local i
garantir un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències
ben definides pels municipis. I, per aquelles que no són pròpies, previ conveni,
puguin desenvolupar-se sense comprometre l'estabilitat pressupostària amb
garanties de control i transparència de la funció pública.
3. El Govern de la Generalitat de Catalunya perquè avanci en la llei de governs
locals acompanyada d’una llei de finançament local catalana.
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4. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, als Grups parlamentaris de les
Corts Generals, del Parlament de Catalunya, i a la Federació de Municipis de
Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis.”
Per defensar la moció pren la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Seré molt breu en
l’explicació de la moció, primer perquè jo crec que s’explica sola i, perquè, també, hem
tingut oportunitat al llarg del Ple, primer, en el punt de la liquidació i, després, en la
moció registrada per l’Entesa de parlar de qüestions que emmarquen l’explicació
d’aquesta moció.
Recordar, de nou, que la majoria dels ajuntaments som l’única administració amb
superàvit que ens trobem en una situació de sanejament econòmic i que complim amb
els objectius de dèficit i amb els objectius d’estabilitat pressupostària i, per tant, això fa
imprescindible que puguem prendre, com hem dit al llarg del Ple, també, una sèrie de
decisions de persones adultes, com ens considerem els ajuntaments.
En la moció presentada per l’Entesa, havíem parlat de la taxa de reposició, entre
d’altres coses, i, també, de la regla de la despesa, que tornem a insistir en aquesta
moció, i nosaltres, ara, el que volíem era concentrar-nos en la possibilitat de dedicar el
superàvit dels nostres ajuntaments, de les nostres administracions locals, a un altre
objectiu que no sigui amortitzar els préstecs. Per què? Doncs perquè tenim, en la
majoria dels casos, també, un nivell de deute més que acceptable; és el cas d’aquesta
administració i és el cas, també, de molts ajuntaments, que no només tanquem amb
superàvit sinó que tenim uns nivells de deute més que acceptables, que molts voldrien
exhibir.
És per això que aquesta moció, que és continguda en la seva ambició, podria ser més
ambiciosa perquè podríem haver-nos concentrat a demanar àmplies possibilitats per
poder dedicar aquest superàvit i, torno a dir, és continguda en la seva ambició perquè
ens hem estimat més poder demanar i reclamar, d’una manera molt nítida, poder
tornar a fer el que, fins ara, podíem fer. És a dir, en els anys passats, en exercicis
passats, el que hem pogut fer amb aquest superàvit és, a banda d’amortitzar préstecs,
invertir-lo en inversions financerament sostenibles i el que demanem és això. Podríem
plantejar-nos altres coses perquè pensem que, en virtut de l’autonomia local i de les
nostres competències, tenim capacitat per fer altres coses però, torno a dir, ens hem
estimat més, segurament, també, en la cerca d’una certa complicitat i de suport per a
la moció, poder tornar a fer el que, fins ara, podíem fer. Per què no podem aquest
any? Ho saben vostès molt bé. Perquè encara no tenim aprovats els Pressupostos
Generals de l’Estat. És imprescindible fer-ho? No. Perquè el que és imprescindible és
que hi hagi una norma amb rang de llei que ens permeti aplicar aquest superàvit.
La moció, fins i tot, podria haver anat més enllà, com deia. No només en què podem
aplicar aquest superàvit sinó, fins i tot, en què, en el mateix exercici, una vegada es
puguin produir uns ingressos majors no esperats, no pressupostats, es puguin
incloure, a través d’una modificació de crèdit i, per tant, al mateix exercici, es puguin
destinar a millorar i ampliar els serveis que donem a la ciutadania. No és el cas. Fins
ara, l’únic que podem fer és, una vegada es produeixen aquests majors ingressos no
esperats i, durant l’any passat tenim la constància que no només a aquesta Diputació;
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a molts més ajuntaments ens ha passat exactament això, hem d’esperar a acabar
l’any, hem d’esperar a liquidar l’any, hem d’esperar a conèixer quin és el romanent
líquid de tresoreria per poder decidir el què. Ara no podem decidir més que amortitzar
préstecs, és a dir, que els diners se’n van als bancs, i pensem que nosaltres no podem
esperar mesos a saber si podrem o no podrem fer inversions financerament
sostenibles, entre altres coses perquè aquestes inversions també requereixen de
projectes, perquè s’han de redactar projectes, perquè necessiten un tràmit, una
licitació i una adjudicació. Com més aviat coneguem el destí del superàvit, molt millor,
i, torno a dir, aquest any les xifres que estem coneixent de diferents ajuntaments són
xifres molt i molt importants.
Per tant, molt resumit, la moció, el que tracta és exactament d’això a banda de
reclamar, com sempre, i aprofitem l’avinentesa per tenir aquesta llei de finançament
local, imprescindible i per reformar la Llei de règim local, que ens permeti reforçar
l’autonomia local i garantir un sistema de finançament estable i proporcional a les
competències que tenim definides.
En aquest moment abandona la sessió la diputada senyora Arbell (ERC-AM).
Intervé a continuació el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:
Començaré la meva intervenció dient que votarem favorablement aquesta moció i ho
dic perquè, potser, en l’exposició del que direm no ho pugui semblar.
Mirin, l’Estat espanyol està endeutat en un 101% del Producte Interior Brut, del qual el
73% és atribuïble directament a l’Administració Central de l’Estat; el 21,5%, a les
administracions anomenades “autonòmiques” i, només el 3%, a les administracions
locals. És a dir, l’Estat et diu que facis allò que ell no fa. Clar, quan un va llegint la
moció i veu que vostès ho fien tot a uns grups de treball, en l’àmbit estatal, per a una
reforma del finançament dels municipis i resulta que aquests grups de treball estaran
encapçalats per uns senyors, un dels quals es diu Cristóbal Montoro, natural de la
bonica ciutat de Jaén, bonica ciutat de Jaén he dit, i l’altre estarà encapçalat pel
secretari d’Estat d’Hisenda, que és el senyor José Enrique Fernández de Moya y
Romero. Aquest senyor, per a la seva informació, va ser alcalde de Jaén i l’alcalde de
Jaén va deixar el seu Ajuntament amb el trist honor de ser un dels més endeutats
d’Espanya. Per tant, en mans d’aquesta gent hem de fiar el nostre futur i el futur de les
finances locals.
