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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2017 
 
A la ciutat de Barcelona, el 27 d’abril 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 Martínez-
Alonso Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el 
tresorer, senyor Josep Abella i Albiñana. 
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la 
presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta dóna lectura de la Declaració 
institucional per mostrar el rebuig als actes de violència i discriminació cap a les 
persones del col·lectiu LGTBI a Txetxènia. 
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“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
MOSTRAR EL REBUIG ALS ACTES DE VIOLÈNCIA I DISCRIMINACIÓ CAP A 

LES PERSONES DEL COL·LECTIU LGBTI A TXETXÈNIA 
 
La Diputació de Barcelona vol manifestar el seu ferm compromís en la defensa 
dels drets humans i les llibertats sexuals tant a Catalunya com a la resta del 
món. És per això que la Diputació de Barcelona vol reaccionar com a institució 
davant dels darrers fets coneguts sobre la situació de violència i discriminació a 
persones lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república russa de Txetxènia. 
 
Arrel de la publicació al diari Nóvaya Gazeta d’un reportatge on es denunciava la 
creació d’un camp de concentració per a persones LGBTI i l’assassinat de tres 
persones homosexuals així com la desaparició d’un centenar més, la Unió 
Europea, les Nacions Unides i organitzacions humanitàries com Human Rights 
Watch han demanat investigacions a fons per l’esclariment d’aquests fets, i 
també una investigació efectiva i condemna les presumptes amenaces del 
govern Txetxè cap al diari Nóvaya Gazeta. 
 
Així mateix, Nacions Unides ha reclamat l’alliberament de les persones 
detingudes per motiu de la seva orientació sexual i ha condemnat les 
declaracions homòfobes fetes per les autoritats del país, tot i les interpel·lacions 
rebudes per aquests fets.” 
 
Davant d’aquestes denúncies i de la reacció ferma i unànime dels organismes, 
entitats i institucions internacionals de defensa dels drets humans, la Diputació 
de Barcelona vol expressar el seu rebuig i la seva condemna als fets ocorreguts 
a Txetxènia i vol instar el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació de l’Estat a 
exigir amb urgència les mesures procedents de les institucions internacionals per 
investigar els possibles homicidis, segrests i altres formes de violència cap a 
persones LGBTI ocorreguts a Txetxènia i es reafirma en el seu compromís 
envers la defensa dels drets de les persones LGBTI.”  

 
Tot seguit la senyora presidenta diu: No només que no passi això a Txetxènia sinó a 
cap altre lloc del món, on sabem que, també, aquestes persones estan perseguides. 
Per tant, un fort suport a totes aquestes persones que avui, al segle XXI, es troben 
perseguides per raó de la seva orientació o condició sexual. 
 
Moltes gràcies a tots els Grups polítics per fer aquesta declaració institucional.  
 
I, a continuació, dóna pas a la part resolutiva de la sessió, entrant a l’examen i al debat 
dels assumptes relacionats a l’Odre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 30 de març de 2017. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2. Dictamen pel qual es proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de 
l’any 2016. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General 

Consolidat de béns i drets de la Corporació, amb referència a 31 de desembre de 
2016. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
4. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada 

pel Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, a favor de la Diputació de Barcelona, 
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 

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

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

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals i, alhora, revocació de la delegació de diverses taxes. 

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

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

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

l’Ajuntament de Tordera, 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, revocació, modificació, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
9. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 

Declaració de Tarragona “Per un turisme sostenible i compartit”, aprovada per la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en la 17a. Assemblea General de 
data 8 de març de 2017. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
10. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de la modificació dels estatuts del 

Consorci “Institut d’Infància i Món Urbà”, que passarà a denominar-se “Institut 
Infància i Adolescència de Barcelona, C”, aprovada pel Consell de Govern del 
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Consorci en data 26 d’octubre de 2016, i manifestar la voluntat de romandre com 
a membre amb motiu de la separació de la UOC, d’acord amb els Estatuts de 
l’ens.  

 
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, per 

a la creació d’un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments 
d’oci o festius. 

 
2. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, de suport a la 

tasca dels municipis per la millora en la prevenció i en la gestió dels residus 
municipals. 

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

de Progrés de la Diputació de Barcelona, per a la transformació de l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). 

 
4. 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 (sessió 9 de març de 2017). 

 
5. Precs 
 
6. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 30 de març de 
2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de          
data 30 de març 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 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 18 d’abril de 2017, pel qual es proposa aprovar la Memòria 
de la Gestió Corporativa de l’any 2016. 
 
“L’article 149 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que els 
secretaris dels ajuntaments de municipis de població superior a 8.000 habitants i els 
de les Diputacions Provincials redactaran una memòria dins del primer semestre de 
cada any, en la qual donaran compte circumstanciada de la gestió corporativa, incloent 
referències al desenvolupament dels serveis, estadístiques de treballs, iniciatives, 
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projectes de tràmit, estats de situació econòmica i modificacions introduïdes a 
l’inventari general del patrimoni, que seran trameses al Ministerio de la Presidencia y 
para las Administraciones Públicas. 
 
En data 16 de desembre de 2016, la Secretària General va trametre a les diferents 
unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, així com als organismes 
autònoms, les indicacions per a la redacció de la Memòria de la gestió corporativa 
corresponent a l’exercici de 2016.   
 
En compliment de l’anterior, les diferents Àrees, Gerències, Serveis i Oficines que 
conformen l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, així com els 
responsables dels organismes autònoms i d’altres ens participats, van trametre les 
seves propostes, les quals, per part de la Secretaria General, han estat objecte 
d’adequació per garantir criteris d’uniformitat gràfica i homogeneïtzar l’estil en la 
redacció del document final, respectant el text proposat per les unitats gestores. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la sotasignada, 
Secretària General de la Diputació de Barcelona, proposa a la Presidència que elevi al  
Ple de la Corporació, previ informe de la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l'any 2016, d’acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Segon. DISPOSAR l’edició de la Memòria i la seva inserció a Intradiba, a la pàgina 
web i a la seu electrònica corporatives.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Aquesta Memòria de la Gestió Corporativa de 
l’any 2016 respon a un Pressupost que nosaltres, evidentment, no vam subscriure en 
el seu dia. Ens plantegem dues reflexions. La primera, què fer políticament a partir de 
l’elaboració dels diferents estudis que es fan a la Diputació, aquesta Memòria, els 
estudis de seguiment, etc. I una segona reflexió, sobre si la Diputació de Barcelona 
s’està dedicant a les tasques que té encomanades, de suport als ajuntaments, amb la 
desestimació d’una ingent quantitat de programes -de medi ambient, d’habitatge, etc.- i 
destinant molts altres recursos d’un retorn social més que discutible.  
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciutadania 
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros entendemos que la Memoria de Gestión Corporativa 
es un documento básicamente descriptivo de la institución, las áreas y los programas 
de actuación y que, en todo caso, corresponde una valoración política cuando se nos 
presente el Plan de Mandato, en la evaluación del Plan de Mandato, pero aun así 
consideramos necesario hacer algunas puntualizaciones en casos concretos, algunos 
programas concretos, y ya anunciamos que, en la aprobación, nuestro voto será de 
abstención. 
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La primera cuestión que queremos plantear es el sorprendente, por elevado, número 
de organismos en que participa la Diputación de Barcelona. Entre consorcios, 
fundaciones, comisiones, consejos y organismos varios, hemos contabilizado ciento 
treinta y nueve y nos cuestionamos si, en todos los casos, la participación de 
Diputación está justificada por el retorno que les supone a los ciudadanos de la 
provincia. 
 
En el Área de Relaciones Internacionales, encontramos desacertado que no exista, o 
que no conste, ningún convenio directo con el máximo órgano estatal en esta materia, 
con el Ministerio de Exteriores, teniendo en cuenta que hay convenios con diversos 
organismos y, entre ellos, incluso con el DIPLOCAT.  
 
En el Área de Presidencia, nos sorprende que, con unas inversiones totales, en el año 
2016, de doscientos cuarenta millones, sólo se destinaran ocho a programas de 
atención a las personas y dos a desarrollo económico local. 
 
En el Área de Intervención, constatamos en la Memoria que ha habido un descenso en 
el control de contratos y en organismos que, aunque no sean sector público de la 
Diputación, sí que están participados por nosotros.  
 
En el Área de Desarrollo Económico Local, consideramos insuficientes las acciones 
que se han llevado a cabo de acompañamiento a emprendedores; sólo suponen mil 
quinientas ochenta y cuatro en toda la provincia. Y también hay una baja cobertura en 
la demanda de formación.  
  
En el Área de Turismo, creemos que deberían realizarse acciones de comunicación, 
tanto en televisiones, radios, como en medios generalistas, en el resto del mercado 
español y en el mercado internacional y, sin embargo, únicamente los encontramos 
centralizados en el mercado catalán. Y fuera del mercado catalán únicamente nos 
limitamos a algunas páginas web.  
 
En el Área de Cultura, queremos destacar que ha habido baja participación en 
programas como las acciones dirigidas a nuevo público, donde sólo han participado 
veintitrés municipios; no sabemos si es por la escasa oferta o por la demanda del 
servicio. Programas como “Escenari secret” sólo se han realizado en doce municipios 
o programas como el de fomento de lectura para adultos, donde únicamente han 
asistido ciento setenta y ocho personas; y tenemos que tener en cuenta que estamos 
por debajo, en Cataluña y en el resto de España, en porcentaje de lectura en relación 
a la Unión Europea. 
  
En el Área de Atención a las Personas, encontramos concentración, en determinados 
territorios, de ciertos proyectos, como puedan ser el Proyecto de soporte técnico a 
servicios sociales básicos; planificación de proyectos de prevención de consumo de 
drogas; proyectos en el ámbito de las personas mayores o programas de dinamización 
de la gente mayor. También, observamos un criterio poco equitativo, atendiendo al 
número de habitantes y a las necesidades de los territorios, en las auditorías e 
intervención en viviendas en situación de pobreza energética.  
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Por otra parte, también, en el Área de Territorio, en la mayoría de cuadros del Área se 
muestran, mayoritariamente, consignaciones iniciales y consignaciones definitivas y, 
en ningún momento, nos detallan el porcentaje de ejecución. Y esta falta de 
información, a no ser que leamos la liquidación del Presupuesto, que consultemos la 
liquidación del Presupuesto, nos puede dar la ilusión de que se han ejecutado muchos 
proyectos y, en realidad, en el 2016 nos limitamos al 35% de la ejecución.  
  
Y por último, en cuanto al Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019, aunque el plazo 
de formalización de preacuerdos, como máximo llega a octubre de 2019, sí que es 
verdad que el estado de las acciones iniciadas y finalizadas es preocupantemente 
bajo; sólo hay trece sobre un total de cuatrocientas sesenta y una acciones.  
 
En definitiva, es un documento extenso que quizá hubiera requerido más tiempo para 
un análisis más detallado y, en cualquier caso, ya sabemos que aquí no se nos van a 
poder responder todas las preguntas y lo que haremos será gestionarlas a través de 
las áreas correspondientes.” 
 
Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: El 
nostre Grup ja va plantejar, en la Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Interns, 
on se’ns va plantejar la Memòria, que creiem, i creiem que és oportú fer-ho, que 
aquest punt hauria de venir acompanyat d’una certa major valoració política. No li 
estem demanant a la Secretaria General que faci una valoració política de la feina, 
sinó que estem demanant al Govern que faci una valoració política de la Memòria. 
 
Entenem que, en aquests moments, tenim diferents instruments dins de la casa que, 
segurament i com a plantejament que fem de futur, potser valdria la pena començar a 
estudiar si pot haver un cert alineament de tots els instruments que tenim, des dels 
informes de seguiment del Pla de Mandat acabant amb els informes d’execució 
pressupostària. Segurament, podríem, tots ells, integrar-los millor en un cert relat de 
què està fent la Diputació, en relació amb els objectius que s’havia marcat perquè, 
també, ens podria facilitar la feina, a l’oposició, saber què, està fent el Govern, com 
s’estan seguint els objectius plantejats en el Pla de Mandat i en el Pressupost. 
 
Ho diem en el mateix sentit de que ho vam dir en el debat dels pressupostos, que ja 
vam dir en la Comissió Informativa: que ja considerem que és raonable i que és 
encertat plantejar el Pressupost en funció dels objectius del Pla de Mandat. Com que 
allò creiem que és coherent fer-ho, entenem que, segurament, la Memòria, més enllà 
de que és un instrument legal i que té una obligatorietat legal de fer-se, entenem que 
segurament podrien haver anat una mica més enllà perquè, si no, mirem la Memòria i 
ens trobem que a la Memòria no hi ha cap valoració política per això tampoc no hi ha 
indicadors de compliment dels objectius, ni trobem quin és l’impacte final de les 
polítiques que desenvolupa la Diputació. 
 
Per tant, demanaríem que, de cara l’any vinent, si és possible, pogués integrar-se tot 
millor perquè entenem que hi ha una coherència en tot el que s’està fent. És una 
intervenció més aviat metodològica perquè tampoc volem reproduir el debat dels 
pressupostos, que ja el vam tenir, o el debat de la liquidació del Pressupost, que 
també l’hem fet. Per tant, per no reproduir debats, enteníem que potser valia la pena, 
metodològicament, que el Govern ens expliqués aquesta Memòria, no que passés com 
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un punt purament administratiu. En la mesura que no deixa de ser una Memòria que 
explica el que ha fet l’equip de govern de la corporació i, com tothom sap, no som 
membres de l’equip de govern, ni tampoc vam votar a favor dels pressupostos, tampoc 
votaríem a favor de la Memòria i mantindríem l’abstenció que vam fer en el seu 
moment. 
 
Intervé a continuació el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Tenen raó, 
diputats. Aquest és un document absolutament tècnic i jurídic. El debat polític el fem al 
Pressupost i és evident que, cada any, s’ha de fer, per normativa, aquesta anàlisi que 
presentem avui al Plenari; però és un altre document que el Govern tindrà en compte a 
l’hora d’aprovar els pressupostos i, a l’hora de mirar si s’està complint el Pla de 
Mandat. 
 
No creiem que sigui justament en aquest punt on s’hagi de portar, també, una 
explicació política del Pla de Mandat, perquè això ja ho fem en el Pressupost. I aquest 
document és un document que utilitzem quan hem de fer els pressupostos, i entenc 
que el debat polític l’hem de fer al Pressupost i a la liquidació del Pressupost, si és 
necessari, però no en aquest document que, específicament, és molt tècnic i que es va 
produint, cada any, el primer semestre de l’exercici. Per tant, tenen raó però entenem 
que no és aquest punt de l’ordre del dia el que ha d’incorporar aquest afegiment polític 
perquè ja el fem al Pressupost. 
 
Intervé novament el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: No pensàvem 
intervenir però, després de sentir el senyor Garcia Cañizares, ens demanem per a què 
serveixen aquests documents, llavors?  
 
Respon el diputat senyor Garcia Cañizares (CiU) i diu: Doncs per a elaborar el 
Pressupost. I, després, mirar si, el que políticament hem proposat s’ha efectuat 
realment quan veiem aquesta aprovació i aquest document. És evident que és un altre 
document que serveix per fer un seguiment tècnic d’allò que, políticament, hem 
aprovat. 
 
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 (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Candidatura de Progrés (10) i l’abstenció dels Grups polítics d’Entesa (6), Partit 
Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el 
resultat definitiu de 34 vots a favor i 15 abstencions. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
3.- Dictamen de data 6 d’abril de 2017, pel qual es proposa aprovar la rectificació 
de l’Inventari General Consolidat de béns i drets de la Corporació, amb 
referència a 31 de desembre de 2016. 
 
“Vist l’acord del Ple de data 26 de maig de 2016, pel qual va ser aprovada la 
rectificació de l’Inventari de l'exercici 2015, indicativa de la situació del mateix a 31 de 
desembre de 2015. 
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Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d’aprovar anualment la 
rectificació del seu Inventari General Consolidat de béns i drets, d’acord amb el que 
estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de 
les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 222.2 del Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, i l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que els organismes autònoms i entitats que depenen de la Diputació de 
Barcelona han d’aprovar així mateix la rectificació dels seus Inventaris, d’acord amb el 
que estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques; l’art. 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’art. 
204.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, i l’art. 105.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que a data 31 de desembre de 2016 han d’aprovar la rectificació de l’Inventari, la 
Diputació de Barcelona i els organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, 
Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i la Xarxa 
Audiovisual Local, S.L. 
 
Atès que els organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han aprovat les 
seves respectives rectificacions de l’Inventari, d’acord amb el detall següent: 
 

- Fundació Pública Casa de Caritat, per decret de la Presidència de data 23 de 
febrer de 2017 (núm. Ref. 1/17). 

- Institut del Teatre, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 15 de febrer 
de 2017 (núm. Ref. 7/17). 

- Organisme de Gestió Tributària, per acord de la Junta de Govern en sessió de 
data 6 d’abril de 2017. 

- Patronat d’Apostes, per decret de la Presidència de data 2 de març de 2017 (núm. 
Ref. 13/17). 

 
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, S.L. ha formulat els seus comptes corresponents 
a l’any 2016 en sessió del Consell d’Administració de data 29 de març de 2017.  
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
data 24 i 28 de març de 2017, respectivament. 
 
Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari 
general consolidat, segons l’art. 222.3 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 l’art. 
105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
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Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la rectificació de l’Inventari general 
consolidat corresponent a l’exercici 2016, indicativa de la situació del mateix a 31 de 
desembre de 2016, d’acord amb el que consta en el resum següent: 
 

Resum informatiu de valors totals a 31 de desembre de 2016 
 

  
  

  
 

Descripció 
Valor 

Comptable Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 31/12/2016 

Valor 
comptable net 

2015 

Diputació de Barcelona 949.451.146,04 315.286.315,60 634.164.830,44 641.051.933,65 

Fundació pública Casa Caritat 76.085.892,44 33.573.445,77 42.512.446,67 43.635.547,51 

Organisme de Gestió Tributària 20.467.853,71 9.829.982,16 10.637.871,55 10.382.337,81 

Institut del Teatre 43.671.777,91 25.321.260,35 18.350.517,56 19.395.085,56 

Patronat d’Apostes 393.905,06 314.101,97 79.803,09 95.304,08 

Xarxa Audiovisual Local 7.842.211,54 5.850.782,66 1.991.428,88 2.045.313,31 

Valors generals 1.097.912.786,70 390.175.888,51 707.736.898,19 716.605.521,92 

 
Vist l’apartat 4.1.4.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la 
situació de l’Inventari general consolidat a 31 de desembre de 2016, el director 
sotasignat proposa a l’Il·lm. Sr. Diputat delegat de l’Àrea de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de la Diputació de Barcelona que 
elevi al Ple, previ Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans, l’aprovació del següent 

 
ACORD 

 

Únic.- APROVAR la rectificació de l’Inventari General Consolidat de béns i drets de la 
Corporació, de conformitat amb el quadre resum que es reprodueix a continuació i la 
documentació indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 2016, d’acord amb el 
què disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; els arts. 222.2 i 222.4 del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 103, 105 i 106 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre: 
 

Resum informatiu de valors totals a 31 de desembre de 2016 
 

  
  

  
 

Descripció 
Valor 

Comptable Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 31/12/2016 

Valor 
comptable net 

2015 

Diputació de Barcelona 949.451.146,04 315.286.315,60 634.164.830,44 641.051.933,65 

Fundació pública Casa Caritat 76.085.892,44 33.573.445,77 42.512.446,67 43.635.547,51 

Organisme de Gestió Tributària 20.467.853,71 9.829.982,16 10.637.871,55 10.382.337,81 

Institut del Teatre 43.671.777,91 25.321.260,35 18.350.517,56 19.395.085,56 

Patronat d’Apostes 393.905,06 314.101,97 79.803,09 95.304,08 

Xarxa Audiovisual Local 7.842.211,54 5.850.782,66 1.991.428,88 2.045.313,31 

Valors generals 1.097.912.786,70 390.175.888,51 707.736.898,19 716.605.521,92 
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L’esmentada documentació està integrada pels següents annexos que s’acompanyen: 
 
Annex I  
 

- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 31 de desembre de 2016. 
 
Annex II. Diputació de Barcelona. 
 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2016 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2016 
- Llistat 1. Imports d’activacions per epígraf exercici 2016 
- Llistat 2. Imports d’imputacions exercici 2016 
- Llistat 3. Imports de baixes per epígraf exercici 2016 
- Llistat 4. Projectes (activacions en el període 01/01/2016 al 31/12/2016) 
- Llistat 5. Saldo final d’imports exercici 2016 per epígrafs 
- Llistat 6. Imports d’activacions per comptes exercici 2016 
- Llistat 7. Imports de baixes per comptes exercici 2016 
- Llistat 8. Saldo final d’imports exercici 2016 per comptes 
- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2016. 
 

Annex III. Fundació Pública Casa de Caritat. 
 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2016. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2016. 
- Document d’aprovació de l’ens, que inclou: 

 
o Llistat 1. Imports d’activacions per epígraf exercici 2016 
o Llistat 2. Imports d’imputacions exercici 2016 
o Llistat 3. Saldo final d’imports exercici 2016 per epígrafs 
o Llistat 4. Imports d’activacions per comptes exercici 2016 
o Llistat 5. Saldo final d’imports exercici 2016 per comptes 

 
- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2016. 
 

Annex IV. Organisme de Gestió Tributària. 
 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2016. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2016. 
- Documents d’aprovació de l’ens. 
 

Annex V. Institut del Teatre. 
 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2016. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2016. 
- Document d’aprovació de l’ens. 

 

Annex VI. Patronat d’Apostes. 
 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2016. 
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2016. 
- Document d’aprovació de l’ens. 
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Annex VII. Xarxa Audiovisual Local. 
 

- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2016. 
- Document d’aprovació dels comptes de l’exercici, 

 
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 (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat 
definitiu de 43 vots a favor i 6 abstencions. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
4.- Dictamen de data 1 de març de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del 
Barcelonès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació 
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès en data 30 de novembre de 2016 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal 
del Barcelonès, en data 30 de novembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
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I - Taxa per la utilització privativa de les sales de reunió de la seu social del Consell 
Comarcal 
 
 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. 
 
II - Taxa sobre tasques addicionals per a la verificació de la correcció d'incompliment 
documentals i/o de les condicions tècniques de les instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves de la comarca del Barcelonès 
 
 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. 
 
III - Altres ingressos de Dret públic que es poguessin liquidar 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V - Taxa per a l'ocupació d'immobles de domini públic de titularitat comarcal i d'altres 
possibles ingressos comarcals de dret públic 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
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 l’acord de delegació del Consell Comarcal. 
 
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: Com ja hem anunciat repetidament, la CUP-
Poble Actiu s’abstindrà en tots els punts d’acceptació de delegació de funcions a 
l’Organisme de Gestió Tributària, en tant no s’equiparin les condicions de treball de les 
treballadores de l’Organisme amb la resta de treballadores de la Diputació. Hi va haver 
un acord, el febrer de l’any 2015, i van passant els mesos i els anys i, evidentment, la 
situació no varia o no varia substancialment. Acabem de veure, aquí, que ha vingut 
una representació de companyes amb una samarreta que el que diu és “Prou 
discriminació”. Doncs això, senyora presidenta, prou discriminació a les treballadores 
de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària.  
 
La senyora presidenta diu: Dono la benvinguda, també, i saludo els treballadors i 
treballadores que han vingut de l’Organisme de Gestió Tributària i, evidentment, no 
només puc constatar que les seves condicions laborals són unes condicions dignes, 
sinó que aquesta corporació està treballant, també, per la millora d’aquestes 
condicions. Per tant, el nostre compromís és ferm i continua i anirà avançant amb el 
calendari que ens anem marcant des de Recursos Humans; que no tinc cap mena de 
dubte que hi estan treballant.  
 
I, tot seguit, dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, 
presidenta. Més enllà de qüestions més o menys anecdòtiques o accessòries, anem a 
situar-nos a on estem. Nosaltres, a l’Organisme de Gestió Tributària, en la darrera 
Junta de Govern vam fer una sèrie de peticions; a la Comissió Informativa d’Hisenda 
vam tornar a fer aquestes peticions; ens trobem que encara no tenim resposta, més 
enllà del comentari, més o menys oportú, de la gerent i del diputat de l’Àrea, dient que 
ho tindríem, però recordo que hi ha una sèrie de coses que nosaltres vam demanar, a 
la Junta de Govern, de les quals encara no en sabem res. Repasso: com es farà la 
valoració de llocs de treball?; quin és el Pla de seguretat?; com està fent-se el Pla pilot 
de reduccions de jornada amb mobilitat, etcètera; per què hi havia algunes situacions 
de mobilitat, que s’estaven donant, que no s’havien concretat. Hi ha una sèrie 
d’elements que hem anat plantejant: com tenim la xarxa d’oficines?; qüestions més 
tècniques, després, en parlarem en el debat de la moció que ha presentat el PSC... 
Però crec que hi ha una sèrie de qüestions, vinculades al funcionament de 
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l’Organisme, que fa temps que ho estem plantejant i que volem saber com s’està 
desenvolupant, més enllà de... Tots i totes els que ja portem uns anys a la casa sabem 
com s’està desenvolupant el procés i no es tracta, aquí, d’insistir més en el que sabem 
que, segurament, s’ha de resoldre d’una manera efectiva, però hi ha coses concretes, 
per a nosaltres estratègiques, com és la seguretat, la mobilitat i reduccions de jornada, 
i la valoració de llocs de treball, sobretot, que fa molt temps que ho estem demanant. I 
ja portem dues Juntes de l’Organisme de Gestió Tributària perquè se’ns expliqui com 
es fa, i entenem que és important que es faci.  
 
El tema de seguretat, ja vam tenir una conversa en aquella Junta, crec que presidia, 
precisament, el diputat d’Hisenda perquè vostè no hi era, i creiem que és important 
saber-ho perquè allò també té una afectació sobre el món local important.  
 
Nosaltres no votarem en contra de cap delegació que hagi aprovat un Ple municipal. 
Entenem que hi ha una delegació feta des d’un ajuntament i no perjudicarem els 
ajuntaments. El que passa és que hem de ser conscients, com a institució que, si 
volem prestar un servei de qualitat, necessitem millorar en moltes coses i una d’elles 
és com estan les nostres oficines i com està la gent que hi treballa. Ja ho vaig dir en el 
debat dels pressupostos: l’Organisme de Gestió Tributària és una de les joies de la 
nostra corona, d’aquesta Diputació. Per tant, hem de fer tot el possible perquè funcioni 
millor. 
 
La senyora presidenta diu: Gràcies, senyor Funes. Per sort, corona no en portem; 
això ens fa més lliures. I, efectivament, jo crec que li aniran informant de tota aquesta 
petició d’informació que vostè demana, en la mesura que aquesta informació estigui 
disponible i, per tant, no tinc cap mena de dubte que, en funció del calendari, també, 
que tingui marcat l’Àrea d’Economia i Hisenda i el mateix Organisme i la gerència de 
l’Organisme, els aniran informant de totes les qüestions.  
 
I, a continuació, per si vol afegir alguna cosa, dóna la paraula al diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor 
Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Molt breument perquè penso que la Presidència ja ha 
respost. En tot cas, constatar algunes qüestions perquè la valoració de llocs de treball 
no és una valoració de llocs de treball, i val la pena recordar-ho. És que no hi ha 
Relació de llocs de treball a l’Organisme de Gestió Tributària, és a dir, que el Govern 
actual ens hem trobat que no hi havia relació de llocs de treball. Per tant, hi ha una 
feina molt més important del que s’havia previst; senzillament perquè els governs 
anteriors no havien fet la Relació de llocs de treball i, això, crec que és important que 
ho recalquem. Perquè la valoració s’està fent. Va més a poc a poc, d’acord amb els 
propis treballadors, més a poc a poc del que s’havia previst. Per tant, no és res que 
s’amagui, al contrari, s’explicarà tot el que sigui necessari. 
 
En qüestions de seguretat, els hi vaig explicar que ja havíem fet el diagnòstic. A partir 
del diagnòstic, anàvem a treballar la manera de resoldre cada una de les oficines. 
Perquè cada oficina està en un lloc diferent i té unes característiques diferents. I pel 
que fa a la flexibilitat laboral, els explicàvem que hem fet una prova pilot perquè, 
justament, oficines que estan obertes al públic tenen més dificultats a l’hora d’aplicar 
aquestes condicions; que són diferents del que són a la Generalitat, de la Diputació, 
perquè no tota la gent que treballa a la Diputació està cara al públic. En canvi, la 
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característica de l’Organisme és que la majoria hi estan treballant. Per tant, potser 
anem més tard del que estava previst però sí que hi ha un calendari, que està obert i 
que pretenem tancar amb tot, absolutament, adequat al que vam acordar en el seu 
moment i que va acordar, el mandat passat, el president Esteve.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 49 membres presents a la sessió 
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb el quòrum previst a l’article 
47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de 
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit 
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció del Grup CUP - 
Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions. 
  
5.- Dictamen de data 24 de febrer de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Marganell, 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 Marganell en data 26 de gener de 2017 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 
Marganell en data 26 de gener de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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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 49 membres presents a la sessió 
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb el quòrum previst a l’article 
47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de 
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit 
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció del Grup CUP - 
Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions. 
 
6.- Dictamen de data 24 de febrer de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals i, alhora, revocació de la delegació de 
diverses taxes. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit en data 4 de gener de 2017 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de  
recaptació i la revocació de la delegació dels ingressos de dret públic municipals que 
en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
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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 Rupit i Pruit, en data 4 de gener de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 

I - Taxa ocupació de la via pública 
 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

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

II - Taxa cementiri municipal 
 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

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

2.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Rupit i Pruit en 
data 4 de gener de 2017 de revocació de la delegació efectuada a favor de la 
Diputació de Barcelona respecte a les funcions de gestió i recaptació de les taxes 
següents: 
 

I -  Taxa de clavegueram 
II -  Taxa entrada de vehicles-guals 
III -  Taxa servei de guarderia municipal 
IV - Taxa trànsit de bestiar, prestació personal i transport 
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V -  Taxa inst. portades i anàlegs 
VI -  Taxa desguàs canals i altres 
VII - Taxa tinença de gossos 
 
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 49 membres presents a la sessió 
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb el quòrum previst a l’article 
47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de 
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit 
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció del Grup CUP - 
Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions. 
 
7.- Dictamen de data 24 de febrer de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria 
d'Oló, 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 Santa Maria d'Oló en data 22 de desembre de 2016 acordà 
la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló en data 22 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 49 membres presents a la sessió 
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb el quòrum previst a l’article 
47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de 
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit 
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció del Grup CUP - 
Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions. 
 
8.- Dictamen de data 17 de febrer de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera, 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, revocació, modificació, 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
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“El Ple de l’Ajuntament de Tordera en data 26 de gener de 2017 acordà 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 la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera, en 
data 26 de gener de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades 
en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Preu públic per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals 
 
 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. 
 
III - Multes coercitives 
 
 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. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tordera adoptat en sessió 
de 26 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 de la Taxa per 
la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals. 
 
3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Tordera en data 26 de gener de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
facultats de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’especifiquen, efectuada en acords anteriors en el sentit de delegar 
únicament les funcions de recaptació que s'enumeren: 
 
I - Taxa per prestació de serveis en cementiris 
 
 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 - Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària 
 
 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. 
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Tordera 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 determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministrament 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. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxes per: 
 
-  Recollida d'escombraries. 
-  Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 

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

 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
- Prestació de serveis en cementiris 
 
 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. 
 
- Taxa per parades, barraques, casetes en venda, espectacles o atraccions situades 
en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants 
 
 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. 
 
- Expedició de documents administratius 
- Llicències d'obres 
- Llicències d'obertura d'establiments 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
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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. 
 
VII - Preus públics per: 
 
- Per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals 
 
 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. 
 
-  Per la prestació del servei d'atenció domiciliària 
 
 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. 
 
VIII - Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Execucions subsidiàries 
 
 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 diverses 
 
 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. 
 
XII - Multes coercitives 
 
 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. 
 
XIII - Costes judicials derivades de procediment contenciosos administratius 
 
 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. 
 
XIV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 
 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. 
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XV - Aprovació de baixes per crèdits incobrables 
 
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.  
 
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 49 membres presents a la sessió 
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb el quòrum previst a l’article 
47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb 
els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de 
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit 
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció del Grup CUP - 
Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 3 abstencions. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
9.- Dictamen de data 18 d’abril de 2017, pel qual es proposa aprovar l’adhesió de 
la Diputació de Barcelona a la Declaració de Tarragona “Per un turisme 
sostenible i compartit”, aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat en la 17a. Assemblea General de data 8 de març de 2017. 
 
“La Diputació de Barcelona és membre de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat des de la seva constitució, l’any 1997, i participa en l’associació 
desenvolupant les funcions de Secretaria Tècnica i com a membre de l’Assemblea 
General. 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una plataforma d’intercanvi i 
cooperació del món local en l’àmbit del medi ambient i per avançar cap a un 
desenvolupament sostenible, a través d’un marc adient per debatre problemes, 
inquietuds, necessitats, experiències, i promoure i dur a terme projectes d’interès 
comú.  
 
Des de l’any 2004 l’Assemblea de la Xarxa aprova una declaració institucional anual 
amb l’objectiu d’establir un posicionament comú en determinades matèries sobre la 
sostenibilitat, la lluita sobre el canvi climàtic, un urbanisme sostenible, l’ocupació al 
servei del medi ambient i la biodiversitat, el vehicle elèctric, l’economia verda, 
l’educació ambiental, el turisme sostenible i compartit o l’adaptació al canvi climàtic.  
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Així, en el marc de la 17a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, celebrada en data 8 de març d’enguany, es va aprovar la Declaració de 
Tarragona, on es va decidir sumar-nos als objectius de l’Any Internacional del Turisme 
Sostenible proclamat per les Nacions Unides, per al desenvolupament amb la voluntat 
de destacar el potencial del turisme com a instrument per aconseguir els objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.  
 
Atès l’interès que el contingut d’aquesta Declaració Institucional té per a la Diputació 
de Barcelona, com a govern local intermedi, a la vista de les competències de les 
diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la 
planificació en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos 
peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, “LRBRL”), i els 
articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
I atès que aquesta Declaració Institucional és un document de posicionament 
multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i 
característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a l’article 
47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 108 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió da l’esmentat document al 
Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons la 
competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels convenis marcs o protocols 
generals a l’apartat 3.4.i.1 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), donada la rellevància institucional de la 
declaració. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de 
la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de 
Tarragona “Per un turisme sostenible i compartit” aprovada per la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat en la 17a Assemblea General de data 8 de març de 
2017, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“DECLARACIÓ DE TARRAGONA 
Per un turisme sostenible i compartit 

 
Nacions Unides ha proclamat el 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al 
Desenvolupament amb la voluntat de destacar el potencial del turisme com a instrument per 
aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i com a eina 
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d’intercanvi de cultures per promoure la pau, la sostenibilitat i l'eradicació de la pobresa, 
amb una apel·lació especial a empreses, autoritats i consumidors. 

 
Al nostre país, el turisme ha assolit un punt de maduresa que l’ha portat a plantejar-se 
reptes de sostenibilitat i de relació equilibrada entre residents i visitants. Aquesta 
perspectiva assumeix les visions de documents com la Declaració de Cape Town (2002), la 
Carta de turisme responsable (Ajuntament de Barcelona 2010, Diputació de Barcelona 
2015), la Declaració de Barcelona, la Visió 2020 pel Turisme Responsable de Catalunya 
(2013) o la Carta Mundial del Turismo sostenible +20 (2015), que posen èmfasi en la gestió 
dels impactes i en una distribució equitativa dels efectes beneficiosos i adversos. 

 
La tasca ha estat reconeguda amb diverses certificacions que avalen la promoció de models 
no agressius amb el medi ambient i d'enriquiment social i cultural, com són ara Biosphere 
World Class Destination, atorgada a alguns municipis i territoris catalans, o la Carta Europea 
de Turisme Sostenible (CETS) que han aconseguit diversos espais naturals on conviuen la 
conservació, l’ús públic i el desenvolupament econòmic de la població local. 

 
En particular, el turisme té un pes important a la ciutat de Tarragona que avui ens acull, i 
també a les comarques que l’envolten, on l’arqueologia i l’arquitectura, la tradició i la cultura, 
el paisatge i el medi natural o la gastronomia i l’enologia tenen un paper destacat en el 
triangle ambiental, econòmic i social. 

 
És per tot això que les ciutats i pobles ACORDEM:  

 
SUMAR-NOS als objectius de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al 
Desenvolupament, per impulsar un model de turisme responsable, econòmicament pròsper, 
ambientalment sostenible i socialment inclusiu.  

 
CONSCIENCIAR les administracions, els consumidors i el sector sobre la importància de 
conservar el patrimoni social, cultural i ambiental i persuadir-los sota el lema de la 
campanya internacional #Tourism17. 

 
PROMOURE als nostres territoris, ciutats i pobles un turisme sostenible, amb lideratge 
públic i models de gestió responsable, amb orientacions sobre acreditacions, sensibilització 
cap a la problemàtica del canvi climàtic i implementació de criteris d’ecoeficiència als 
establiments. 

 
ASSUMIR les repercussions d’un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i d’intercanvi 
cultural, ha de controlar i gestionar el seus impactes per tal de garantir la preservació del 
medi ambient, social i econòmic i, en darrer terme, per assegurar la seva mateixa 
subsistència. 

 
RECONÈIXER el paper dels governs locals i els actors rellevants en un treball col·laboratiu, 
transparent i de responsabilitat compartida per crear llocs millors per viure i per visitar. 

 
ESTIMULAR la conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als visitants de les 
nostres ciutats i pobles experiències agradables i d’alta qualitat, mitjançant la participació en 
experiències de turisme sostenible millorades. 

 
ENS INSTEM a presentar la Declaració de Tarragona en els respectius plens  i a notificar 
l’acord a la presidència de la Xarxa.“ 
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Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Des de la CUP-Poble Actiu, no volem o no 
creiem que la Diputació s’hagi d’adherir a aquest manifest o a aquesta declaració, ja 
que nosaltres creiem que cal apostar, en el moment en què vivim actualment, per un 
decreixement turístic al conjunt del nostre territori i, també, per una diversificació del 
model productiu al conjunt del país. 
 
També, creiem que el turisme s’ha de treballar transversalment amb totes les altres 
àrees d’un govern i que, per tant, no es pot fer de manera aïllada perquè, si no, ens 
trobem amb situacions com les que ens estem trobant, d’insostenibilitat i de 
gentrificació com la ciutat de Barcelona. Som conscients que el model de Barcelona 
s’està volent exportar a altres puntes del territori. Nosaltres ens oposem fermament a 
això. Creiem que ha d’haver-hi un debat sincer, un debat coherent i, per tant, avui 
mostrem el nostre vot negatiu en aquest punt concret; esperant que es pugui produir 
un debat, sobretot, des del sector públic, per veure com abordem el turisme i les 
polítiques que es relacionen amb el fet de poder viure en el nostre país. 
 
Intervé a continuació la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: A 
nosaltres ens sembla que aquesta declaració té importància en el context en què es 
produeix; perquè no se’ns escapa que l’any 2017 és l’Any Internacional del Turisme 
Sostenible.  
 
Grosso modo, per dir-ho d’alguna manera, aquesta declaració situa grans màximes. 
D’una banda, posa èmfasi en la gestió de l’impacte del turisme; també, parla de 
l’impuls d’un model de turisme responsable; promou un model de turisme on el sector 
públic tingui un paper líder en la consecució d’objectius; i vol estimular, també, els 
valors, com s’esmenta, del patrimoni natural i cultural per generar experiències de 
qualitat als visitants. Clar, són màximes que no podem estar en contra però que cal 
concretar. Llavors, un cop aprovada aquesta declaració, com s’ha esmentat, també, de 
màximes que cal abordar, que cal debatre i que cal concretar, nosaltres entenem que 
el que cal, en aquest punt, és començar-nos a preguntar i començar a establir, des de 
la Diputació, línies concretes, precisament, per aconseguir que aquests objectius 
arribin al territori i es puguin pactar amb la gent i amb les poblacions. A banda, també, 
caldria obrir una taula de debat i caldria pensar com la Diputació interactuarà, també, 
amb el sector privat, en l’àmbit de les seves competències; que és una cosa que 
apunta la Declaració però que caldria, com dic, en aquest cas, aterrar.  
 
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 (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i el vot en contra del Grup polític CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat 
definitiu de 46 vots a favor i 3 vots en contra. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
10.- Dictamen de data 5 d’abril de 2017, pel qual es proposa la ratificació de la 
modificació dels estatuts del Consorci “Institut d’Infància i Món Urbà”, que 
passarà a denominar-se “Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C”, 
aprovada pel Consell de Govern del Consorci en data 26 d’octubre de 2016, i 
manifestar la voluntat de romandre com a membre amb motiu de la separació de 
la UOC, d’acord amb els Estatuts de l’ens.  
 
“La Diputació de Barcelona, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat 
de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, forma part del Consorci Institut 
d’Infància i Món Urbà, un cop la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha exercit el 
seu dret de separació com a membre del Consorci, segons acredita la Secretaria del 
Consorci. 
 
L’adaptació dels Estatuts d’acord amb la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, va ser 
aprovada pel Consell de Govern del Consorci en data 30.9.2015, i va ser ratificada per 
la Diputació de Barcelona el 26/3/2015 (AP 37/15). Els estatuts es van publicar al 
BOPB de 8.2.2016, i el Consorci va restar adscrit al sector públic de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
L’art. 26.2 dels Estatuts del Consorci (que passarà a ser el 22.b després de la 
modificació) en tractar el dret de separació dels seus membres, estableix: 
 

“(...)  
L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci tret que la resta dels seus 
membres, acordin la seva continuïtat i segueixen pertanyent al consorci, com a mínim, dos 
Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una 
Administració. 
(...) “ 

 

Davant la separació de la Universitat Oberta de Catalunya, tal i com s’acredita en la 
notificació emesa per la Secretaria del Consorci en data 25.11.2016, cal manifestar la 
voluntat d’aquesta Corporació de continuar formant part del Consorci. 
 
El Consell de Govern del Consorci, en data 26.10.2016, va acordar aprovar inicialment 
la modificació dels seus Estatus, entre altres qüestions, per canviar la seva 
denominació i constatar la separació d’un dels seus membres, la UOC, amb les 
conseqüències previstes als estatus del Consorci, d’acord amb la notificació tramesa 
pel Secretari delegat de l’ens en data 25.11.2016, que va tenir entrada en el Registre 
general de la Diputació de Barcelona el 2.12.2016 ref. REG. E 1600064191.  
 
L’acord adoptat pel Consorci és el següent: 
 

“Primer.- MANIFESTAR amb posterioritat  a l’exercici de  separació del Consorci per part 
de la UOC, la voluntat de continuïtat al Consorci per part dels organismes presents. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Segon.- APROVAR INICIALMENT, i en el supòsit que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament, la modificació dels estatuts del Consorci d’Infància i Món Urbà 
de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la redacció donada en el document que 
s’adjunta, així com la seva denominació de “Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C”  
 
Tercer.- SOTMETRE’L al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies d’acord 
amb allò que disposa l’article 160.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització i funcionament dels Ens Locals, en relació amb l’article 313.3 
d’aquest mateix Reglament als efectes de formular, si s’escau les al·legacions i les esmenes 
corresponents. 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord a tots els membres associats tot conferint-los un 
termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu 
cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es 
donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut el dit termini.” 

 
L’acord va ser notificat a tots els membres del Consorci i es va sotmetre al tràmit 
d’informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 29.11.2016, sense que durant el termini previst es presentessin 
al·legacions ni reclamacions, segons acredita el Secretari del Consorci en el certificat 
emès en data 25.1.2017, i que consta a l’expedient. 
 
La modificació dels estatuts s’ha de tramitar d’acord amb el procediment establert a 
l’art. 271 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
RDL 2/2003 de 28 d’abril, i als arts. 313, 316 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, segons el qual, l’aprovació 
dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu  òrgan superior de govern, ha de 
ser aprovada pels ens, les administracions i altres  entitats consorciades, i acordada 
amb les  mateixes  formalitats que per a l’aprovació. 
 
La modificació aprovada comporta, en síntesi, d’una banda, el canvi de nom del 
Consorci, que a partir de l’aprovació definitiva, passarà a denominar-se “Institut 
Infància i Adolescència de Barcelona, C”, canvi que inclou la previsió de denominació 
en relació a l’abreviatura “C” en tractar-se d’un Consorci, requerida a l’art. 118.4 de la 
Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i de l’altra l’adaptació dels objectius i les 
finalitats que es defineixen i els àmbits de treball, modificacions que afecten 
bàsicament al preàmbul i als articles 1 a 5 i 9, aquest últim per modificar la composició 
de l’òrgan de govern després de la separació d’un dels seus membres; i a altres 
articles i qüestions com quedarà detallat.  
 
Hi ha també una regulació més detallada de les aportacions dels ens consorciats al 
Consorci, de conformitat amb l’art. 124. b) i c) de la Llei 40/2015 (art. 1), preveient 
sengles aportacions econòmiques anuals per part de l’Ajuntament de Barcelona, 
administració a la qual continua adscrit, i de la Diputació de Barcelona.  
 
Així mateix, s’afegeix la consideració del Consorci com a mitjà propi dels ens 
consorciats. El motiu que ha donat lloc a afegir en aquesta modificació la consideració 
de mitjà propi dels ens consorciats ha estat la separació de la UOC, cosa que abans 
no era possible, per la pròpia naturalesa de la Universitat, i per comptar aquesta amb 
participació de persones juridicoprivades. 
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En línia amb la modificació estratègica del Consorci es reordena el contingut dels 
articles 3 i 4, relatius als objectius i a l’articulació de les finalitats, per adaptar-lo a les 
necessitats actuals del Consorci, i queden com a: art. 3 Objectius i art. 4 Finalitats, i 
desapareix l’anterior art. 4, i es fan correccions ortogràfiques. 

 
Hi ha modificacions al llarg del capítol II, es redueixen els òrgans de govern per fer una 
estructura més àgil i executiva. Així, desapareixen: el Consell Executiu i la Presidència 
d’aquest, i la Sots direcció, redistribuint-se les seves competències en la resta 
d’òrgans. Desapareix, també, el Consell Acadèmic, i es defereix la regulació i 
composició del Consell Assessor al règim de funcionament que elaborarà el Consell de 
Govern (art. actual 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 i 19).  

 
La representació de la Diputació de Barcelona en el Consell Executiu era de dues 
vocalies, vocals alhora del Consell de Govern. Amb la modificació, la representació en 
el Consell de Govern es manté, amb l’única diferència que de forma expressa es 
regula la possibilitat que tant la persona titular de l’alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona com de la presidència de la Diputació de Barcelona, que ocupen la 
presidència i vicepresidència primera, respectivament, puguin delegar-ho en una altra 
persona, però sense especificar la seva condició.  

 
En la distribució de competències del Consell Executiu, l’elaboració del pla d’actuació, 
de la proposta de pressupost, de l’inventari i de la liquidació del pressupost, així com 
de la del reglament d’organització, han passat a ser competència del Consell de 
Govern, així com adquirir béns, acceptar donacions, herències, llegats i béns; 
constituir comissions i ponències d’estudi, les relatives al personal del Consorci, 
l’exercici d’accions judicials i extrajudicials i la contractació d’obres, serveis i 
subministraments per sobre del 5% dels recursos ordinaris. 

 
Per la seva banda, la presidència del Consorci ha rebut, dels òrgans suprimits, la 
competència per a la contractació d’obres, serveis i subministraments de fins al 5% 
dels recursos ordinaris; i aprovar els convenis i acords de col·laboració, que era 
competència del Consell Executiu.  
 
Respecte de les funcions del Consell, s’actualitzen els documents estratègics del 
Consorci, i es concreten les competències que poden ser delegades o no per part del 
Consell de Govern (art. 9). 
 
Es completa la regulació en quant al personal del Consorci (art. 20, abans 24) relatiu a 
les noves incorporacions segons la redacció següent:  
 

“Sempre que la legislació ho permeti, i tenint en compte la singularitat de les funcions que 
s’han d’exercir, es pot autoritzar per l’òrgan competent de l’administració d’adscripció del 
Consorci la contractació directa del personal per part del Consorci per a l’exercici de les 
funcions esmentades”. 

 
Cal consignar, però, que l’art. 121 de la L 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, el que preveu és el següent: 
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"Artículo 121. Régimen de personal. 
 
El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de 
proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico 
será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso 
podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla. 
 
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente 
de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la 
singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, u órgano competente de la Administración a la que 
se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por 
parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones." 
 
A les condicions previstes a l’art. 26 (que passarà a ser el 22) per a exercir el dret a la 
separació, s’afegeix la necessitat que qui exerceixi aquest dret ha d’estar al corrent de 
les seves obligacions amb el Consorci, tal i com preveu la normativa d’aplicació. 
 
Finalment, se separa en dos articles la dissolució i la liquidació (abans art. 27, ara 23 i 
24). 
 
En total els nous estatuts passen de 28 a 25 articles, per la reordenació del contingut, i 
de 3 a 2 disposicions finals, ja que la tercera feia referència a l’elaboració d’un 
reglament de règim intern un cop constituït el Consorci. 
 
A la vista de l’exposat, les modificacions proposades es consideren d’interès general, 
per a la millor organització i funcionament del Consorci i, examinades en el seu 
contingut, s’ajusten al que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (articles 113 a 115), i al 
que preveu el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i a la resta de 
disposicions de l’ordenament jurídic pels quals es regeixen els Consorcis, en especial 
la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb la matisació 
feta respecte de l’art. 121 d’aquesta en relació amb l’art. 20 dels Estatuts. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la 
modificació dels estatuts del Consorci requereix, com s’ha dit, l’acord previ adoptat pel 
seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens consorciats. 
 
L’acord d’aprovació inicial, com s’ha indicat anteriorment, fou adoptat en data 
26.10.2016 pel Consell de Govern del Consorci, publicat al BOPB de 29.11.2016, i la 
certificació de la Secretaria del Consorci acredita que durant el termini d’exposició 
pública no s’han presentat al·legacions, resultant que l’acord ha esdevingut definitiu, 
pendent només que l’acord sigui ratificat per tots els membres del Consorci.  
 
L’acord del Consell de Govern del Consorci, segons consta  a l’expedient, ha estat 
ratificat pels següents membres: 
 

- Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en data 31.3.2017 
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- Consell de Govern de la Universitat de Barcelona en data 15.2.2017  
- Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona en data 3.4.2017 

 

L’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci és 
competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb el que disposen els 
articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i 114.3d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(DL 2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS/95. 
 

En data 5.4.2017 s’ha emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació 
de Barcelona, l’informe preceptiu que consta a l’expedient en compliment de l’art. 179 
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 
2/2003, de 28 d’abril. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Presidència delegada de l’Àrea que elevi al Ple, previ informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- MANIFESTAR la voluntat de romandre com a membre del Consorci “Institut 
Infància i Adolescència de Barcelona, C”, que serà la seva nova denominació del 
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, amb motiu de la separació, com a membre del 
Consorci, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), d’acord amb els Estatuts del 
Consorci. 
 
Segon.- RATIFICAR la modificació dels estatuts del Consorci Institut d’Infància i Món 
Urbà, que després de la modificació passarà a denominar-se “Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona, C”. 
 
La modificació afecta al preàmbul i als articles 1 a 5 i 8 a 28, dels actuals estatuts, que 
són objecte de modificacions i de renumeració en els termes detallats a la part 
expositiva, així com a la DF 3ª que se suprimeix. 
 
El text que resulta després de la modificació dels estatuts aprovada pel Consorci, és el  
següent:  
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI  
INSTITUT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE BARCELONA, C  
 
Preàmbul 
 
La millora de la vida durant la infància i l’adolescència exigeix l'articulació de polítiques 
integrals i transversals que, més enllà de les actuacions sectorials necessàries, 
comprometin al conjunt de la societat en l’atenció especial als ciutadans dels 0 als 17 anys 
que tenen reconeguts uns drets humans específics. Concretament, la Convenció sobre els 
Drets de l’Infant de Nacions Unides i la Llei 14/2010 dels Drets i Oportunitats en la Infància i 
l’Adolescència de Catalunya imposen als poders i administracions públiques, incloses les 
locals, una sèrie d’obligacions per avançar en la realització progressiva dels drets d’infants i 
adolescents.  
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També cal tenir en consideració la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat (2011) quan diu que les autoritats locals han de crear les condicions adients a fi que 
els infants puguin gaudir de la seva infantesa; la Carta de Ciutadania, Drets i Deures de 
Barcelona (2010) que recull el dret a unes condicions que permetin el desenvolupament 
integral d’infants i adolescents; o el Pacte per a la Infància a Catalunya (2013) com a marc 
de consens social i polític sobre el valor social de la infància. Altres legislacions catalanes 
sectorials rellevants són la Llei 12/2007 de Serveis Socials i la Llei 12/2009 d’Educació. 
 