A més a més, en l’exposició de la seva moció, vostès parlen de la LRSAL i parlen de
l’asfíxia financera del Govern de l’Estat cap als ajuntaments però, és clar, vostès van
tenir, en l’oposició, la possibilitat de derogar la LRSAL, el dia 14 de febrer, i no ho van
fer. I, a més a més, no únicament el Govern, al qual vostès hi donen suport, ens asfixia
als ajuntaments, sinó que, a més a més, asfixia les administracions anomenades
“autonòmiques”. Per què és que la Generalitat té un deute contret amb els diferents
ajuntaments? Doncs mirin, majoritàriament per l’asfíxia estatal a la qual està sotmesa.
Què és el que demanen vostès en aquesta moció? Vostès no demanen res més del
que ja han fet les altres entitats municipalistes, tant l’Associació Catalana de Municipis
com la Federació Catalana de Municipis i, és clar, si l’any 2016 els diferents
ajuntaments catalans han estalviat mil milions d’euros, és de lògica meridiana que, si
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som grans i som adults, i encara que no ho siguem, si tu estalvies tu has de decidir en
què gastes o deixes de gastar els diners Què és el que fan els senyors de Jaén?
Utilitzar els estalvis d’altres persones, en aquest cas, dels ajuntaments catalans i
espanyols, amb una xifra total de vora de cinc mil milions d’euros per maquillar els
seus comptes estatals, la seva gestió nefasta.
Què més? Vostès parlen del superàvit, parlen d’inversions sostenibles, parlen de
modificacions i autoritzacions legals... Bé, en tot cas, vostès el que fan és demanar al
Govern de l’Estat que faci no sé què. Nosaltres entenem que, evidentment, hi ha un
marc jurídic, hi ha un marc legal, hi ha un marc econòmic... Però, per damunt de
qualsevol d’aquests marcs, existeix un marc que sembla que alguns no han superat,
que és un marc mental d’actuació; és a dir, no aconseguirem res, serà com el que
abans comentava el portaveu d’Esquerra Republicana, en el sentit que és la cançó de
l’enfadós, és a dir, podem anar a picar pedra que no en traurem l’aigua clara de cap de
les maneres. Això, d’una banda. Després, vostès demanen també al Govern de l’Estat
que reformi aquesta Llei de règim local per reformar l’autonomia i garantir un
finançament estable amb unes competències ben definides. Bé. I més enllà de la
LRSAL i de la famosa, que vostès ho hauran de dir, s’hauran de sentir dir moltes
vegades sobre la reforma exprés de l’article 135 de la Constitució; les conseqüències
de les quals ens aboquen a aquest punt; veient els acords ens preguntem per què
vostès, quan eren al Govern, tant a Madrid com al Parc de la Ciutadella, perquè no
feien allò que ara estan demanant que facin altres? Perquè, és clar, és molt fàcil quan
s’està en la situació en què estan vostès dir que els altres fan o deixen de fer. Per tant,
vostès demanen a Madrid el que no aconseguiran mai, encara que vostès donin suport
al Govern del Partit Popular, i, d’altra banda, vostès busquen una Llei de governs
locals i una Llei de finançament local catalana que, quan vostès governaven, mai no
van impulsar.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Aquesta moció lliga amb la que hem parlat abans, l’anterior, que crec que s’hagués
pogut refondre en una sola i haguéssim pogut debatre en una sola moció. I aprofito
que enllaça amb l’altra moció per dir que jo no estic en condicions d’afirmar que les
esquerres provoquin les crisis, però sí estic en condicions d’afirmar que, cada vegada
que hi ha una crisi governa l’esquerra. I és veritat, senyor Fàbrega, que el Govern
espanyol està molt endeutat, però és que el Govern espanyol ha hagut de fer front a
una sèrie de “pufos” que van deixar, que el tripartit va deixar, els “bons patriòtics” els
han hagut de pagar la resta dels espanyols. És a dir, quan vostès van governar, van
deixar Catalunya arruïnada, i els de Convergència, avui PDeCat, no els hi diuen
perquè són socis seus, però saben com van deixar Catalunya: arruïnada. Amb un
“pufo” de “bons patriòtics” que els ha hagut de pagar el Govern d’Espanya. Per no
parlar de la gestió d’esquerres, també, de l’aigua: de l’ACA i Aigües Ter Llobregat; un
altre “pufo” per estar ben orgullós i ben satisfet de la gestió de les esquerres.
Ho dic perquè, quan es defineix ideològicament una gestió o unes conseqüències, un
ha de ser una mica rigorós, mirar-se casa seva i, abans d’acusar el de davant, veure
què van fer quan es va governar Catalunya. I dic tot això perquè, al final, del que
estem parlant és de com gestionem els diners que els ciutadans ens donen llevant-se
al dematí, treballant molt, amb molt d’esforç i amb molt de sacrifici. Ens donen uns
diners no perquè els malbaratem sinó perquè els gestionem bé. Jo vaig heretar un
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ajuntament que, per cert, vam fer una escola bressol en plena crisi; ja que es fa
propaganda, també en farem, i el de Castelldefels també en va fer; vam heretar un
ajuntament amb seixanta milions d’euros de dèficit perquè el que van fer els
ajuntaments, i que ara reconec, i per això votarem a favor d’aquesta moció; els
ajuntaments han fet els deures i s’han posat a l’hora, i estem parlant d’un altre tipus de
gestió, no va ser parlar amb la coartada que ha parlat el senyor Cañizares de dir: “és
que no podem dedicar a serveis socials”. És mentida. No es van dedicar a serveis
socials, es van malbaratar diners en obres faraòniques, en contractacions a dojo -a
Badalona, hi havia sagues familiars treballant, no parelles, sagues familiars- i fent una
sèrie de gestions que van desembocar en què, als bancs se’ls va demanar revisió de
deute, és a dir, anem a rellançar el deute, a posar-la a més anys i, per això, ara
s’exigeix que es liquidi el deute. Perquè, durant molt de temps, la solució va ser
aquesta: no pagar els proveïdors, que els va pagar el Govern d’Espanya, amb el
sacrifici de tots els espanyols, i refinançar els deutes quan no es podien pagar, que és
el que em van proposar, a mi, els bancs i jo em vaig negar. D’acord?