Així mateix, són marcs de referència obligada tant la recomanació de la Comissió Europea 
Invertir en infància: trencar el cicle de desigualtats (2013) com el conjunt d’Observacions 
Generals del Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides que identifiquen mesures per 
avançar en la seva aplicació fent efectius els quatre principis de l’enfocament de drets dels 
infants i adolescents: 
 

 El dret a què l’interès superior de l’infant sigui una consideració primordial en la presa 
de decisions que els afecten (art.3).  

 El dret a la no discriminació (art.2) 

 El dret al màxim desenvolupament dels infants i adolescents (art.6)  

 El dret a ser escoltat (art.12) 
 
Aquest conjunt de marcs normatius, declaracions i recomanacions comparteixen la 
perspectiva dels drets i l’important paper dels governs locals en aquesta tasca de garantia 
no només de la protecció dels infants i adolescents davant de totes les formes de violència o 
desemparament, sinó també en la promoció per avançar en l’exercici de tots els seus drets. 
Entre aquests drets reconeguts destaquen, per la seva rellevància des de les polítiques 
locals: el dret a l’orientació i suport de la família i els adults; a la seguretat social i a un nivell 
de vida adequat; a l’educació en igualtat d’oportunitats; al més alt nivell de salut, entre 
d’altres, combatent la contaminació ambiental; al joc, al lleure i a la cultura, així com les 
llibertats de pensament, expressió i associació.  
 
En aquest context, els ens locals de la província i la Diputació de Barcelona -per ella 
mateixa i com a administració supramunicipal en ares de l’exercici de les competències 
d'assistència i cooperació jurídica i tècnica als municipis-, duen a terme polítiques i 
estratègies adreçades a la infància i les seves famílies, per millorar-ne el seu benestar. 
 
En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, les actuacions impulsades han estat recollides en 
els diferents Plans per a la Infància, per a l’adolescència i per a les famílies, comptant amb 
la col·laboració de nombroses entitats i associacions que treballen en l’àmbit i que juguen un 
paper important de treball compartit amb l’Ajuntament.  
 
Les ciutats, doncs, són l'escenari de nombroses prestacions, de serveis i econòmiques, 
adreçades específicament als ciutadans fins a la majoria d’edat i les seves famílies, així com 
actuacions amb enormes impactes en la vida dels infants i adolescents, però no sempre a 
partir d’un coneixement rigorós, ni en base a evidències ni amb avaluacions. 
 
Impulsar una societat i model urbà on infants i adolescents visquin amb dignitat i creixin amb 
igualtat d’oportunitats en espais socials i en entorns familiars i afectius enriquidors, 
saludables i protectors; fent efectius tots els seus drets i el seu màxim desenvolupament és 
un repte que exigeix conèixer les necessitats específiques i els interessos propis d’infants i 
adolescents, partint de la diversitat de circumstàncies vitals, de la desigualtat d’oportunitats i 
de la seva perspectiva pròpia i protagonisme.  
 
La Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona desenvolupen 
programes de recerca i formació en l’àmbit de la infància i l’adolescència i les seves famílies 
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i en l’àmbit de les polítiques locals i és oportú reforçar-los compartint coneixement, 
contribuint amb dedicació de persones recercadores i facilitant la formació a estudiants en 
pràctiques. 
 
Generar i sistematitzar coneixement sobre qüestions relacionades amb la infància i 
l’adolescència requereix una aproximació des de diverses disciplines que abasti sectors 
diversos, com són: l’educació, la salut, l'acció social i comunitària, la cultura o l’urbanisme, 
entre d’altres. La participació d’universitats en el consorci ha de facilitar aquesta riquesa de 
disciplines i des de la independència i amb el rigor metodològic que requereix la generació 
de coneixement.  
 
El consorci, que rep la denominació Institut Infància i Adolescència de Barcelona respon, 
doncs, a una necessitat de contribuir a polítiques públiques locals més adequades per fer 
realitat els drets en aquesta etapa vitalment i social tan estratègica, tot posant en relació i 
articulant el sector del coneixement universitari amb les qüestions i problemàtiques reals 
que afecten les vides de la infància i l’adolescència a les ciutats, en especial Barcelona.  
 
Per aquests motius, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona creuen convenient establir un marc 
estable de cooperació per a la realització progressiva dels drets dels infants i adolescents 
des del món local i ho fan dotant-se d’un instrument públic dedicat al coneixement per donar 
suport i acompanyar l’administració local en el seu paper de garantia dels drets d’infants i 
adolescents i en la transformació dels barris i ciutats per tal que siguin més adequats per 
viure-hi la infància i l’adolescència.  
 
Per contribuir a una societat i una Barcelona on infants i adolescents visquin amb dignitat i 
creixin amb igualtat d’oportunitats fins al màxim del seu desenvolupament, el Consorci 
treballarà per assolir que la infància i l’adolescència ocupin un lloc prioritari en l’agenda 
pública, de manera que la cura dels seus drets humans específics, com a subjectes i com a 
col·lectiu, es consideri un afer públic prioritzat amb inversió i polítiques basades en anàlisis i 
evidències. Així mateix, el Consorci, promourà la visibilització del paper dels infants i 
adolescents com a ciutadans amb capacitats creixents i com a agents de canvi; i la 
consideració social dels 0 als 17 anys com una etapa estratègica per tal d’aconseguir 
millores col·lectives presents i futures. 
 
CAPÍTOL I 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Constitució, naturalesa, règim jurídic i denominació  
a) El Consorci rep la denominació Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C. El seu 

acrònim és IIAB.  
 
b) El Consorci està constituït per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la 

Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Està adscrit a 
l’Ajuntament de Barcelona.  

 
c) L’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona realitzaran sengles aportacions 

econòmiques anuals. Les Universitats realitzaran aportacions de caràcter acadèmic i de  
validació del rigor en la generació de coneixement. Totes les institucions consorciades 
aportaran també en el sentit previst als articles 16 i 20 dels presents Estatuts. 
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d) El Consorci té la naturalesa d'ens públic de caràcter associatiu, voluntari i local. Podran 
incorporar-s’hi per adhesió aquelles administracions, universitats, entitats i organismes 
públics que manifestin la seva adhesió i conformitat amb els objectius de l’Institut. 

 

e) El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, 
així com de la resta d’entitats consorciades i, a tals efectes, podrà actuar sota les 
encomanes que aquest li confereixi dins l’àmbit dels seus objectius i finalitats. 

 

f) El Consorci està sotmès al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma 
el règim especial de Barcelona, a les disposicions d’aquests estatuts i a la 
reglamentació interna dictada per al desenvolupament d’aquests. 

 

Article 2. Domicili social  
El Consorci té el seu domicili al Pg. Vall d'Hebron, 171 Campus Mundet (UB) Edifici Teatre 
(08035) Barcelona. La modificació del domicili ha d’aprovar-se pel Consell de Govern. 
 

Article 3. Objectiu  
L'objectiu fonamental del Consorci és contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixin 
els drets d’infants i adolescents generant i compartint coneixement sobre aquesta etapa vital 
per al conjunt de la societat, amb especial referència a Barcelona ciutat, àrea metropolitana i 
província.  
 

Article 4. Finalitats  
En el marc d'aquest objectiu fonamental, el Consorci té les finalitats següents:  
 

a) Assessorar o realitzar projectes municipals en matèria d’infància, adolescència i les 
seves famílies, així com impulsar i contribuir a espais de treball que requereixin de 
l’especialitat i els coneixements del Consorci. 

 

b) Realitzar projectes d’investigació, seguiment i avaluació que permetin un millor 
coneixement sobre la infància i l’adolescència i les polítiques que els afecten per orientar 
millores basades en evidències, rigor metodològic i referències internacionals. 

 

c) Generar, recopilar, sistematitzar, posar a disposició, fer seguiment i anàlisi de dades 
sobre la infància i l’adolescència, principalment de Barcelona ciutat, àrea metropolitana i 
província realitzant funcions d’observatori al servei dels ens locals.  

 

d) Compartir coneixement sobre infància, adolescència i les seves famílies entre 
administracions locals, universitats, entitats i ciutadania per enriquir el debat públic i 
social, mitjançant l’organització de jornades de debat i seminaris de treball, i la divulgació 
de recerques pròpies i universitàries, i d’informes i documentació rellevant de referència. 

 

Article 5. Àmbits possibles de treball  
Els àmbits d’actuació i d'estudi del Consorci tindran relació amb tots aquells contextos on es 
desenvolupa la vida dels infants i els adolescents a la ciutat, és a dir:  
a) L’àmbit de l’educació, des de la primera infància i àmbits formal i no formal  
b) L’àmbit del benestar i acció social  
c) L’àmbit de la participació ciutadana 
d) L’àmbit cultural, esportiu i d’oci i temps lliure  
e) L’àmbit de la salut  
f) L’àmbit de l’espai públic i l’urbanisme 
 
Article 6. Duració del Consorci  
El Consorci tindrà una durada indeterminada i començarà a desenvolupar les seves 
activitats el dia de la seva constitució.  
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Article 7. Personalitat jurídica i autoritzacions  
El Consorci tindrà personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena 
capacitat d'obrar de dret públic i privat pel compliment de les seves finalitats estatutàriament 
definides. A aquest efecte podrà emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis 
previstes a la legislació així com realitzar actuacions d'administració i disposició de béns, 
celebrar contractes, assumir obligacions i drets, interposar recursos i accions judicials i 
administratives, defensar-se en judici fora d'ell, i en general, realitzar tots els actes 
necessaris per aconseguir, d'acord amb la legislació aplicable, les finalitats establertes en 
aquests estatuts.  
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:  
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona 

jurídica d’àmbit nacional o estranger. 
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals. 
 
CAPÍTOL II  
 
ÒRGANS DE GOVERN, DE GESTIÓ, COMPLEMENTARIS I CONSULTIUS 
 
Article 8: Òrgans de Govern  
a) El Consorci es regirà pels òrgans següents:  

a.1) El Consell de Govern  
a.2) La Presidència i vicepresidències del Consorci  
a.3)  La Direcció  

b) En compliment de la legislació vigent es nomenarà una Comissió Especial de Comptes i 
una persona que exercirà la secretaria i una altra la interventoria.  

c) D'altra banda, es podrà constituir un Consell Assessor que tindran funcions consultives.  
 
Article 9. El Consell de Govern  
a) El Consell de Govern és l’òrgan superior de govern del Consorci i estarà format per:  

a.1)  L'Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Barcelona o la persona a qui delegui, que 
exercirà la Presidència.  

a.2)  El/la President/a de la Diputació de Barcelona o la persona a qui delegui, que 
exercirà la Vicepresidència primera.  

a.3)  El/la Rector/a d'una de les universitats associades o la persona a qui delegui, que 
exercirà una segona Vicepresidència. Aquest càrrec anirà alternant-se entre les 
diverses universitats consorciades.  

a.4)  Un total d’onze vocalies de les quals quatre seran nomenades per l'Ajuntament de 
Barcelona, tres per la Diputació de Barcelona, dues per la Universitat de Barcelona 
i dues per la Universitat Autònoma de Barcelona.  

a.5)  La Direcció del Consorci amb veu i sense vot.  
a.6) Representants d’institucions públiques o privades que el Consell de Govern 

consideri oportú convidar amb veu i sense vot. Aquesta col·laboració, de caràcter 
puntual o permanent, podrà instrumentar-se mitjançant un conveni de 
col·laboració. 

 
b) Són funcions del Consell de Govern:  

b.1)  Aprovar l’orientació bàsica de les activitats del Consorci dintre dels objectius 
estatutaris en el marc d’un pla estratègic pluriennal.  

b.2)  Aprovar la plantilla de l’entitat, l’inventari de béns i el Compte General.  
b.3) Aprovar el pla d’acció anual i la memòria anual d’activitats del Consorci.  
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b.4)  L'examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extrapressupostaris 
que hagi d'aprovar el Consell de Govern, d'acord amb I'establert en la legislació 
reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.  

b.5) Aprovar el pressupost anual del Consorci. 
b.6)   Aprovar el reglament d'organització i funcionament dels seus serveis.  
b.7)   Aprovar el règim i l'admissió de nous membres del Consorci i autoritzar els 

convenis i acords corresponents.  
b.8) Aprovar les propostes de modificació d'aquests Estatuts, que s'hauran de sotmetre 

a la ratificació de les administracions i universitats que formin el Consorci.  
b.9)  Aprovar el nomenament i cessament de la Direcció.  
b.10) Aprovar les propostes de dissolució i liquidació del Consorci, que s'hauran de 

sotmetre a la ratificació de les institucions que en formin part.  
b.11)  Aprovar la creació o participació en societats, fundacions, associacions o 

qualsevol altra personal jurídica d’àmbit nacional o estranger, així com aprovar les 
operacions de crèdit que sobrepassin el 5% dels recursos ordinaris del pressupost, 
sense perjudici del compliment de les previsions sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona en 
ambdós casos. 

b.12)  Adquirir, alienar, cedir o gravar béns immobles.  
b.13) Exercitar tota classe d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions 

administratives, prejudicials, judicials, extrajudicials o de qualsevol altra índole, en 
defensa dels béns i interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats 
reconegudes en casos d'urgència a d'altres òrgans en aquests estatuts.  

b.14) Acceptar donacions, herències, llegats o qualsevol disposició gratuïta de béns a 
favor del Consorci.  

b.15) Aprovar el canvi de domicili social. 
b.16) Constituir comissions i ponències d'estudi, fixar la composició i competències i fer   

els nomenaments corresponents, excepte en aquells casos en què la competència 
s'atorgui estatutàriament o legalment a altres òrgans.  

b.17) Acomiadar, aprovar la separació del personal propi del Consorci, o en el seu cas 
fer proposta d'acomiadament o separació del servei a l’òrgan administratiu del qual 
depengui orgànicament el personal afectat per la mesura, així com també 
sancionar el personal propi del Consorci o proposar la imposició de sanció als 
òrgans administratius competents d'aquell personal que tingui adscrit 
funcionalment, però no orgànicament.  

b.18) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments que superin el 5% dels 
recursos ordinaris del Pressupost o afectin més d'un exercici econòmic. 

b.19) Totes aquelles no atribuïdes expressament a altres òrgans.  
 
c) El Consell de Govern no podrà delegar en altres òrgans les funcions recollides en els 

números 1-15 de l’apartat b del present article. 
 
d) El Consell de Govern es reunirà almenys dues vegades l'any i quan ho consideri 

convenient la Presidència o a petició de qualsevol de les entitats consorciades.  
d.1) La convocatòria de les reunions es farà per mitjà d'un escrit adreçat a cada 

membre, amb una setmana d'anticipació, i contindrà l’ordre del dia, fora del qual 
no es podran adoptar acords vàlids llevat que es trobin presents tots els membres 
del Consell i així ho acordin per unanimitat.  

d.2)   En els casos d'urgència, la convocatòria es farà, almenys, amb 24 hores 
d'antelació, per mitjà de qualsevol procediment del qual quedi constància, i haurà 
de contenir l’ordre del dia.  

d.3) Per a adoptar acords serà preceptiva, com a mínim, la presència de la meitat més 
un dels membres amb dret de vot. En el supòsit que no s'aconseguís aquest 
quòrum, es farà una segona convocatòria mitja hora després. En aquest últim cas, 
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el Consell de Govern quedarà vàlidament constituït, sigui quin sigui el nombre 
dels/de les assistents amb dret a vot; no obstant això, serà necessària la presència 
del president/a i del secretari/ària o dels qui legalment els/les substitueixi.  

d.4)  Els acords es prendran per majoria simple dels membres assistents, amb 
I‘excepció feta dels supòsits que expressament es preveuen en aquests Estatuts i 
en la legislació vigent. En cas d'empat, decidirà el vot del/de la president/a.  

d.5) Els membres del Consell de Govern que no ho siguin per raó del seu càrrec són 
nomenats i substituïts lliurement pels òrgans competents de les entitats integrants 
del Consorci.  

 
e) El vot dels membres del Consell de Govern podrà quedar suspès en el cas que els 

organismes que representen no hagin realitzat les aportacions a què anualment 
s’obliguen. 

 
Article 10. La Presidència del Consorci 
a) La Presidència del Consorci ho és també del Consell de Govern.  
b)  Corresponen a la Presidència les atribucions següents:  

b.1)  Exercir la més alta representació del Consorci en tots els àmbits, sense perjudici de 
les delegacions especials que pugui fer.  

b.2) Aprovar la liquidació del pressupost i donar-ne compte al Consell de Govern. 
b.3) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments que no superin el 5% 

dels recursos ordinaris del Pressupost o afectin més d'un exercici econòmic i que no 
puguin tramitar-se com a contracte menor. 

b.4)  Aprovar els convenis i acords de col·laboració amb qualssevulla persones, físiques 
o jurídiques, públiques o privades. 

b.5)  Proposar al Consell de Govern la modificació de domicili social 
b.6)  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell de Govern, així com 

també aprovar L’ordre del dia.  
b.7)  Posar el vistiplau als actes i certificacions dels acords adoptats pel Consell de 

Govern.  
b.8)  Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell de Govern.  
b.9)  Fer ús del vot de qualitat en cas d'empat en la votació en les qüestions i en les 

deliberacions que se suscitin en el si del Consell de Govern.  
c) La Presidència podrà delegar en altres òrgans les funcions recollides en els números 3 i 

4 de l’apartat b del present article. 
d) En el supòsit de vacant, malaltia del president/a o quan aquest/a no pugui assistir-hi 

personalment, exercirà les seves funcions el/la vicepresident/a primer/a, i en substitució 
d'aquesta el/la vicepresident/a segona del Consorci.  

 
Article 11. La secretaria  
a) La Secretaria és exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 

personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi 
titulació superior en dret. 

b) La seva presència serà imprescindible per a la constitució vàlida del respectiu òrgan 
col·legiat als efectes que es facin d'acord amb dret les sessions, les deliberacions i la 
presa d'acords d'aquell òrgan.  

c) En cas de vacant, malaltia o absència del/de la secretari/ària, delegarà en una persona 
perquè la substitueixin.  