Per tant, quan parlem i definim que els ajuntaments necessiten per serveis socials i
això, acceptem-ho. Votem la moció a favor, com l’anterior, però fem un acte de
contrició, fem autocrítica i veiem què van fer els ajuntaments durant els anys de
bonança, on tot anava pel bon gros perquè no hi havia rigorositat en les
contractacions, perquè es pagaven quantitats desorbitades en les contractacions que
no tenien res a veure amb el mercat... I dic tot això perquè ho he viscut jo. I, per tant,
diguem que hauríem de ser més rigorosos amb uns diners que ens donen els
ciutadans amb molt d’esforç i amb molt de sacrifici. I això no s’ha d’oblidar mai.
Per tant, sí que és veritat que s’ha de relaxar aquesta llei perquè els ajuntaments
puguin funcionar de forma més tranquil·la però, sí, sense oblidar mai per què vam
arribar a aquesta situació, que va ser culpa no solament d’uns pocs sinó de bastant
més gent. Votarem a favor per tot l’exposat.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Nosotros también,
diputada Díaz, reconocemos que la actual situación de saneamiento de algunos
municipios, en parte, también, el mérito corresponde a una normativa que, en
cualquier caso, corrigió un déficit estructural en algunos municipios y bajó un excesivo
endeudamiento, también, en algunos ayuntamientos. Estabilizada la situación,
nosotros, ya lo hemos dicho en la anterior moción, en relación al personal,
consideramos que se puede iniciar una progresiva reforma del sistema de financiación
de la Administración local, además de clarificar las competencias, y en este sentido sí
que echamos en falta, en el acuerdo dos de la moción, que, además de hablar de
modificaciones en la Ley de Régimen Local, se aborde también la posibilidad de
reformar la Ley de Haciendas Locales.
En cualquier caso, nosotros, a través de nuestro diputado en el Congreso, Francisco
De la Torre; por cierto, he mirado rápidamente la biografía para ver si había nacido en
Jaén; ya tranquilizo al diputado, ha nacido en Madrid, ya hemos elevado, al Congreso
de los Diputados, un documento que aborda la cuestión de mejorar la cuestión de
mejorar el tratamiento y la normativa de gestión económica de las administraciones
locales, para que sea presentado en la Comisión Nacional de Administración Local,
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que es el foro donde nosotros entendemos que deben articularse estas propuestas.
Entendiendo que se puede trabajar, de forma gradual, flexibilizando los límites
legislativos y teniendo en cuenta que sí que es verdad que la Administración local ha
hecho un gran esfuerzo en reducir su déficit; nosotros daremos nuestro apoyo a esta
moción.”
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Per part del Grup Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord Municipal té la paraula el senyor Fàbrega. Ah, disculpi. Per part
d’Entesa, té la paraula el senyor Funes.
El diputat senyor Funes diu: És el que té estar a dieta.
La senyora Conesa diu: No, no. Anava a dir, que a vostè el veig, normalment. Té
presència. Endavant.
I el senyor Funes, portaveu del Grup Entesa diu: En tot cas, com que ja he dit
moltes coses abans, ara pensava dir poquetes coses. El que passa és que, com han
anat incrementant els comentaris els grups que m’han anat precedint, alguna cosa em
veig obligat a dir. Nosaltres votarem favorablement aquesta moció, té coherència
amb el que hem votat anteriorment; per tant, votarem a favor, però sí que volem fer
tres o quatre comentaris, alguns d’ells vinculats al que han dit els altres grups.
És important intentar fer debats rigorosos, estem d’acord. Si alguna vegada el nostre
Grup no ho és, acceptarem que ens critiquin. Però, en la mateixa línia de ser rigorosos
i rigoroses, no confonguem més dèficit i endeutament. No ho confonguem més. Una
cosa és endeutament per coses que han de seguir fent els ajuntaments i una altra
cosa és que els nostres pressupostos quadren. Els pressupostos del món local, en
general, quadren. Per tant, ostres, no maregem la gent, perquè no estem parlant de
coses que són el mateix. Nosaltres ens hem endeutat per fer una escola, sí; ens hem
endeutat per fer una biblioteca; ens hem endeutat per fer un centre cultural, però,
home, això no és un dèficit. El nostre pressupost està quadrat. Jo crec que és
important tenir-ho en compte.
En aquest sentit, hi ha una cosa que té a veure amb el superàvit que parla la moció,
que no sé si li passa, a la resta d’ajuntaments, però almenys als ajuntaments del Baix
Llobregat que jo vaig veient si, que té a veure amb que cada cop és més complicada la
contractació d’obra pública o de qüestions que tenen a veure amb el Capítol II.