 
Article 12. La intervenció  
La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostària, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que l’exercirà d’acord a la 
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona. 
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Article 13. La Comissió Especial de Comptes  
a) Sens perjudici de les competències del Consell de Govern es constituirà una Comissió 

de Comptes.  
b) Les institucions consorciades nomenaran representants amb un nombre que tingui en 

consideració la ràtio de proporcionalitat institucional al Consell de Govern.   
c) Són funcions de la Comissió: I'examen, l'estudi i l'informe de tots els comptes 

pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d'aprovar el Consell de Govern, d'acord 
amb I'establert en la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.  

 
Article 14. La Direcció  
Nomenada pel Consell de Govern, les seves funcions són:  
a) Exercir la representació ordinària del Consorci.  
b) Organitzar, dirigir i gestionar les activitats i programes d'actuació, inversió i finançament, 

així com les mesures d’ordre intern pel correcte funcionament del Consorci.  
c) Elaborar el Pla Estratègic Pluriennal, el qual haurà de ser aprovat pel Consell de Govern. 
d) Elaborar els Plans d’acció anuals, els quals hauran de ser aprovats pel Consell de 

Govern 
e) Elaborar les memòries anuals d’actuacions i donar-ne compte al Consell de Govern.  
f) Proposar a la Presidència la proposta del pressupost, la qual haurà de ser aprovada pel 

Consell de Govern. 
g) Proposar a la Presidència la proposta de liquidació del pressupost, la qual haurà de ser 

aprovada per la Presidència. 
h) Exercir la Direcció superior en matèria de personal, la qual cosa inclou la proposta i 

nomenament del personal que ha d'integrar la plantilla, dintre de les previsions 
pressupostàries. 

i) Ordenar els pagaments i cobraments.  
j) Reconèixer obligacions en execució dels pressupostos de I ‘entitat.  
k) Aprovar i adjudicar les contractacions d’obres, serveis i subministraments que tinguin la 

consideració de menors. 
l) Administrar el patrimoni del Consorci.  
m) Presidir i convocar el Consell Assessor. 
n) Proposar al Consell de Govern per a la seva aprovació, i en relació al personal propi del 

Consorci: l'acomiadament, quan escaigui, la separació del servei, i/o la imposició de 
sanció, amb incoació prèvia del procediment adient.  

o) Proposar al Consell de Govern per a la seva aprovació, i en relació al personal adscrit 
únicament al Consorci a nivell funcional, la remissió de la proposta d'acomiadament, en 
el seu cas de separació de servei, i/o d'imposició de sanció.  

p) Aprovar les beques acadèmiques del Consorci, amb convocatòria prèvia i dintre dels 
límits fixats en els pressupostos. 

q) Executar, fer complir i publicar els acords del Consell de Govern. 
r) Exercir les facultats especials que la Presidència o el Consell de Govern li assignin 

expressament.  
s) Proposar als restants òrgans de govern les gestions o l'adopció d'acords que consideri 

necessaris per a l'acompliment de les finalitats del Consorci.  
t) Exercitar tota classe d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i 

administratives en defensa dels béns i interessos del Consorci en casos d'urgència.  
u) Exercitar totes aquelles funcions que li siguin delegades. 
 
Article 15. El Consell Assessor  
a) Estarà format per persones de reconegut prestigi provinents d'entitats, organismes i 

institucions públiques i privades amb trajectòria i coneixements sobre els àmbits de 
treball, entre d’altres, professorat de les universitats consorciades. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

b) El Consell de Govern, en el moment que es creï el Consell Assessor, aprovarà la 
proposta de persones que en formin part, així com el règim de funcionament. 

c) Estarà convocat i presidit per la Direcció 
d) Corresponen al Consell Assessor les funcions següents:  

d.1) Conèixer i assessorar el pla d'acció anual 
d.2) Contribuir al rigor metodològic i a l’ètica en la recerca dels projectes en 

desenvolupament.  
d.3) Proposar a la Direcció línies de recerca, projectes i col·laboracions en el marc de les 

finalitats del Consorci 
  
CAPÍTOL III  
 
RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 
Article 16. Els recursos del Consorci 
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:  
a)  Les aportacions dels membres consorciats, tant en forma de recursos financers reflectits 

en els seus respectius pressupostos, com d'aportacions de caràcter acadèmic, personal, 
administratiu o patrimonial a disposició del Consorci.  

b)  La subvenció que consigni anualment l'Ajuntament de Barcelona en els seus 
pressupostos.  

c)  La subvenció que consigni anualment la Diputació de Barcelona en els seus 
pressupostos.  

d) Les aportacions de les entitats, administracions, universitats i organismes que puguin 
adherir-se al Consorci.  

e)  Els rendiments de les seves activitats.  
f)  Les subvencions, donacions, llegats i ajuts de tota mena amb què L’Institut sigui afavorit.  
g)  Qualsevol altre que pugui correspondre-li d'acord amb la llei.  
 
Article 17. Règim pressupostari  
a) El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per 

als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la 
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma 
part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 

b) El Consorci aprovarà un pressupost anual d'explotació i d'inversions al qual s'haurà 
d'adaptar el pla d’acció anual i es tramet a l’Ajuntament de Barcelona 

c) En el pressupost es reflectirà l’aportació econòmica anual de les administracions i 
universitats consorciades. Aquesta aportació s'establirà tenint en compte la seva 
representació en el Consell de Govern del Consorci, en funció de les seves respectives 
disponibilitats pressupostàries i amb l'aprovació prèvia dels seus respectius òrgans 
competents.  

 
Article 18. Règim comptable i de control 
a) Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de 

la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona. 
b) El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, 

així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, 
sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 

 
Article 19. Règim de contractació d’obres, béns i serveis  
La contractació d'obres, béns i serveis s'adaptarà al règim previst en la normativa 
reguladora de la contractació de les administracions públiques, tant la general com 
l’específica dictada per la Generalitat per a l'Administració local.  
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CAPÍTOL IV 
 
PERSONAL 
 
Article 20. Personal  
a) El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, 

i que estarà constituït per: 
1) Personal adscrit per les entitats participants. Aquest personal s’integrarà en la 

plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa 
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la 
legislació laboral vigent. 

2) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat 
a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de 
la normativa local i pressupostària. Sempre que la legislació vigent ho permeti i tenint 
en compte la singularitat de les funcions que s’han d’exercir, es pot autoritzar per 
l’òrgan competent de l’administració d’adscripció del Consorci la contractació directa 
de personal per part del Consorci per a l’exercici de les funcions esmentades. 

b) El Consorci no pot tenir personal eventual. 
c) El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació 

laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables. 
d) Les universitats consorciades preveuran la dedicació del seu professorat en la part 

corresponent a recerca i investigació. Els estudis i investigacions realitzats pel 
professorat de les universitats en el marc del Consorci seran considerats per les 
universitats com a tasca investigadora i, consegüentment, podran ser objecte 
d'avaluació per a la seva promoció professional i econòmica.  

 
CAPÍTOL V 
 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
 
Article 21. Modificació dels estatuts  
La modificació dels estatuts del Consorci, amb l'acord previ i unànime del Consell de 
Govern, ha de ser ratificada per les administracions i universitats consorciades. Haurà de 
ser acordada amb les mateixes formalitats que les emprades per a la seva aprovació.  
 

CAPÍTOL VI 
 

SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ 
 

Article 22. Separació 
a) Qualsevol de les entitats consorciades pot acordar exercir el dret de separació del 

Consorci en qualsevol moment, si bé amb les condicions següents: 
1) S’haurà de presentar un escrit notificat al màxim òrgan de govern del Consorci. 
2) Ha d’estar al corrent dels seus compromisos adquirits i garantir la liquidació de les 

obligacions aprovades abans d’exercir el dret de separació. 
b) L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci tret que la resta dels 

seus membres, acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al Consorci, com a 
mínim, dues administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o 
dependents de més d’una administració. Quan l’exercici del dret de separació no 
comporti la dissolució del consorci s’aplicaran les següents regles: 

 Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret de 
separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del 
patrimoni net, d’haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte que el criteri de 
repartiment serà el següent: 
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 Es considera quota de separació la que l’hi hagués correspost en la liquidació. En 
defecte de determinació de la quota de liquidació es tindrà en compte, tant el percentatge 
de les aportacions que hagi efectuat qui exerceixi el dret de separació al fons patrimonial 
del consorci, com el finançament concedit cada any. Si el membre del consorci que se 
separa no hagués realitzar aportacions per no estar obligat a fer-ho, el criteri de 
repartiment serà la participació en els ingressos que, en el seu cas, hagués rebut durant 
el temps que ha format part  del Consorci. 

 S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota 
de separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions 
del pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota 
és negativa. 

 L’efectiva separació del Consorci es produirà un cop determinada la quota de separació, 
en el supòsit en què aquesta resulti positiva, o un cop s’hagi pagat el deute, si la quota 
és negativa. 

c) Si el Consorci estigués adscrit, d’acord amb el previst en la Llei, a l’Administració que ha 
exercit el dret de separació, haurà d‘acordar-se pel Consorci, a qui, de les restants 
administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents d’una 
administració que continuïn en el Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts 
en la llei. 

 

Article 23. Dissolució  
a)  El Consorci es dissoldrà:  

1) Per acord unànime de les entitats que l'integren.  
2) Per impossibilitat legal o material d'acomplir les seves finalitats.  
3) Per la transformació del Consorci en un altre ens.  

b) Finalitzada la liquidació del Consorci es sotmetrà a la consideració de les institucions 
signatàries un informe final sobre les operacions liquidadores, degudament verificades i 
auditades.  

c) L'acord de dissolució l'adoptarà el Consell de Govern amb caràcter d'unanimitat. En 
aquest acord es decidirà la forma en què s'hagi de procedir a la liquidació dels béns del 
Consorci, i a la reversió, en el seu cas, als ens consorciats de les obres i instal·lacions 
existents. L'acord de dissolució haurà de ser ratificat pels òrgans competents de les dites 
entitats, administracions, universitats i organismes.  

d) En cas de dissolució del Consorci o de retirada unilateral d'una de les entitats 
consorciades, hi revertiran els funcionaris, institucions, béns i drets cedits a títol de 
simple adscripció i que mantinguin la titularitat de l'administració afectada.  

 
Article 24. Liquidació del Consorci  
a) La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas, serà causa de 

dissolució que les finalitats del consorci s’hagin complert.  
b) El màxim òrgan de govern del Consorci a l’adoptar l’acord de dissolució haurà de 

nomenar un liquidador. Si hi ha manca d’acord, el liquidador serà l’administrador del 
Consorci.  

c) El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci de conformitat amb allò previst en els estatuts. Si no estigués previst en els 
estatuts, es calcularà l’esmentada quota d’acord amb la participació que li correspongui 
en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el 
criteri de repartiment serà l’establert als estatuts.  

d) A falta de previsió estatutària, es tindran en compte tant el percentatge de les 
aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no hagués 
realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació 
en els ingressos que, en el seu cas, hagués rebut durant el temps que va estar al 
Consorci.  
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e) S’acordarà pel Consorci la forma i les condicions en que tindrà lloc el pagament de la 
quota de liquidació en el supòsit en que resulti positiva.  

f) Les entitats consorciades podran acordar, amb la majoria que s’estableixi en els estatuts, 
o a falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una 
altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i 
arribar als objectius del Consorci que es liquida.  

g) El saldo que pogués existir després de procedir a la liquidació del Consorci correspondrà 
a les entitats consorciades en proporció a les aportacions realitzades.  

h) En cas de dissolució o de retirada unilateral de les institucions que integrin el Consorci 
cada una de les entitats respon a les aportacions compromeses puntualment o les 
previstes al darrer pressupost aprovat.  

i) Així mateix, la dissolució del Consorci o la retirada d'una de les institucions consorciades 
no significa la desaparició de la responsabilitat subsidiària en relació als deures contrets i 
al dèficit acumulat en el moment de la dissolució o retirada.  

 
CAPÍTOL VII 
 
RÈGIM D'IMPUGNACIONS EN VIA ADMINISTRATIVA I JURISDICCIONAL 
 
Article 25. Impugnacions  
Els acords i les resolucions dels òrgans del Consorci podran ser impugnats en via 
administrativa i jurisdiccional de conformitat amb el que preveu la legislació de règim local i 
general.  
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. En tot allò no previst en els presents estatuts i per a qualsevol dubte i qüestió que 
es plantegi en la seva aplicació resoldrà el Consell de Govern, el qual tindrà la facultat 
interpretativa i podrà sol·licitar per a aquest menester els assessoraments que consideri 
oportuns.  
 
Segona. Aquests estatuts entraran en vigor quan hagin estat ratificats definitivament pels 
òrgans competents dels ens consorciats i se n'hagi fet la publicació.“ 

 
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Rafael Homet 
Ventayol i del Sr. Jose Muñoz Luque per formar part del Consell Executiu, efectuats 
per la Junta de Govern en la sessió de 29.10.2015 (AJG 549/15) i 28.1.2016 (AJG 
3/16), respectivament, amb motiu de la supressió d’aquest òrgan en la modificació 
d’estatuts aprovada, sens perjudici de la representació que correspon a la Diputació de 
Barcelona en el Consell de Govern.   
 
Quart.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci i a la resta de membres, per al 
seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
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 (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (6) i Partit Popular (3) i l’abstenció dels Grups 
polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat 
definitiu de 43 vots a favor i 6 abstencions. 
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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, 
per a la creació d’un protocol contra les agressions sexistes als grans 
esdeveniments d’oci o festius. 
 
“Les violències fruit del sistema patriarcal es manifesten en l’entramat de relacions 
socials i personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa 
no en són una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments 
de festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vistiplau o la ignorància de bona 
part de la població, ja que estan normalitzades i legitimades pel context.  
 
Atès que les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les 
masculinitats heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i 
diverses: comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no 
desitjades, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, 
agressions físiques... un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones 
i, sovint, vulneren la seva integritat física i emocional.  
 
Atès que les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de 
violència masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva 
de gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels 
ciutadans, tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que 
s’encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la festa major de la 
ciutat o d’altres esdeveniments d’oci.  
 
Atès que la seguretat de les noies i dones a l’espai públic és un deure col·lectiu, però 
sobretot és tasca de l’Administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els carrers 
siguin espais de seguretat per a totes les que hi habitem.  
 
Per tots aquests motius, la CUP Poble Actiu (CUP-PA) a la Diputació de Barcelona 
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1. Crear un protocol contra les agressions sexistes a la demarcació de Barcelona 

contra les agressions sexistes per a tots els esdeveniments d’oci nocturn, incloent-
hi les Festes Majors on participi, directa o indirectament, la Diputació de 
Barcelona, a partir de la constitució d’una taula integrada per persones expertes, 
administracions públiques i entitats feministes per a procedir a  una adequada 
adaptació territorial. Així mateix, dotar dels recursos necessaris pel seu impuls, 
desenvolupament i implementació. 

 
2. Crear una campanya comunicativa i de sensibilització perquè els actes festius 

estiguin lliures d’actituds sexistes i discriminatòries. Aquesta campanya 
contemplarà accions com ara l’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de 
condemna a les agressions sexistes. (Exemple: “NO és NO. Per unes festes 
lliures de sexisme”), el llançament d’un “hashtag” a les xarxes socials de la 
Diputació amb el lema triat per la campanya, fer arribar tot el material i una 
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explicació de la campanya als ajuntaments de la demarcació, amb l’horitzó que 
aquest arribi a totes les entitats organitzadores d’actes festius i, especialment, als 
centres d’educació secundària.  

 

3. Incorporar la perspectiva de gènere en l’organització dels actes festius i 
l’elaboració de la programació de les festes.  

 

4. Traslladar aquest acord als 311 ajuntaments de la demarcació, a les tres entitats 
municipalistes, als grups polítics del Parlament de Catalunya i als promotors 
privats implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius a 
la demarcació, que siguin finançats per la Diputació de Barcelona.” 

 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: En primer lloc, dir que el text ha estat millorat 
pel Grup d’Entesa i, en aquest sentit, donar les gràcies, a què s’hagin afegit i s’hagin 
ajuntat coses per tal que s’entengués més la moció.  
 
I pel que fa a la defensa de la moció, bé, hem parlat ja aquí, en aquest Ple, en 
múltiples vegades, de que les violències fruit del sistema patriarcal es manifesten en 
les relacions socials i personals, en diverses formes i d’una manera estructural i, en 
aquest sentit, entenem que els espais d’oci i de festa no en són una excepció. 
 
Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donen 
sistemàticament; també, amb el vistiplau o la ignorància de bona part de la població, ja 
que estan totalment normalitzades i legitimades pel context. Així doncs, les agressions 
derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les masculinitats heteropatriarcals 
hegemòniques, en espais de festa, són múltiples i diverses: comentaris ofensius i 
degradants per part d’un home, floretes no desitjades, insults, mirades persecutòries, 
... Un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones quan ens trobem 
en espais d’oci i, sovint, vulneren la nostra integritat física i emocional.  
 
Entenem, en aquest sentit, des del nostre Grup, que les institucions públiques tenen 
l’obligació d’abordar les diverses cares de la violència masclista a través, també i de 
manera fonamental, de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de 
gènere. Els ajuntaments, també, com a institució més propera a la vida quotidiana dels 
ciutadans, tenen un paper clau a l’hora d’actuar contra les violències que s’encarnen 
en tots els espais de socialització i, en aquest sentit, els espais de festa major i, també, 
en els mesos que ens vénen ara, o d’altres esdeveniments d’oci, entenem que és 
important posar-ho al centre del debat. 
 
És per això que proposàvem tot un seguit de mesures, que ja s’han llegit; però, 
bàsicament, és el fet que la Diputació s’impliqui, activament, en la creació d’un protocol 
contra les agressions sexistes, que pugui ser utilitzat pel conjunt d’ajuntaments; per tal 
de posar-lo en pràctica en els diferents esdeveniments que es realitzin i, en els quals, 
moltes vegades, la Diputació hi participa activament en forma d’infraestructura, o en 
forma de subvencions o el que sigui. Entenem que ha d’haver-hi una implicació 
directa. I, també, ha de crear el marc perquè els diferents ajuntaments tinguin la 
capacitat tècnica i la capacitat jurídica per poder desenvolupar aquests protocols en el 
si dels seus municipis. I, alhora, també creiem que la comunicació és important, és 
fonamental. La sensibilització del conjunt de persones del país és una eina que cal que 
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tinguem molt present i, en aquest sentit, la Diputació té les condicions materials i les 
condicions tècniques per poder generar aquesta campanya comunicativa i de 
sensibilització i, per tant, entenem que l’ha de posar al servei del conjunt de municipis. 
 
Així doncs, també un dels eixos que hi hem anat reivindicant és la incorporació de l’eix 
feminista i de la transversalització del gènere, en tota la programació de festes i en 
totes aquelles activitats que es realitzin com a Diputació però, també, com a 
ajuntaments i, finalment, que es traslladi aquest conjunt d’eines, que es puguin generar 
des d’aquesta Diputació, als municipis perquè, moltes vegades, no són conscients que 
tenen a l’abast aquest suport tècnic per part d’una administració com és la Diputació.  
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros, independientemente de que no compartamos el 
lenguaje ni el marco conceptual que se desarrolla en la parte expositiva de la moción, 
creemos que cualquier medida que garantice los derechos, la libertad y la seguridad 
de los ciudadanos y, en este caso, de las ciudadanas, debe ser bienvenida y, en este 
sentido, daremos nuestro voto favorable a la moción.” 
 
Pren la paraula, tot seguit, la diputada del Grup Entesa, senyora Pérez, qui diu: 
Primer, agrair la presentació d’aquesta moció i mostrar el nostre suport a la moció que 
presenta el Grup de les CUP-Poble Actiu. Pensem que ens presenten un àmbit de 
treball que és molt necessari. Veiem en els estudis, l’últim, l’avaluació del circuit de 
violències de Barcelona amb el Consorci de Salut, que és cert que en aquest àmbit de 
les violències en plural, n’hi ha hagut algunes violències on hem avançat molt, i això no 
vol dir que no hem de seguir treballant. Però és cert que hi ha més reconeixement i 
millor detecció en l’àmbit de parella i ex-parella i hi ha altres violències que estem 
veient, com a institucions, que no estem arribant prou a aquest abordatge. Això ens 
parla de violències laborals, violències sexuals, violències d’àmbit comunitari, com pot 
ser el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, i altres. I, per tant, aquesta 
moció, centrada en les dades que tenim avui dia, ens parla d’un percentatge de dones 
que ha patit violència masclista a l’espai públic, de caràcter sexual, en torn a un 15%. 
També, és una dada que ens parla que encara, ho deia la companya de les CUP, que 
tan normalitzada està aquesta violència que, moltes vegades, ni tan sols qui l’estem 
patint som conscients de que és un tipus de violència masclista i, per tant, hem de 
millorar el coneixement d’aquesta realitat, hem de tenir una millor aproximació a través 
d’accions de prevenció i d’intervenció i ja sumar-nos a la demanda de les CUP. 
 
Aquesta és una responsabilitat institucional: garantir espais lliures de violències a les 
nostres ciutats; i això inclou, també, els espais de socialització. Treballant des de la 
prevenció, el qüestionament d’aquestes actituds que, moltes d’elles, ja es deia, estan 
normalitzades i, per tant, poder desenvolupar una cosa que no és gens fàcil, que són 
els protocols bàsics que serveixin, també, a la resta de municipis, de pobles i de 
ciutats per treballar la violència sexual a l’espai públic; això és una part important però 
també n’hi ha tota una feina més integral i molt més àmplia contra la cultura de 
l’assetjament, contra la cultura de la violació i de la misogínia.  Feina que també ha de 
ser una preocupació fonamental de les nostres institucions. Moltes vegades veiem i, 
per això, era important, també, afegir els grups i les entitats, moviments feministes i 
dones que ja tenen, i ens han anat per davant en la creació de protocols des de base 
comunitària i, per tant, també, afegir aquest coneixement. Ja tenim iniciatives diverses 
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arreu del territori: crear taules i treballar-ho conjuntament; crec que és la manera de 
fer-ho.  
 
El diàleg, també, amb els agents d’oci nocturn. Aquí tenim, també, tota una línia de 
treball. Com fem les mesures de prevenció als locals d’oci i de festa, a les festes 
majors, com un espai, també, important i jo crec que aquí les administracions encara 
no hem posat prou recursos ni suficients esforços i, per tant, aquesta pot ser una bona 
manera: crear protocols amb una perspectiva feminista. Protocols, ja hem vist, i 
iniciatives vàries. S’ha de fer des d’aquesta perspectiva. La importància de la formació, 
que també es proposa a la moció: bones campanyes de comunicació. Al final, el que 
demanem és no escatimar esforços ni recursos per tal de fer dels espais d’oci i de les 
festes majors que, a més, s’intensifiquen en els propers mesos, per fer de les nostres 
ciutats i pobles uns llocs de llibertat per a tots i totes. 
 
Intervé, a continuació, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: En aquest cas, les violències 
sexistes o, d’una manera més àmplia, les heteropatriarcals són, encara, una de les 
formes de violència masclista i sabem que es manifesten de formes molt diverses i, a 
més a més, en diferents àmbits. I el més important que cal és tirar de dades i les 
dades demostren que es tracta, encara, d’un problema molt present, molt estès i, fins i 
tot, malauradament, si mirem les dades del Departament d’Interior,  d’un problema que 
va creixent; si més no, quant al fet de denunciar-ho. Concretament, l’Agència Europea 
de Drets Fonamentals va concloure que l’any passat, a Europa, gairebé quatre milions 
de dones van ser violades. Les dades també demostren que el 80% dels autors 
d’aquestes agressions sexuals formen part de l’entorn de la víctima i, per tant, estem 
parlant de parelles, d’ex-parelles, de familiars,  d’amistats... I aquí en concret, a casa 
nostra, a Catalunya, es denuncia una agressió sexual cada tretze hores i es considera 
que només un 17,7% de les víctimes d’agressions denuncia. Per tant, estem parlant 
d’un problema, com dèiem abans, molt estès, molt preocupant i, per tant, molt 
encertada aquesta moció presentada per part de les CUP.  
 
És cert, també, que per part dels diferents... no, dels diferents; de diferents 
ajuntaments s’està treballant. Sabem que hi ha alguns ajuntaments que, ja fa un 
temps, van aprovar protocols per poder combatre aquestes violències, que es 
presenten en festes majors, en espais d’oci; en algun s’està, ara mateix, en la via de 
fer-ho. Però no tots els ajuntaments tenen les mateixes eines, recursos i possibilitats 
de poder tirar endavant un protocol que és, ara mateix, tan necessari. Que malgrat les 
lleis, que malgrat els esforços i recursos que posem, aquestes violències masclistes i, 
en particular, la que parlem avui, aquestes violències sexistes en espais d’oci, són, 
com deia, molt preocupants. I, per tant, la moció aborda aquesta necessitat de poder 
elaborar un protocol, entenc que un protocol marc, també, que pugui servir d’ajuda a 
municipis que, com dèiem abans, potser no tenen els recursos per tirar endavant d’una 
manera ràpida, que és el que necessitem, un protocol d’aquesta mena. 
 
D’una altra, també, tota la necessitat de fer pedagogia, de fer campanya, de treballar i, 
fins i tot, encara que no ho diu la moció, jo crec que podríem anar més enllà i és 
aquesta necessitat de no contractar, no fer contractacions públiques amb mitjans de 
comunicació que difonguin opinions contràries als drets de les dones i que expressin 
suport, directe o indirecte, a la violència masclista. El fet, també, de no contractar, això 
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ja ho farem els ajuntaments i penso que és important que també ho tingui, en el punt 
de mira, la Diputació, no contractar, per a festes o celebracions, grups o espectacles 
que difonguin continguts masclistes o de violència envers les dones. I bé, per tots 
aquests motius, pensem que la moció és molt benvinguda i votarem favorablement.  
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, des del Grup d’Esquerra, òbviament, 
donarem suport a la moció i agraïm al Grup de CUP-Poble Actiu que l’hagueu 
presentat, perquè entenem que qualsevol iniciativa que actuï en contra de les 
agressions sexistes al nostre país, a la nostra societat i a nivell mundial necessita de 
tot el nostre suport. I, per tant, el necessiten també en aquest cas, ja que les 
agressions sexistes vulneren clarament la integritat no només física sinó, també, 
emocional de les dones. Malauradament, sovint en aquest tipus d’agressions 
socialment hi ha una certa com, podríem dir, acceptació que hem interioritzat, 
malauradament, dins la nostra pròpia societat i, per tant, inclòs normalitzant-ho i 
legitimant-ho moltes vegades. I per tant cal un treball pedagògic molt important al 
conjunt de la nostra societat. 
 
Posar en valor, jo diria, que gran part dels acords que planteja la pròpia moció. De fet 
jo ho volia posar en valor perquè, en el Catàleg de 2017, ha sortit, i per tant ha estat un 
element que hi ha em sembla que són quinze ajuntaments que s’han adreçat i és un 
treball que s’ha fet des de l’Àrea d’Atenció a les Persones i, en concret, des de la 
matèria d’igualtat i ciutadania i, en concret, està molt bé. Perquè quan t’ho llegeixes 
plantegen que els diversos ajuntaments ens puguem adherir als protocols d’actuació 
davant de l’assetjament sexual en els espais públics i d’oci i, també, evidentment, és 
les eines per a l’abordatge integral de la violència masclista envers les dones. Per tant, 
és una fitxa que, permetin-me explicar-ho, que planteja tot un protocol d’actuació, que 
era el que han dit els portaveus que m’han precedit anteriorment. Que planteja des de 
campanyes de sensibilització i que, de fet, els ajuntaments ho podem fer amb la no 
contractació, com deia també la portaveu socialista, de grups o d’actuacions que 
incorporin elements que puguin ser susceptibles de potenciar el masclisme, que actuïn 
en contra i, per tant, fomentin la violència vers les dones. També, plantegen que hi 
hagi un treball important a nivell pedagògic, de sensibilització, de campanya 
divulgativa i d’atenció a qualsevol situació que s’hagi produït de violència sexista 
envers les dones. Per tant, entenc que és una eina que, per primera vegada, surt en el 
Catàleg de serveis 2017 i que a mi, com a membre del Govern, m’agradaria posar-ho 
en valor perquè, jo crec que, arran de les diverses mocions que vers la violència 
masclista s’han anat realitzant en aquest mandat i en anteriors mandats, també és obvi 
que, des de la matèria i, en aquest cas, el diputat Antoni Garcia ha estat absolutament 
sensible, i també la Meritxell com a vicepresidenta, se n’ha parlat en diverses ocasions 
i hem de ser capaços, com a Govern i com a institució, de donar resposta a aquesta 
situació que genera la nostra societat. 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Asens (Entesa). 
 
Tanca la intervenció dels Grups el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor 
García Cañizares, qui diu: Dues intervencions alhora: una, com a Govern i, l’altra, 
com a Grup. Evidentment, el diputat Fàbrega parlava de la feina que s’ha fet des de 
l’ajuntament, perdó, des de la Diputació com a institució i és evident que hi ha un 
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recurs, en el Catàleg de serveis del 2017, que aborda aquestes qüestions i les aborda 
d’una manera contundent. Quinze ajuntaments ja ho han demanat perquè hi ha la 
consciència, per part del Govern de la Diputació, de la necessitat d’ajudar els 
ajuntaments a resoldre, participar o buscar les eines per aconseguir el que la moció va 
buscant. Per tant, com a Govern, dir que aquesta feina està engegada, que 
segurament caldrà ampliar-la, però sí que s’ha pensat. 
 
Com a Grup, evidentment, tenim clar que aquesta qüestió s’ha d’afrontar, que les 
agressions sexuals van contra un dret fonamental que és la llibertat; coarta la llibertat 
de les dones, en aquest sentit, i que cal fer tot el possible des de l’Administració. 
Segurament, des de l’Administració local, des dels ajuntaments, és l’espai que més hi 
podem treballar perquè som molt més propers a aquestes accions, i a aquestes 
accions dins dels espais d’oci i, especialment, ara que arriba el bon temps i que els 
ajuntaments i els municipis tenen les seves festes majors i que és un espai que consta 
que, en moltes ocasions, es produeixen aquestes agressions sexistes. En tot cas, hi 
hem de treballar molt i hem d’aconseguir que hi hagi aquest canvi de paradigma a la 
societat, que no ha canviat encara, i que comporta visions antigues d’una societat molt 
masclista. Per tant, cal una feina molt important, una feina social molt important i una 
feina educativa molt important perquè aquesta coartada, aquesta manera de coartar la 
llibertat a les dones desaparegui definitivament i que les administracions ajudem a què 
això sigui el més aviat possible.  
 
Sotmesa a votació la moció, el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3). 
 

2.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, de suport a 
la tasca dels municipis per la millora en la prevenció i en la gestió dels residus 
municipals. 
 
(El text que es transcriu tot seguit és el sotmès a debat i votació i incorpora les 
esmenes presentades pels Grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal i les esmenes “in voce” presentades pels Grups d’Entesa i 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés. És el text definitiu a què 
es refereix la presidenta, senyora Conesa, més endavant.)   
 

“Les societats mediambientalment responsables tenen cura de la gestió integral 
dels seus residus. Catalunya ha de fer front de manera immediata a una sèrie de 
compromisos pels quals cal un esforç col·lectiu de la ciutadania, de la indústria de 
producció de béns de consum i del conjunt de les diverses administracions públiques 
implicades. 
 
Un dels reptes principals que tenim al davant és la transició d’un model d’economia 
lineal, en el que els residus acaben en abocadors o processats en incineradores en 
la seva major part, a un model d’economia circular, en el que els residus són 
considerats un producte amb capacitat de reintegrar-se al cicle productiu, 
mantenint el valor d’ús dels recursos tant de temps com sigui possible 
mitjançant la reutilització, la reparació i el reciclatge. Aquest canvi suposa no 
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només una reducció del seu impacte ambiental, sinó un gir total cap a una 
economia basada en un ús sostenible dels recursos, un major grau d’autosuficiència 
en relació a les matèries primeres i als recursos utilitzats, i un nínxol econòmic 
amb capacitat de ser motor de reactivació econòmica i de creació de llocs de 
treball. 
 
La Unió Europea va aprovar el desembre de 2015 el seu paquet d’economia 
circular. En aquest nou paradigma, les diferents Directives Europees i la Directiva 
Marc de Residus obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 50% de 
residus d’origen municipal el 2020 i percentatge que es veu incrementat fins el 70% al 
2030. 
 
Catalunya recull de manera selectiva un 39% dels seus residus municipals, segons 
dades del 2015. És una situació que no varia de manera significativa des del 2010 i 
que mostra signes d’estancament. L’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
presenta en general unes dades similars a les de Catalunya, amb un estancament 
clar dels resultats, que amb prou feines han superat el 38% de recollida selectiva. 
 
Els municipis es troben en una situació també difícil en aquesta qüestió. Pressionats 
per un model que prioritza la comoditat per la ciutadania per sobre de tot, queda en 
mans d’equips de govern conscienciats, voluntariosos i sovint heroics, la implantació 
audaç de sistemes de recollida capaços de trencar les barreres de l’estancament  
en la recollida selectiva, i en mans de ciutadania conscienciada la separació en 
origen, a les seves llars. Ni la fiscalitat (diversa, atomitzada, desharmonitzada, no 
associada massa sovint a resultats de la recollida selectiva) ni les fórmules de 
gestió associades a la recollida de residus (gestió indirecta en la seva gran 
majoria, amb plecs de clàusules complexos i difícilment abordables per molts dels 
equips tècnics i econòmics dels ajuntaments, de durades llargues i de grans imports 
econòmics, que en dificulten la flexibilitat i l’adaptació progressiva a les realitats dels 
municipis i als objectius progressivament més ambiciosos en els objectius de recollida 
selectiva) ni les capacitats de molts ajuntaments (afeblits per enormes pressions 
legislatives que dificulten un replantejament en la forma d’oferir el servei) són en 
aquests moments elements afavoridors de la revolució que necessita l’àmbit. 
 
És també molt clara la incapacitat del model actual de contenidors oberts d’actuar 
com a eina catalitzadora del canvi, i cal avançar cap a sistemes que fugin de 
l’anonimat en el dipòsit del residu i suposin una dificultat per les persones que no 
s’han incorporat encara a la recollida selectiva. En la línia de les recomanacions de la 
declaració aprovada per unanimitat a l’Àrea metropolitana de Barcelona el passat mes 
de desembre de 2016 “Cap a un canvi en la Gestió de Residus de l’AMB” és 
imprescindible aprofundir i promoure la individualització de la recollida a través 
de sistemes com la recollida porta a porta comercial i domèstica –que hauria de ser 
el sistema de recollida de referència en zones de baixa densitat– o l'obertura de 
contenidors prèvia identificació de l'usuari quan la recollida porta a porta no sigui 
possible. 
 
Cal també centrar esforços en la fracció orgànica (FORM), ja que suposa un 
40% dels residus municipals (en pes). Aquesta és la fracció principal que hauria de 
focalitzar l'atenció i esdevenir la prioritat de l'organització de la recollida selectiva i les 
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campanyes d'educació ambiental i comunicació per garantir-ne tant la quantitat com la 
qualitat. En aquest sentit, caldria prestar especial atenció als grans generadors de 
fracció orgànica, com ara el sector de l'hostaleria, restauració i la distribució 
d’aliments, així com generar estratègies contra el malbaratament alimentari. 
 