Empreses que posen recursos, recursos sobre recursos i que, cada cop, estan
allargant encara més els processos de contractació i, per tant, al final ens trobem que
alguna part de les inversions que presenten els ajuntaments no les poden fer. Això va
a parar al superàvit. Ostres. I això, ara, no ho podem col·locar en el seu lloc, que era
una inversió que volíem fer de benefici a la gent? Per tant, estem parlant d’aquest tipus
de coses i, en aquest sentit, vull insistir en un element que em sembla que, realment,
ja us vaig dir: jo sóc d’un municipi, sóc d’una comarca, on estem agraïts a la inversió
que va fer el govern d’esquerres de Catalunya. Perquè estàvem desatesos i
necessitàvem escoles, necessitàvem recuperar barris i necessitàvem fer inversions,
que es van fer en el govern de les esquerres i que les hem de reivindicar perquè es
van fer i les necessitàvem. Perquè governs anteriors s’havien oblidat que, després de
Pubilla Cases, hi havia un municipi que es deia Cornellà de Llobregat, de la línia blava
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del metro. Per tant, jo reivindico que això es va fer en el seu moment i, per tant, home,
no diguem que el govern d’esquerres va fer... No, no. El govern d’esquerres va fer
inversions i el que li va passar, malauradament, és que hi va haver un descens
d’ingressos. Un descens d’ingressos que, jo crec, que tampoc se li pot atribuir al
govern d’esquerres perquè jo, que sàpiga, ni el govern d’esquerres ni tan sols al
govern Pujol, perquè que jo sàpiga, i aquí serem generosos perquè la bombolla
immobiliària qui la va crear va ser el senyor Aznar i qui van acabar castigant els
ingressos de les administracions locals al final van ser el senyor Aznar i el Partit
Popular.
Acabo dient dues coses, per també tenir-ho clar. Nosaltres, evidentment, estem a favor
de la moció i el que volem fer és dos comentaris que els companys del Partit Socialista
ens hauran d’acceptar. Un, nosaltres fem la feina i el primer que li vam demanar al
nostre grup parlamentari d’En comú Podem al Congrés dels Diputats és que presentés
una proposta per derogar la LRSAL. I ho vam portar al Ple del Congrés dels Diputats i
ens vam quedar sols i soles. Ni el Grup Socialista, ni el Grup de Ciutadans,
evidentment, ni el Grup del Partit Popular, ens van donar suport, argüint qüestions
tècniques i metodològiques. Clar, ja vam fer la feina. Ho tornarem a fer i, si es torna a
portar, ho tornarem a votar però siguem conscients de que vam tenir una oportunitat el
23 de febrer, no fa vint-i-cinc anys, el 23 de febrer d’ara, i no ho vam fer. I l’altra, última
cosa que hauran d’acceptar que us diguem. Tot això té a veure amb una arquitectura
muntada al voltant d’una fantasia que es diu “estabilitat pressupostària”, que parteix de
la negra nit en què el Partit Socialista i el Partit Popular van modificar l’article 135. Si
no ho haguessin fet, segurament aquest debat no el tindríem avui.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, el Grup d’Esquerra donarà
suport a la moció. Tornem-hi. Si, en cada Ple, ens hem de trobar amb les mateixes
mocions refonguem-ho tot en una. Perquè si el que es pretén és, aquí, anar marcant
cadascú el perfil polític, tots hi podem anar dient la nostra. I, en tot cas, aquest cop no
parlaré de la cançó de l’enfadós però sí que parlaré de certa hipocresia política, de
certa hipocresia política. El coherent seria que el Partit Popular de la Diputació votés
en contra; el coherent seria que el Partit Socialista de Catalunya ni tan sols presentés
la moció. Això seria el coherent. El que és absolutament incoherent és que aquells que
han possibilitat que hi hagi un nou Govern a l’Estat espanyol que, per exemple, no
actuï amb respecte al tema d’estabilitat pressupostària i la LRSAL, ara ens presentin
una moció demanant el revés. Hi ha una incongruència. És increïble que el Grup
Popular a la Diputació voti a favor d’allò que fan exactament al revés que, a nivell
legislatiu, en el Congrés dels Diputats.
I sobretot en quin sentit? És molt trist perquè nosaltres som una Administració local i,
com a Administració local, hem de defensar els interessos del món local. I el que és
increïble és que el món local, que som l’única administració que en aquests moments
estem generant superàvit, i que, per cert, estem pagant les amortitzacions de préstecs
i els interessos de tots els ajuntaments que en tenim; és com un ciutadà que paga la
hipoteca cada mes i, a sobre, quan genera el seu estalvi li diuen: “No. Vostè està
obligat, com a ciutadà, a què no faci el que vulgui amb aquests diners sinó a amortitzar
més hipoteca”. I al món local se’ns està dient el mateix. Mentrestant, tenim necessitats.
Tenim necessitats de més polítiques socials per als nostres ciutadans i de més
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inversions i, en el fons, aquí hi ha una qüestió de fons, molt de fons, i és que l’Estat
espanyol, cada vegada, s’està endeutant més, endeutant més, endeutant més. I, fixinse, els hi va bé que ens obliguin, a nosaltres, a reduir l’amortització dels nostres
préstecs perquè, a la vegada, a ells els permet poder-se encara endeutar més, en
contraposició del món local, a costa del món local. I és increïble, clar, que aquest Estat
... Escoltin, jo no sé com encara hi ha gent que confia en aquest Estat. Com hi ha
opcions polítiques que encara confien en aquest Estat. En aquest Estat que, no només
no dóna resposta a les necessitats dels ciutadans sinó que, a sobre, intervé en la resta
d’administracions perquè són ells qui ens marquen, vulnerant el principi d’autonomia
municipal i vulnerant, també, les competències de les administracions autonòmiques,
els objectius de dèficit. Són ells qui ho marquen. I, per tant, evidentment nosaltres hi
votarem a favor perquè, evidentment, qualsevol moció que estigui per intentar
derogar i, per tant també, tirar enrere una Llei d’estabilitat pressupostària que és
perjudicial per als interessos de tots els ciutadans de l’Estat espanyol i de tota
Catalunya, evidentment hem de ser-hi al costat. I, per cert, senyor Riera, els diners
que venen del Fons de Liquiditat no només ho aporten els espanyols, també ho
aportem els catalans. I cal dir això, també ho aportem els catalans. I no se’ns regala
res perquè, en el fons, és els impostos del conjunt dels ciutadans de l’Estat espanyol
qui permet tenir aquesta línia de liquiditat per a les autonomies que ho estan passant
malament i que, escoltin, també hi ha uns incompliments permanents de pagament de
l’Estat espanyol cap a certes comunitats autònomes, entre elles Catalunya.