Es fa evident que calen polítiques col·lectives, valentes i eficients per aconseguir 
avançar en la recollida selectiva i el reciclatge, i que superin les accions voluntaristes i 
les declaracions d’intencions i estableixin objectius i compromisos polítics clars 
d’obligat acompliment. Es fa també evident la necessitat del lideratge públic i una 
major implicació de les administracions en la gestió directa d’aquest sector, 
cercant complicitats i mancomunant esforços entre ajuntaments en el cas que sigui 
necessari i afavorint convenis amb els diversos sectors econòmics i socials quan 
calgui. 
 
L’altre repte majúscul que ens cal afrontar és el de la prevenció de residus. Els 
objectius del PRECAT situen un objectiu de reducció del 15% del pes total dels residus 
pel 2020 en relació al del 2010. El 2010 Catalunya generava 1,53 kg de residu per 
habitant i dia, el 2015 1,35kg i amb una tendència a pujar en paral·lel amb 
l’augment del consum que acompanya la capacitat econòmica de les famílies. 
 
En la prevenció de residus no només esdevé fonamental les campanyes de 
conscienciació, sinó que són necessaris profunds canvis legislatius, com ara una 
nova llei per al sector del packaging i els envasos, per reduir-ne la quantitat, 
establir-ne els materials i apostar per l’ecodisseny com a element fonamental. Cal 
entre d’altres apostar per ampliar la responsabilitat dels productors en la 
recuperació dels materials així com en el cofinançament de la gestió dels residus en 
tota la seva cadena de tractament, des de la recollida selectiva fins al tractament, 
dipòsit i/o valorització energètica. 
 
Amb aquestes dades tan poc encoratjadores es fa difícil pensar en arribar als 
objectius que ens marca la UE. Es fa necessari, vista la situació, ressituar la política 
de gestió dels residus en l’eix central no només de les polítiques mediambientals, 
sinó en les econòmiques i productives. Només així podrem fer realitat el trànsit no 
cap a una “societat del reciclatge”, sinó cal a una veritable “societat eficient en l’ús 
dels recursos”. 
 
De la mateixa manera que existeixen accions coordinades en favor de la qualitat de 
l’aire i la gestió de la mobilitat, on  en favor d’accions per  l’eficiència energètica i 
per l’accés universal als subministraments bàsics, caldria abordar el repte dels 
residus des d’un pacte entre administracions amb l’objectiu de coordinar, 
assessorar, harmonitzar, potenciar i comprometre de manera definitiva la nostra 
societat en la correcta gestió dels nostres residus. 
 
Atès que calen canvis normatius que ens permetin avançar cap a una economia 
circular basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del 
productor i l’estratègia “residu zero”. 
 
Atès que la gestió de residus, la seva correcta separació i tractament, així com la 
seva prevenció en origen esdevé una de les preocupacions principals dels 
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ajuntaments de la demarcació de Barcelona i un repte mediambiental de primer 
ordre al que cal fer-hi front de la millor manera possible. 
 
Atès que en els darrers anys s’ha produït una situació d’estancament que fa 
necessària l’aplicació de noves mesures que ens permetin arribar als objectius  de 
reciclatge que estableix la UE en les seves directives, i que s’han traslladat al PRECAT 
2020. 
 
Atès que la complexitat del sector i la seva gestió fa que molts ajuntaments no 
puguin desenvolupar polítiques adaptables i adaptades a la realitat del territori, i 
quedin excessivament condicionats per contractes poc adequats a l’evolució de les 
necessitats dels nous compromisos i objectius polítics. 
 
Atès que cada cop és més evident la necessitat de fer aflorar els costos de la 
gestió de residus 
 
Atès que existeix una necessitat de coordinar esforços i polítiques entre els diferents 
nivells d’administració 
 
Atès que la Diputació de Barcelona suposa un àmbit de coordinació de primer ordre 
de les polítiques públiques de l’àmbit local 
 
Per totes aquestes consideracions, el Grup d’Entesa proposa al Ple de la 
Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents acords. 
 
ACORDS 
 
1. Instar el Govern de la Generalitat a iniciar els treballs d’elaboració d’una nova 

Llei Catalana de Prevenció de residus i per a l’ús eficient dels recursos, com una llei 
marc que empari els canvis legislatius necessaris per avançar cap a una economia 
circular basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada 
del productor i el residu zero. 

 
2. Instar el Govern de la Generalitat a la creació d’una comissió de treball que, prèvia 

a l’elaboració d’una futura llei, reuneixi els representants de tots els sectors 
implicats (Generalitat, municipis, empreses envasadores, empreses de distribució, 
persones consumidores, entitats ambientalistes, i d’altres que es pugui considerar) 
sobre la millora de la gestió dels envasos en el marc de l’economia circular, on 
s’exposi i s’estudiï l’eficàcia ambiental, tècnica i econòmica de diferents 
mecanismes de gestió com l’SDDR, l’impost sobre els envasos, i l’evolució dels 
SCRAP, entre d’altres, i aplicar-ne les conclusions. 

 
3. Instar el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat a impulsar les 

modificacions legislatives necessàries i els mecanismes de fiscalitat adients per a 
desenvolupar nous sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor de manera 
que el cost l’assumeixin els responsables de posar-la al mercat (productors, 
distribuïdors) i que s’afavoreixin: 
a) Criteris de producció neta i ecodisseny: durabilitat, facilitats de reutilització, 

reparables i fàcilment reciclables o compostables al final de la vida útil. 
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b) Criteris de comercialització que afavoreixin la reutilització i venda a granel, 

sistemes de dipòsit, devolució i retorn per a envasos i altres productes d’un sol 
us. 

 
4. Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a participar activament en el 

procés per establir el “Compromís per a la millora de la gestió dels residus”, 
juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya, la FMC, l’ACM, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i els sistemes de gestió d’envasos Ecoembes i 
Ecovidrio per assolir els objectius marcats per la Comissió Europea per al 2020 
pel que fa a la gestió dels residus municipals. Alhora el Compromís es 
constitueix com un fòrum permanent que faciliti la implantació de les principals 
accions que han de permetre complir amb els objectius del PRECAT. 

 
5. Instar l’Agència de Residus de Catalunya en coordinació amb l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona i les principals entitats municipalistes, a establir les bases de la nova 
negociació amb Ecoembes i Ecovidrio per tal de millorar les condicions 
econòmiques de la recollida dels residus d'envasos i fer efectiu el principi de la 
responsabilitat del productor tant en la fase de recollida selectiva com en la resta de 
fluxos on es troben els residus d'envasos. 

 
6. Instar el Govern de la Diputació a fer aflorar el seu compromís amb el repte que 

els municipis de la demarcació han d’afrontar els propers anys, mitjançant un 
suport tècnic i econòmic en l’elaboració de les estratègies locals tant 
d’augment de la recollida selectiva com de la prevenció de residus. 

 
7. Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a aprofundir en la tasca de 

coordinació dels municipis de la demarcació en matèria de prevenció i gestió de 
residus mitjançant un grup de treball específic que pugui generar recomanacions 
en diferents àmbits (models de gestió, models de recollida i tractament, 
fiscalitat,...), formar les persones tècniques i polítiques responsables dels 
ajuntaments, així com propiciar l’intercanvi i la col·laboració intermunicipal. 
Aquest àmbit permetrà aprofundir també en l’especificació d’àmbits territorials 
diferenciats amb objectius i indicadors específics que permeti individualitzar les 
estratègies i valorar l’esforç de cada territori 

 
8. Instar el Govern de la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona a 

promoure l'establiment d'una xarxa de municipis Residu Zero, en coordinació amb 
les  entitats de la societat civil, i  d'acord  amb  els  principis  de  xarxes  similars 
establertes a nivell europeu. 

 
9. Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, 

l’Agència de Residus de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Perquè tothom ho tingui davant, estem parlant, al final, del text 
que comença “Aquesta moció substitueix la presentada al Registre el 20.04.2017”. El 
text que substitueix la moció definitiva perquè és una moció que ha patit tres 
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modificacions, ho dic de cara a l’aprovació de tothom, i a la qual hi afegiríem una nova 
esmena més, que me l’acceptaran, espero, que és en el punt 9 quan comuniquem els 
acords afegiríem: “Comunicar-li, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, també”. No seria 
coherent, perquè l’instem a fer coses que no li comuniquéssim que hem pres aquest 
acord. Per tant, seria afegir l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’acord 9. 
 
El text que ha patit, insistim, tres modificacions o, en tot cas, el que tenim davant el 
que expressa és, com tothom haurà vist, una moció que està viva perquè, si no, no 
hagués tingut, segurament, tant... Perquè és un debat que està viu i que està present 
no només a nivell social sinó, també, en els nostres municipis i, per tant, per això li 
interessa al nostre Grup presentar aquesta moció. Aquesta moció el que planteja és 
alguns elements diferenciats, però tots plegats integrats en una idea, que és que 
entenem que les societats mediambientalment responsables han de fer una gestió 
integral dels seus residus i, sobre aquesta gestió integral, veure què fa cadascú.  
 
Nosaltres incorporem, en aquesta moció, la idea de que cal una economia circular, que 
sigui capaç d’incrementar, entre altres coses, la recollida selectiva, i entenem que té 
una vinculació, també, econòmica amb com això ho fem i pot ser, fins i tot, un motor de 
reactivació. En la moció expressem que hi ha uns objectius d’increment de la recollida 
selectiva que hem de complir i que tots i totes som regidors dels nostres municipis, i 
que cap dels municipis que estem aquí representats, alguns, amb més encerts i altres, 
amb menys, arribem als percentatges que tant la Unió Europea com el PRECAT ens 
plantegen. I que, per tant, hem d’intentar arribar a aquest escenari. I aquesta moció el 
que ve a dir és que no podem deixar els municipis sols. Els municipis tenen enormes 
dificultats, com després en parlarem, no només, ja, a l’hora de poder plantejar models 
de gestió més potents sinó, també, problemes de fiscalitat, problemes de model, 
problemes... dificultats tècniques diverses i hem d’ajudar el món local. I aquest creiem 
que és un dels compromisos que ha de tenir aquesta corporació perquè es facin les 
coses millor i puguem arribar a aquests objectius. 
 
Però la moció no només parla de la Diputació, dels ajuntaments i de l’Àrea, sinó també 
diu que les institucions superiors han de fer un esforç, i que la Generalitat i l’Estat ens 
han d’ajudar i ens han de donar un marc que ens permeti desenvolupar elements de 
gestió i de millora en la recollida selectiva en els nostres municipis. Però, també, 
planteja que no només hem de parlar de la recollida de cadascú de nosaltres a casa 
nostra sinó, també, dels productors, també, dels comercialitzadors; també, des del bar 
de sota de casa fins el gran supermercat que tinguem a la cantonada. Hem d’anar a 
intentar fer un increment de la recollida selectiva però, també, hem d’anar a fer un 
esforç per reduir la producció de residus i, per tant, la moció planteja els dos elements. 
Fer un exercici per reduir els residus que el nostre sistema productiu està generant. I 
fent un esforç, també, en un element que va entrar el darrer, però que és estratègic, 
que és la fracció orgànica que, en els nostres municipis, va ser el darrer element a 
incorporar en la recollida selectiva, però que és important. Per tant, anem a intentar 
plantejar-nos que cal una societat eficient en l’ús dels recursos i, per tant, aquest món 
en què hem viscut fins ara no ens permet aquest exercici que generem, de generació 
de més i més residus, de recollides selectives cada cop menors; perquè estem parlant 
de quantitats brutes. Plantegem una preocupació enorme pel descens de recollida a 
molts municipis, començant pels que signem la moció, i, per tant, una preocupació 
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perquè cal que s’hi posin elements per ajudar a incrementar tant la recollida com la 
reducció de residus. 
 
No em vull allargar molt perquè la moció ja és prou llarga. Ens comprometem a fer un 
esforç de síntesi a la propera, però enteníem que hi havia molts elements aquí afegits. 
En els acords, volem fer, torno a fer, una reflexió ferma sobre dos elements que creiem 
que són claus. Volem que la Diputació faci un... es posicioni, activament, en el procés 
d’aquest compromís per la millora de la gestió dels residus. Volem que la Diputació, 
valorant enormement la tasca que s’ha fet des de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat i el paper que fa la Diputació, creiem que hem de fer un pas més. Creiem 
que no podem generar un escenari, a la demarcació, on els municipis que estan dins 
de l’Àrea Metropolitana tinguin un funcionament i un circuit i els de fora de l’Àrea 
Metropolitana tinguin un altre. Per tant, segurament hem de fer un esforç d’implicació 
en tot aquest procés. Ja no val només amb l’educació ambiental, amb la 
sensibilització, etc.;  hem de fer un pas més potent i, aquí, plantegem que ha de ser la 
Diputació qui ajudi els ajuntaments a no deixar-los sols. Creiem que calen canvis 
estructurals i els municipis, segurament, no estan en condicions d’entomar-los en 
solitari; pràcticament, cap municipi de la demarcació. I necessitem fórmules pactades, 
treballades, coordinades i aquí es on creiem que la Diputació té experiència i 
expertesa per poder fer una aposta per tirar endavant això. 
 
Aquest és el plantejament de la moció. La Generalitat i l’Estat ens han d’ajudar amb el 
marc legal i plantejar-se com es generen aquests residus. La Diputació, l’Àrea 
Metropolitana i l’Agència Catalana de Residus hem d’ajudar el món local. I el món local 
també hem de fer una aposta, segurament, per canviar molts dels models de gestió 
que estem fent de recollida de residus a les nostres ciutats. Són les tres coses i creiem 
que la Diputació hi pot aportar.  
 
Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Des de la CUP-Poble Actiu compartim el conjunt de la moció i, per tant, votarem 
favorablement. Ara bé, a nosaltres ens agradaria fer èmfasi en la part del model de 
gestió que s’esmenta en el cos de la moció però que, després, en els acords no queda 
tan reflectida; i pel que fa al model de gestió, entenem que els municipis han de 
començar a desenvolupar en la prevenció i en la gestió dels residus. 
 
Creiem que la Diputació, com administració, conjuntament amb els diferents municipis, 
han de posar èmfasi en què hi hagi una gestió directa de la gestió dels residus a nivell 
municipal per tal de poder desenvolupar els acords i la voluntat que es reflecteix en el 
conjunt de la moció. Creiem que és des del sector públic que s’ha de liderar tota 
aquesta estratègia, que s’ha de liderar amb un control, també, públic i amb un benefici 
per al bé comú, i per al bé ambiental. I, en aquest sentit, no hem de continuar 
privatitzant la gestió dels residus en els nostres municipis. I, per tant, també fer una 
crida que, en el conjunt de municipis on s’acaben les licitacions aquest any o en els 
propers anys, que es pugui plantejar la possibilitat d’internalitzar aquests serveis, tenint 
present que és l’única manera de que realment no s’hi generin uns beneficis pel que 
entenem que ha de ser un servei fonamental dels nostres municipis i del nostre 
territori. Però nosaltres votarem favorablement i volem fer èmfasi, concretament, en 
aquesta àrea específica i d’avançar cap a la internalització d’aquests serveis en el si 
dels diferents municipis. 
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La senyora presidenta diu: Només per una qüestió d’ordre, que em comenten. La 
lectura que hem donat i que ens han donat des de Secretaria no és la de la darrera 
versió de la moció. Si podem corregir aquesta qüestió, tot i que tots sabem de què 
estem parlant, però perquè quedi formalitzat en el Plenari.  
 
Per part de la Secretaria General es dóna lectura dels acords definitius, que ja s’han 
incorporat al text que a l’inici d’aquest punt s’indica que és el sotmès a debat i votació. 
 
La senyora presidenta agraeix la lectura de les modificacions dels acords i dóna la 
paraula al president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: “Desde el 
Grupo Popular compartimos gran parte de la moción que presenta el Grupo de Entesa. 
Y es cierto que, especialmente, los municipios pequeños tienen grandes dificultades 
para poder poner en marcha modelos de recogida de residuos que sean eficientes, y 
que se adapten y que cumplan las normativas y las directrices que marca la Unión 
Europea. No en vano, la gestión de los residuos municipales es uno de los principales 
retos que tiene el municipalismo, y supone una de las principales partidas 
presupuestarias de cualquier municipio. Desde el Grupo Popular no vamos a entrar en 
el debate de la gestión directa o indirecta que planteaba el Grupo de la CUP. Nosotros 
creemos que el debate tiene que ser la excelencia y la eficiencia, y no si se gestiona 
directamente o indirectamente a través de un licitador.  
 
Creemos que no es sólo un tema legislativo, o de normativas o de directrices, para 
conseguir ese gran objetivo de “residuo cero”; sino que también es necesaria una 
tarea importante pedagógica, en las escuelas y en los institutos, para ir concienciando 
a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes de nuestra sociedad, para que 
estén sensibilizados y fomenten ellos mismos, también, el reciclaje y la gestión de 
residuos domésticos de manera sostenible.  
 
Otros países de la Unión Europea, de hecho, han combinado con éxito no sólo los 
cambios legislativos sino también toda la tarea pedagógica y educativa. De esta 
manera, siendo conscientes de que las condiciones climatológicas de nuestro país, de 
España, no son las mismas que las del norte o el centro de Europa; que pueden, y que 
les permite el clima, acumular residuos en sus domicilios y aplicar un sistema de 
recogida puerta a puerta; teniendo en cuenta estas diferencias y que la economía de 
nuestro país se basa, especialmente también, en el turismo y en la restauración, 
tenemos que ir trabajando para implementar sistemas y mecanismos que vayan en 
ese camino de reducir los residuos y que consigamos, de manera progresiva, ir 
adaptando nuestros sistemas a las necesidades ambientales que tenemos.  
 