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor
García Cañizares, qui diu: De fet, com que és la tercera vegada que parlem, en el
Plenari, d’avui, d’aquesta qüestió, més o menys a l’esquerra, més o menys a la dreta,
ja suposo que tots hi posem més coses perquè no sabem què dir o per no ser
repetitius.
En tot cas, després de les intervencions de si les esquerres o les dretes o el centre i tot
allò, es fa difícil tornar a parlar del mateix. No repetiré el que havia dit abans però, en
tot cas, molt gràficament... L’Estat, en el seu moment, quan va veure la situació de
dèficit que tenia l’Estat en el seu conjunt, va vacunar tothom, a totes les
administracions, les locals, les supralocals, les autonomies...; menys ells. Va vacunar
tothom i, per tant, a partir d’aquí estem vacunats però el que és pitjor és que ara està
curant una malaltia que alguns ja no tenim i a l’Administració local ja no tenim aquesta
malaltia i, en canvi, qui té la malaltia és l’Estat i ell és l’únic que no s’està tractant. Per
tant, és absolutament injust el que ens està passant. Ho hem dit al llarg del Plenari
d’avui. Ho repetirem. Ho hem repetit en el temps. I la veritat és que, des de les àrees
d’Hisenda, les administracions locals ens veiem i ens desitgem per resoldre situacions
tan ridícules com no poder utilitzar els diners que són d’aquella administració en el
pressupost de l’any següent.
Per tant, tot plegat és una jugada estranya que no té massa explicació. En tot cas, sí
que té una explicació: l’Estat, malgrat les anades i vingudes, fa una sola cosa i aquesta
única sola cosa que fa és intervenir; intervenir les administracions que no són les de
l’Estat. Si només fa una sola cosa, no cal ni que l’Estat faci una nova Llei d’hisendes
locals, ja ens la farem nosaltres. I, en tot cas, a l’Estat farem com Salvador Dalí amb el
seu pare: posarem en un sobre l’única cosa que fa per nosaltres, que és la intervenció,
i els hi enviarem.
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Pren la paraula novament la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya
– Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Crec que és molt important
confondre les matemàtiques amb els axiomes. Demostrar les coses que es diuen. De
vegades, sentim coses que no sorgeixen de cap rigor ni cap demostració però crec
que és molt important que intentem afegir una mica de rigor a les coses que diem.
D’una banda, crec que nosaltres estem apoderats per presentar aquelles mocions que
pensem que poden resultar beneficioses per als ajuntaments, perquè són declaracions
polítiques. Al final, una moció no deixa de ser més que una declaració política i hem
pensat que fóra bo que la Diputació de Barcelona fes aquesta declaració política de
reclamar que fem el que fins ara, hem pogut fer. Per tant, jo crec que estem apoderats
de fer-ho i no entenc perquè ningú qüestiona aquesta possibilitat.
Després, s’hi han fet algunes afirmacions que són interpretables i, per tant, jo no hi
entro. Evidentment, no seré jo qui defensi l’article 135 de la Constitució, ni defensaré la
posició que vam tenir, però també és veritat que, d’allà, el que nosaltres no podem
deduir és que, automàticament, va sorgir la qüestió que estem ara mateix plantejant
aquí, que és la possibilitat de dedicar el superàvit a una altra cosa que no sigui
amortitzar. D’allò que, torno a dir, no serem nosaltres, ni seré jo qui ho defensi, el que
no podem és automàticament, torno a dir, interpretar que, a partir d’aquí, la taxa de
reposició havia de ser la que era; que, a partir d’aquí, el superàvit s’havia de dedicar al
que s’ha de dedicar, o que, fins i tot, no tinguem la possibilitat de, quan tenim
ingressos majors, no els podem incloure en una modificació de crèdit al llarg de
l’exercici i, per tant, poder destinar aquests diners a coses més útils per a la
ciutadania. Jo crec que això és important que això ho tinguem en compte.
De vegades, això és, simplement, un aclariment per al senyor Duran. De vegades no
és un major estalvi. De vegades, als pressupostos, el pressupost de despesa
s’executa pràcticament en la seva totalitat. El que passa és que hem tingut situacions
de majors ingressos no esperats. Per tant, no és tant l’estalvi. Cosa que, de vegades,
no s’explicaria per part de la ciutadana perquè, si els diners els hem de destinar a
donar serveis de qualitat, s’han de destinar a això, a fer i a poder finançar aquests
serveis de qualitat. De vegades, és simplement perquè els ingressos que tu
esperaves, o els que has tingut, han estat per sobre del que esperaves. En el cas de
Ciutadans, han tingut l’oportunitat d’esmenar si pensaven que la podien millorar.
Nosaltres, saben que sempre totes les esmenes proposades les mirem amb molta
atenció.
I em deixo per al final el més interessant. Arriba un moment en què crec que hem de
distingir entre les gestions de les esquerres i de les dretes. Hi ha gent capaç,
competent i útil per fer la seva feina a tot arreu, com en les millors famílies. Hi ha bona
gent a tot arreu. Hi ha bons gestors i bons polítics a tot arreu i, per tant, jo ja estic
cansada de sentir: “la gestió de les esquerres i com ens arruïnen”. Aquí tenim una
bona representació de persones, d’alcaldes i d’alcaldesses d’esquerra que crec que
hem demostrat, no en els darrers anys de crisi, des de l’any 1979 que sabem
gestionar, amb responsabilitat i d’una manera eficient, els diners de la ciutadania. Ho
hem demostrat en aquesta casa, la Diputació de Barcelona, on també hem governat
molts anys i, en el moment que vam deixar de formar part del Govern de la Diputació,
crec que vam deixar, també, una situació molt sanejada. Ho vam fer a l’Ajuntament de
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Barcelona, per dir un altre on governàvem des del 1979 fins a un dia en què, això té la
democràcia, l’alternança política va fer que hi hagués un altre govern en què no
formàvem part i, també, vam demostrar que vam deixar sanejat. Aquí som molts que,
crec, governem des de l’any 1979 i les nostres finances estan sanejades. Per tant, no
és una qüestió d’esquerra o de dreta. Nego la major. No és una qüestió. Em canso. Jo
no diré que no ho toleraré perquè hem de tolerar tot, efectivament, però jo començo a
cansar-me i nosaltres, el meu Grup aquí, a la Diputació, comença a cansar-se quan
sentim “que les esquerres arruïnem – exacte- les finances” quan parlem, a més, de
diners que són públics. No és cert. El senyor Duran feia un apunt molt interessant. Ens
parlava de que les administracions locals aportem molt poquet, aquest 3%, al deute
global que tenim a tot l’Estat. D’aquest 3%, el 33%, un 1% ve dels ajuntaments de
València i de Madrid. No cal recordar qui governava aquest ajuntaments. Per tant, hi
ha bons gestors a tot arreu i, si féssim un rànquing per ajuntaments, els primers ja
saben perfectament per qui estaven governats els darrers anys. Per tant, m’agradaria
no tornar a sentir la mateixa “cantinela”. Alguns estem orgullosos de la gestió,
econòmica i financera, que fem dels nostres ajuntaments i gràcies per la permissivitat,
presidenta.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, senyora Díaz, i entenem que
s’hagi molestat. I corroborem que, efectivament, pot haver-hi bons gestors i mals
gestors arreu i el que hem d’intentar és l’excel·lència i, per tant, justificar i invertir de
manera adequada els recursos en serveis de qualitat a la ciutadania. I, tot seguit dóna
la paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Veig que tinc
el mateix dret que altres grups d’esquerres a parlar, el temps... perquè, en l’altra
moció, tothom s’ha esplaiat tant com ha volgut i, per tant, home, nosaltres, que som de
dretes, també tenim aquest dret. I és redundant.
Jo no he tret el tema de dretes o esquerres, l’ha tret un altre. L’únic que he fet és
constatar un fet que jo no he iniciat però jo no sé per què tenen tantes ganes de ser
independents si s’està la mar de bé així. Podent donar les culpes a algú altre, es viu
molt feliç. De tot el que passa, té la culpa Madrid, el Govern d’Espanya, l’Aznar, no sé
qui més i tal. Els ajuntaments no van contribuir a crear endeutament i a influir en la
bombolla traient terrenys a subhasta, senyor Funes? O és que no se’n recorda, d’això?
No, no. Perdoni. Els ajuntaments no van contribuir traient terrenys públics a subhasta?
A subhasta? Cotxeres d’autobusos, etc. Home, fem una mica d’història i, en qualsevol
cas, sí, jo sé el que és el dèficit. Jo no sé si vostè ho sap. Jo sé el que és un dèficit: un
dèficit és no pagar la llum, l’aigua, el gas i el telèfon i un deute és no pagar la hipoteca.
Miri si sé el que és un dèficit i un deute. I sé el que em vaig trobar allà.
Per tant, torno a repetir, sense entrar en un debat de drets o esquerres, que ha estat
una cosa més anecdòtica que altra qüestió, dir que les administracions han de prendre
el posicionament d’administrar uns diners que ens donen els ciutadans i administrarlos bé. I a partir d’aquí, qui sigui de dretes qui sigui d’esquerres, tot això, al final ho
reflecteixen els vots a les urnes. Qui ho fa bé, el voten i qui no ho fa bé, el fan fora. A
Badalona ens van fer fora, i a Castelldefels.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Àrea de Presidència
Secretaria General

(10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP Poble Actiu (3).
5.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació
i pels presidents delegats de les Àrees.
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència,
compresos entre els números 722 al 2083 ambdós inclosos; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 677 al 1960,
ambdós inclosos; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números
734 al 2043, ambdós inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els
números 334 al 1845, ambdós inclosos de l’any 2016; i Àrea d’Atenció a les Persones,
compresos entre els números 802 al 1817, ambdós inclosos tots ells de l’any 2017, i
dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponents a les sessions
ordinàries de data 9 i 23 de febrer de 2017.
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Fa dos mesos, en aquesta mateixa sala, nosaltres fèiem referència a
una sèrie de decrets en els quals, de l’Àrea de Medi Ambient, en els quals la Diputació
havia desestimat determinades actuacions que apareixien al Catàleg de serveis.
El que ens trobem aquest mes és que sembla ser que aquestes, tot i el superàvit,
sembla ser que aquestes actuacions de desestimacions d’actuacions del Catàleg de
serveis, que nosaltres entenem que són d’esquelet del que ha de ser l’acció de la
Diputació de Barcelona, sembla ser que no són coses aïllades. Abans havíem parlat
que hi havia un romanent líquid de tresoreria afectat de gairebé quatre-cents quarantados milions, un romanent de crèdit de tres-cents quaranta-nou i un romanent líquid de
tresoreria, en principi disponible, de noranta-tres milions d’euros. Després, d’aquests
noranta-tres milions d’euros s’haurà d’esperar a la voluntat dels senyors de Jaén per
veure si ens podem gastar els noranta-tres i sembla que, finalment, d’aquests norantatres ens podrem gastar, sí o sí, com un romanent de tresoreria lliure, al voltant d’uns
vint milions d’euros, de forma fefaent.
Bé, dit això, més enllà de cobrir que la Diputació cobreixi allò que ha desestimat, que
nosaltres entenem que és d’esquelet del seu Catàleg de serveis, ens trobem amb un
decret que per a nosaltres és molt significatiu. Que és el Decret 549/17, que és aquest
que tenim aquí, que diu “Desestimació de les sol·licituds d’actuacions presentades
pels ens peticionaris a la Diputació de Barcelona, l’any 2016, en el marc del Catàleg de
serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, corresponents a actuacions de la
Gerència de Serveis d’Habitatge, d’Urbanisme i d’Activitats”. Ja vam manifestar, en el
seu dia, a la Comissió Informativa pertinent que, en cap cas, aquesta intervenció ve
per qüestionar l’acció, no únicament dels serveis tècnics de la Gerència, sinó tampoc
del diputat; sinó que és una qüestió que afecta el conjunt del Govern de la Diputació.
Què diu aquest Decret? Que, senyors i senyores hi ha tres-centes cinquanta-nou
denegacions de serveis de Catàleg de serveis en l’Àrea d’Habitatge a la Diputació de
Barcelona. Tres-centes cinquanta-nou. Vostès, fa poc, van fer aquella presentació
d’aquell programa pel qual... de tempteig i retracte, que nosaltres no sabíem si era cert
o no perquè amb només dos-cents mil euros poca cosa a habitatge es podia fer; però
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entenem que no es pot denegar tres-centes cinquanta-nou denegacions a ajuntaments
de tot tipus, hi ha ajuntaments grans, mitjans, petits. Si això ho sumem a denegacions
d’assistència en programes de medi ambient per qüestions molt bàsiques de neteja
viària; d’assistència, de tot tipus, en medi ambient; la qüestió és si nosaltres, com a
Diputació de Barcelona, estem fent allò que toca.
Per tant, com no sabem què faran els senyors de Jaén respecte els noranta-tres
milions, però sabem del cert que tenim vint milions per poder disposar, des d’aquest
Grup polític de la CUP-Poble Actiu, ja hem manifestat: Primer, actuacions urgents a
medi ambient i aquestes actuacions de medi ambient inclouen una qüestió que és
cabdal, que és la lluita contra el canvi climàtic, no ho oblidem; Segon, aquestes trescentes cinquanta-nou denegacions d’un problema que per als habitants de la
demarcació de Barcelona és vital, que és l’habitatge; i Tercer, nosaltres, fa un temps,
vam aprovar una moció que entenem que és de salut pública envers a la retirada de
l’amiant en edificis públics.
Si us plau, premin l’accelerador en aquestes àrees que, per a nosaltres, són cabdals
però no perquè sigui la CUP-Poble Actiu, sinó que és per el que entenem pur sentit
comú.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, senyor Duran. Entenc que no
podem arribar a tot però sí que fem la reflexió i li agraïm la reflexió amb relació a
aquestes dades que, evidentment, compartim i que estem avaluant per, un cop
puguem disposar d’aquests recursos econòmics, com prioritzarem les necessitats. Per
tant, li agraïm la proposta.
6.- Precs
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Com cada mes, demanar la dimissió de la vicepresidenta cinquena
sense atribucions, senyora Núria Parlon.
Seguidament dóna la paraula al president del Grup Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía, senyor Ibáñez, qui diu: En la línia de reforçar el Codi de bon govern i
qualitat institucional que hem aprovat en aquest Ple, i atès que la corporació cada cop
deu de fer passes més decidides en ares de la transparència, preguem als òrgans de
Govern d’aquesta Diputació de la província de Barcelona que, en totes les
concessions de crèdits a tercers, ja siguin a curt o a llarg termini, atorgades a
qualsevol institució i que no es cobrin al tipus d’interès o bé que aquest es bonifiqui
una part i, per tant, de facto, s’estiguin subvencionant total o parcialment aquestes
despeses financeres a tercers; preguem que tant als documents administratius
relacionats amb aquests crèdits, com al Portal de la transparència, s’explicitin les
despeses financeres reals, ja sigui informant del cost de finançament del mercat en el
moment de l’operació, del cost mig de finançament de la Diputació de Barcelona o
qualsevol altre mètode que els tècnics de la casa considerin adequat. I demanem,
també, començar a aplicar aquesta mesura de transparència, per exemple al Pla
extraordinari d’assistència financera local 2017 que, de facto, és més ordinari que
extraordinari, i també el recorrent Pla de tresoreria per consells comarcals 2017.
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Estudiarem la proposta. I, tot
seguit dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, en la
línia inicial que deia el president del Grup de Ciutadans, abans del debat del Codi de
bon govern, per no allargar, hi ha una part que no hem volgut explicar; la reservàvem
per ara.
Nosaltres, en aquest Codi de bon govern, o complementària a aquest codi de bon
govern hi ha una Comissió de bon govern, transparència, govern obert i qualitat
institucional que s’ha creat i que, per tant, té feina i proposem que les tres primeres
coses que es posi a fer aquesta comissió, li plantegem al diputat Ciurana i a la
presidenta, és: Primera, completar el marc d’integritat institucional de la Diputació amb
l’elaboració d’un codi ètic i de conducta de la institució; Segona, intentar fer o proposar
l’elaboració d’una guia sobre publicitat i patrocini institucional; i Tercera, proposar la
modificació, si s’escau, del Decret d’aquesta Comissió per intentar incorporar, en
aquesta comissió, no només càrrecs polítics o públics de la casa sinó intentar
incorporar, per part dels grups o qui correspongui, persones amb reconegut prestigi en
el món del bon govern, de l’ètica i tal, que ens puguin assessorar d’una manera més
potent en el treball d’aquesta comissió. Per tant, tres propostes per aquesta Comissió
per començar la feina.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Veig que el senyor Ciurana ja
està prenent nota, per tant, també estudiarem aquesta proposta que ens fa.
A continuació intervé la diputada del Grup Entesa, senyora Pérez, qui diu: Avui
volíem formular a la presidenta de la Diputació un prec-proposta, ja que compartim que
la participació política de les dones és un element fonamental per a la qualitat
democràtica i, a més, un dret reconegut a la Llei d’igualtat efectiva entre dones i
homes; una llei que parla del principi de presència paritària dones i homes en el
repartiment del poder polític, però que també parla de fomentar la participació de les
dones en àrees i en càrrecs en què són poc presents. I ja que la Diputació de
Barcelona va tenir un paper impulsor d’aquest principi, amb la posada en marxa de
l’Institut de formació política per a les dones el 2008, i que aquest va ser un projecte
que tenia una contribució important i de manera decisiva en l’apoderament de les
dones electes, reforçava les seves competències i habilitats, avui proposem i fem un
prec perquè es creï un programa de formació i de suport a les dones electes, dels
municipis de la demarcació de Barcelona, que es treballi aquest programa i els
objectius conjuntament amb els grups amb representació a la Diputació de Barcelona.
Aquí diem que es podria treballar durant 2017, de manera que fos aplicable a partir de
l’any que ve, 2018.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies senyora Pérez, i també
estudiarem aquest prec i amb la voluntat de fer-lo realitat.
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Un prec molt breu, perquè volíem
comentar quan es va aprovar el punt i ara que el portaveu de l’Entesa ha fet esment,
aprofitant també per reforçar aquest prec que pensem que és important. I és en el
sentit d’incorporar una persona també experta, externa, en aquesta Comissió del bon
govern que ens podria donar una visió diferent, una visió crítica, més completa; i com
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ja la volíem fer en aquell moment i se’ns va passar, i ara ho hem sentit, pensàvem
reforçar-lo també amb aquesta aportació, i tornem a fer, un prec similar.
7.- Preguntes
No es formulen preguntes orals.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), indica que tot seguit, de conformitat amb
l’acord de la Junta de Portaveus, es donarà lectura al sentit 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.
S’ha donat resposta a un prec formulat pel Grup CUP-Poble Actiu a la darrera
sessió plenària, en un escrit signat pel diputat delegat d’Hisenda, recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, senyor García Cañizares, lliurat el 29 de març i
que té el contingut que tot seguit es transcriu:
En resposta al vostre prec formulat durant la darrera Sessió Plenària, us trasllado la
informació referent a les mesures que ha pres la Diputació de Barcelona en relació amb
l’auditoria des riscos psicosocials.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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1. Pregunta, formulada en data 22 de febrer de 2017, per la portaveu 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.
Pregunta pendent de resposta.

2. Pregunta, formulada en data 7 de març 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 respectuosa SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
Sería de nuestro interés conocer si, en la pasada Asamblea General de la AMI
(Asociación de Municipios por la Independència), celebrada el pasado 3 de marzo
de 2017 en el Teatro La Gorga de Palamós, asistió alguien en representación de la
Diputación de Barcelona.
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot (CiU), va ser lliurada en
data 13 de març de 2017 i diu:
En relació amb la pregunta formulada pel seu Grup en data 7 de març, volem manifestar-li
que no va assistir cap representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) celebrada el passat 3 de març de 2017
al Teatre La Gorga de Palamós.

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 Diputación 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 periodo comprendido entre el año 2011 y hasta 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.
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La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares (CiU), va ser
lliurada amb la documentació sol·licitada, en data 7 de març de 2017 i diu:
En resposta al vostre escrit en què ens sol·licitàveu els convenis en matèria fiscal us
informo que, d’acord amb els registres comptables d’aquesta Corporació, els convenis
signats per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament
del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local (PEAFL), són els que s’adjunten.
(S’adjuntaren a l’escrit els convenis sobre la matèria referenciada formalitzats els anys
2012, 2014 i 2016).

4. Petició d’informació formulada en data 15 de març de 2017, pel president del
Grup Partit 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 PETICIÓ D’INFORMACIÓ.
Demanem informació detallada i individual de les peticions de subvencions
que han fet els ajuntaments i altres corporacions locals de la província de
Barcelona entre l’1 de gener de 2017 i el 15 de març de 2017, en format EXCEL i
amb concreció tant de la quantitat demanada com una indicació de l’objecte de la
subvenció.
Aquesta petició es fa en relació amb les demandes de subvenció que hagin fet
aquestes corporacions locals en qualsevol dels instruments de cooperació existents
o al marge dels mateixos.
Pregunta pendent de resposta.

5. Petició formulada en data 21 de març de 2017, pel portaveu adjunt del Grup Partit
Popular, que diu:
La Gerència de Serveis de Biblioteques gestiona i centralitza la subscripció anual
dels diaris i les revistes que envia a les biblioteques i als bibliobusos de la Xarxa de
Biblioteques Municipals. El Departament de Gestió de la Col·lecció elabora,
anualment, uns llistats de revistes i diaris de tots els camps de coneixement per
facilitar que les biblioteques tinguin una major oferta i puguin seleccionar els títols
que considerin més adequats per als seus usuaris.
El procés de gestió anual de subscripcions s’inicia amb la selecció, per part de
cadascuna de les biblioteques, dels títols que cal donar de baixa, renovar i donar
d’alta l’any següent. El pressupost de cada biblioteca ve determinat per la seva
tipologia, de manera que les biblioteques estan agrupades en setze mòduls, segons
les característiques de cadascuna d’elles.
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 PETICIÓ D’INFORMACIÓ.
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1. Premsa escrita diària d’informació general que està en el llistat de revistes i
diaris del 2017 elaborat pel Departament de Gestió de la Col·lecció.
2. Quines subscripcions s’han fet d’aquests diaris d’informació general durant el
2017?
3. Demanem, de forma detallada, quines han estat les peticions que han fet els
ajuntaments amb biblioteques municipals en la Xarxa de Biblioteques en
matèria de subscripcions de diaris d’informació general.
La resposta, signada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, Il·lm. Sr. Martí Pujols i Casals (ERC-AM), va ser lliurada en data
29 de març de 2017 i diu:
En resposta a la seva consulta a la sessió Plenària del mes de febrer, referent a les
subscripcions de diaris d’informació general de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
Li trameto resposta en el document adjunt.
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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