Por último, desde el Grupo Popular, creemos que la Diputación de Barcelona ya está 
ofreciendo servicio de asesoramiento a los municipios para conseguir esta mejora en 
la gestión de los residuos, pero también en la preparación de las licitaciones y que, por 
lo tanto, también compartimos que si hay que dotar de nuevos recursos que se haga, 
pero teniendo en cuenta que esa labor ya la está haciendo la Diputación de Barcelona 
y podemos decir, de una manera correcta y eficiente.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Plantea un problema complejo la moción, evidentemente. Y 
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nosotros creemos que debe abordarse desde una política de coordinación de todos los 
niveles administrativos y en varios frentes, uno el económico, otro medioambiental, 
otro pedagógico, como ha dicho el diputado Reyes. Sin duda debemos avanzar hacia 
una economía circular. Yo, por dar algunos datos que he encontrado, la Unión 
Europea ha valorado que el impacto de las directivas relacionadas con el uso de 
residuos podría ahorrar a Europa setenta y dos millones de euros. Las industrias 
relacionadas se incrementarían por valor de cuarenta y dos mil millones y podrían 
llegarse a crear cuatrocientos mil puestos de trabajo. Por tanto, entendemos que 
debemos caminar en el sentido de construir un modelo de sociedad sin... del fin de la 
“sociedad de desperdicio” y, por tanto, avanzar hacia la economía circular.  
 
Sí que es verdad que hay algunas partes de la moción en las que no coincidimos. 
Claro, al ser tan extensas es normal que haya partes en las que no podamos vernos 
reflejados; pero el sentido de la moción sí que lo compartimos, a nivel general. 
Echamos de menos algunas referencias a los programas pedagógicos, en materia 
medioambiental; o hablar de inversiones en innovación y desarrollo; proteger a las 
empresas que medioambientalmente son responsables y que propongan un consumo 
colaborativo... En este sentido, el acuerdo tercero nos chirría un poco, porque parece 
ser que habla más de políticas fiscales sancionadores más que de políticas de 
fomento, pero bueno, en general, coincidimos con el sentido de la moción y, por tanto, 
vamos a dar nuestro voto favorable.” 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Bé, nosaltres ja avancem el nostre 
vot favorable a aquesta moció. I, evidentment, la preocupació també per un tema que 
és cabdal. Perquè si el que pretenem és tenir, o viure, en un país saludable és 
imprescindible que aquesta economia que, fins ara, hem tingut lineal, es converteixi en 
una economia circular pel que fa a l’àmbit de la recollida de residus. I, per tant, 
aquesta ha de ser una estratègia essencial i, en aquest camí, avançar aquesta moció. 
Ens preocupa, a més a més, que durant aquesta setmana hem sentit l’informe sobre la 
recollida selectiva, el reciclatge i els hàbits en general, no només de la ciutadania i de 
les persones consumidores, sinó fins i tot de tot el cicle; des de la fabricació a la 
producció, també el repartiment, el consum. I, per tant, com jo crec que ja molt bé 
s’apuntava des del Grup de l’Entesa, la nostra preocupació només pel destí final o pel 
consum final pel que fem les persones consumidores i els habitatges, sinó 
especialment aquelles persones, aquelles empreses i aquelles entitats que es 
dediquen, també, al que deia abans, a tot el tema de la producció i a tot el tema de la 
fabricació, etc.  
 
Des d’aquest punt de vista, a nosaltres ens preocupa especialment què és el que 
passa, com sempre, a casa nostra. I sentim una certa tristor quan veiem que 
Catalunya no es col·loca en els punts capdavanters. Quan parlem del reciclatge 
d’envasos estem parlant de Navarra, de la Comunitat de Madrid o de les Illes Balears. 
Quan parlem del paper i el cartró estem parlant, una altra vegada, de Navarra, de les 
Illes Balears i del País Basc. I a nosaltres ens agradaria Catalunya, que sempre hem 
volgut ser capdavanters en moltes coses, i també en això, ens agradaria veure-la 
pilotant i liderant tot això; per tant, tenim un llarg camí a recórrer. I sí que és cert que, 
en el seu moment, vam fer un salt cap endavant però és veritat que, quan mirem les 
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xifres, fins i tot les que tenim municipi a municipi, aquest és un tema que, 
malauradament, s’ha estancat.  
 
I torno a dir, segurament no perquè pensem en el consum, en com fem el consum 
responsable i sostenible a cada llar, sinó perquè hem d’anar molt més enllà. Sobretot, 
hem d’actuar i tenir un impacte important en els grans consumidors.  
 
La moció, amb la qual estem d’acord i, segurament, com apuntaven des de Ciutadans, 
és possible que encara falti fins i tot alguna cosa més, però és llarga, és extensa i, per 
tant, està molt ben treballada, sí que es parla d’un concepte com és el “residu zero” 
que ens encantaria, però que trobem que, ara mateix, no és que sigui complicat és que 
és dificilíssim. Ara, és cert, no només hem de parlar de reciclar. No només hem de 
parlar d’aquesta recollida selectiva. Sobretot hem d’intentar produir menys residus, 
perquè sinó és que ara és insostenible i serà insostenible. Però una cosa és produir el 
mínim de residus, i l’altra és aquest concepte que, torno a dir, ens encantaria però que 
pensem que és una mica utòpic, del “residu zero”. I potser és l’únic però que li 
trobarem a la moció, per la resta estem completament d’acord i votarem 
favorablement.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, agrair al Grup d’Entesa 
que hagin acceptat les esmenes de Convergència i Unió i Esquerra Republicana en 
aquesta moció. Dir que, òbviament, votarem a favor. I dir, també, que els objectius 
que ens planteja la Unió Europea, com deia la diputada Díaz, són objectius realment 
difícils d’aconseguir. Aconseguir que reciclem al 100%, de que no hi hagi rebuig i, per 
tant, anem a un rebuig zero; són objectius que són difícils, sobretot, tenint en compte 
que, en aquests moments, en el nostre país estem reciclant el 39%, i que el 2020 ja 
hauríem d’estar reciclant el 50%. Per tant, una feina en tres anys, d’aconseguir passar 
d’aquest 39 al 50, serà molt complicat.  
 
No només això, quan deia algun diputat del Partit Popular, que segurament és en els 
pobles petits on hi ha més dificultat de reciclatge, jo diria que és al revés. Que, 
precisament, les dades més altes de reciclatge les tenim a comarques del territori en 
què s’està fent el porta a porta, en què la incidència directa a la ciutadania és de més 
proximitat, més que, a vegades, les grans connotacions metropolitanes on hi ha una 
dificultat més afegida. De fet, fixin-se en una cosa, la demarcació de Barcelona inclòs 
està per sota, en reciclatge, del que és el conjunt del país. Això ens dóna una dada 
que, on hi ha més població al país és on tenim més dificultats a l’hora de procedir al 
reciclatge.  
 
I també que, jo crec que, i des d’Esquerra entenem que, el que ens cal en aquest país 
és un Pacte nacional a favor de com gestionem els residus; en tant que l’últim Pacte 
nacional que va haver-hi al país i que s’ha produït, segurament ja no és útil. Cal 
avançar i cal avançar amb, jo diria, tres concrecions, que és: la no-producció de 
residus, per tant, qui fabrica residus hem de fer de manera que no en produeixi: en la 
valorització del residu, sovint, el nostre país no es vol valorar com altres països. Jo no 
dic que ho haguem de seguir però, si mirem Àustria, que a Viena existeix una planta 
cremant residus que produeix energia; és una manera de valoritzar el residu. Aquí 
aquest tema sembla, moltes vegades, tabú, que no es pot tocar. I, també, amb el tema 
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del reciclatge, que acabo d’aprofundir. I per això cal aquest Pacte; un Pacte en què 
ens hem d’implicar no només les Administracions locals, l’Administració autonòmica i 
també les opcions, els partits polítics, sinó també els agents socials i el sector 
empresarial i les entitats ambientalistes; amb la finalitat d’aconseguir que tinguem un 
canvi d’actitud; un canvi d’actitud també a nivell social, però sobretot en quin sentit? En 
què hem tendit, els últims anys, a que hi ha un estancament clar respecte el reciclatge. 
Inclòs jo diria que hem tendit a anar enrere. I aquest estancament ens és molt 
dificultós per aconseguir els objectius que ens marca la Unió Europea. I, per tant, jo 
crec que, precisament, qui ens ajuda a que la gent més gran reciclem són, 
precisament, gràcies a la tasca que s’està fent en el món educatiu d’ensenyar els 
nostres fills i filles que és importantíssim per a la societat poder reciclar i que a això 
ajuda, també, que els pares intentem tenir una conducta. Però, sovint, quan parlem 
socialment, veiem que molts, molta gent diu: “Jo ja pago la meva taxa de deixalles, per 
tant, faig amb les deixalles el que crec més convenient”. I és aquest el canvi de 
paradigma que necessitem socialment, sobretot, perquè el rebut, a mesura que anem 
llençant més rebuig, cada vegada serà molt més car per al ciutadà i, per tant, cal un 
canvi estratègic important en la gestió dels residus.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Primer, agrair la incorporació de totes les esmenes que hem 
proposat, com a Grup, a la moció, perquè el que ha fet és millorar-la i, també, arribar a 
reflectir allò que l’Agència Catalana de Residus també està fent. Per tant, amb aquesta 
voluntat hem fet les esmenes, amb la voluntat específica i crec, important, i que a les 
intervencions anteriors ha quedat bastant palès de la necessitat d’acords entre les 
administracions, els consumidors, les empreses; tothom que està compromès amb 
aquesta qüestió.  
 
Jo poques coses a afegir, però, en tot cas, una de fonamental i és tota la feina que, 
des de l’Administració de la Diputació s’està fent en aquest sentit. Des de l’Oficina de 
Canvi Climàtic elaborant plecs de clàusules; des de l’Oficina d’Educació i Promoció 
Ambiental que és aquesta tasca continuada d’intentar fer arribar a la població la 
necessitat de tractar el reciclatge, la recollida selectiva, d’una manera prioritària per 
poder arribar a aquestes fites que ens hem plantejat. I des de la mateixa Xarxa de 
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, la feina que s’està fent per aconseguir que, dia a 
dia, això es vagi convertint en una realitat. En tot cas, el que pretenem tots plegats i 
aquesta Administració també, però els ajuntaments específicament, és aconseguir els 
reptes que marca la Unió Europea, però sobretot els reptes que ens marquem 
nosaltres mateixos quant a aconseguir no el “residu zero”, que sí; però sí un 
percentatge molt elevat de recollida que ajuda a que sigui menys contaminant l’activitat 
humana i els residus.  
 
En tot cas, afegir-nos al vot a favor de la moció i agrair, per acabar, una altra vegada, 
la incorporació de les esmenes que entenem que han millorat la proposta inicial.  
 
De nou intervé la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: Disculpin, ara. L’hauria d’haver dit 
abans però se m’ha passat. Ja que s’han fet esmenes a l’últim moment i alguna 
esmena in voce, si em permet hi ha una que, a més, és sobre la preposició... Ara 
estava intentant buscar la nova perquè m’ha sortit l’antiga, però crec que és el punt 5, 
parlo de memòria, és “instar a”, aquesta “a” no hi hauria de ser ja que estem. I l’altra és 
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a la primera esmena dels punts d’acord, on diu “consumidors” si podríem, si ho tingués 
a bé el Grup de l’Entesa, canviar-ho per “persones consumidores”. 
 
La presidenta dóna la paraula al senyor Funes, com a portaveu del Grup d’Entesa, 
qui diu: Sí, acceptem, evidentment, les esmenes. En tot cas, ràpidament agrair a tots 
els Grups el suport a la moció. Segurament, l’estratègia de fer una moció llarga permet 
que cada Grup hagi agafat una part de la moció per donar-li suport però, en tot cas, 
bromes apart, agrair-vos a tots; que entenem que hi ha diferències en alguna de les 
expressions que hi ha aquí però, que hagueu posat en valor els punts d’acord i no les 
diferències. Evidentment no volíem fer un debat sobre el model de gestió, tampoc 
volem fer un debat sobre educació ambiental; en tot cas, això toca en altres espais. 
Aquí era un debat sobre la preocupació que té el nostre Grup, i que creiem que és 
compartida, en general, per veure que no arribem. Que se’ns apropen els objectius 
d’arribar a uns percentatges de recollida i de cultura del reciclatge i no arribem. I, per 
tant, hem de fer un esforç tots i totes per intentar arribar. Per tant, a part dels acords i 
de la voluntat d’acord del conjunt de les administracions, també la voluntat d’intentar 
començar a fer accions que siguin una mica més contundents.  
 
I amb relació al “residu zero”, entendran que el nostre Grup encara manté aquest punt 
utòpic i, fins i tot, en termes ecologistes també, també el mantenim i creiem que és al 
qual hem d’aspirar. Entenem que a la utopia costa arribar-hi però que la voluntat ha de 
persistir i, per això, no hem fet servir el concepte “residu mínim” i sí hem fet servir el de 
“residu zero”. Però, en tot cas, agrair a tots els Grups l’aportació i la voluntat de suma 
per arribar a aquest acord.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
3.- Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés de la Diputació de Barcelona, per a la transformació de l’Impost 
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). 
 

“Atès que l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(IIVTNU), és una de les principals fonts d'ingressos municipals.  
 
Atès que davant de la que era, més que previsible, Sentència del passat mes de febrer 
del Tribunal Constitucional (TC) de la qual ara se’n deriva la necessitat de modificar 
aquest impost, car amb l'actual regulació, se sotmeten a gravamen situacions en què 
no es produeix un increment del valor dels terrenys, és a dir, es produeixen 
minusvàlues. 
 

Atès que la desídia de l'actual Govern espanyol en preveure i canviar alguns dels 
preceptes ara declarats no constitucionals d’aquest impost, i negant-se a actuar abans 
que arribés la sentència, acabarà perjudicant les finances locals i serà un nou atac a 
l'autonomia financera dels ajuntaments. 
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Atès que la modificació de la normativa que defineix aquest impost, per deixar de 
sotmetre a gravamen els casos en què no s'hagi produït un increment de valor i 
permetent als contribuents que acreditin que aquest no s'ha produït, tindrà un impacte 
notable sobre les finances municipals, tant sobre la seva situació econòmica financera, 
com sobre la forma en què s’hauran d'organitzar els procediments administratius dels 
òrgans de recaptació. 
 
Atès que cal adaptar les normes als principis que estableix la decisió del Tribunal 
Constitucional i assegurar, al mateix temps, que els ajuntaments disposin de la 
capacitat econòmica i l'autonomia financera necessària per continuar oferint els 
serveis que presten. 
 
Atès que s’ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei sobre la 
reforma de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(IIVTNU), perquè el Govern reaccioni i prengui mesures per evitar una minva global 
d'ingressos per als ajuntaments.  
 
Atès que des de la Federació de Municipis de Catalunya, així com també des d’altres 
federacions territorials, juntament amb la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, s’ha demanat al Govern de l’Estat que aquesta adaptació normativa a la 
Sentència del TC sigui tramitada amb la major celeritat possible, per evitar increments 
de despesa que es puguin derivar de la previsible complexitat procedimental que es 
produirà, i del volum de reclamacions jurisdiccionals en via contenciosa que es poden 
presentar. 
 
Per tot això, presentem la següent moció al Ple de la Diputació per instar el Govern de 
l’Estat a: 
 
1. Acordar amb els ajuntaments, via les seves entitats municipalistes representatives, 

les adaptacions necessàries de la normativa estatal de l’IIVTNU, a fi d'evitar-ne 
l'aplicació automàtica en els casos en què no s'hagi produït l'increment de valor que 
constitueix el fet imposable d'aquest impost. 

 
2. Col·laborar amb els ajuntaments per establir mecanismes que permetin atendre les 

reclamacions de les persones contribuents de la manera més eficaç possible, 
tractant de posar en marxa fórmules que evitin la judicialització dels procediments. 

 
3. Incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 una partida 

específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte de la 
Sentència del Tribunal Constitucional, s’hagi de procedir a la devolució de quantitats 
liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals 
no havia experimentat cap increment. 

 
4. Acordar, en el marc de la revisió del finançament local, una reforma global de 

l'impost que permeti que la forma de càlcul de la quota tributària reflecteixi d'una 
manera més fidel el veritable increment de valor dels terrenys, tenint en compte, per 
exemple, l'any en què s'ha establert el valor cadastral o indicadors que reflecteixin, 
d'una manera adequada, l'evolució real del valor dels terrenys en què es troben els 
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immobles. Tot això assegurant, en qualsevol cas, que els canvis no es tradueixin en 
una minva global d'ingressos per als ajuntaments. 

 
5. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, als Grups parlamentaris de les 

Corts Generals i del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.”  

 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Salom (CiU). 
 
La Presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Aquesta moció 
pràcticament s’explica sola i poca cosa més afegiré. Simplement que parlem d’un 
impost, conegut més com les “plusvàlues” i, sobretot, que ens trobem en una situació, 
de nou, que afecta de manera important les finances locals. Si el mes passat vam 
presentar una que tenia a veure amb el superàvit, en com podíem destinar el superàvit 
i, també, demanàvem fórmules diferents a la qual tenim actualment establerta en 
aquest exercici, que era únicament amortitzar préstec i no poder dedicar aquests 
diners a ser més útils per la ciutadania; en aquest cas, parlem d’una altra que, com 
deia, afecta i no només ens preocupa que, en el futur, els ingressos que vinguin via 
aquest impost, via les plusvàlues, siguin inferiors sinó que, fins i tot, ens podem trobar 
en un moment en què els municipis, els ajuntaments, haguem de retornar una 
quantitat de la ja recaptada, de la ja ingressada. I, per tant, de manera molt resumida i 
com ho fa en aquesta part d’acord, el que es tracta és exactament d’això, és veure 
com solucionem, ara mateix, el problema que podem tenir; que tenim i que, sobretot, 
podem tenir, que encara no podem quantificar i que no sabem quin és el seu abast i la 
seva dimensió. Que, a través d’aquests Pressupostos Generals de l’Estat, que s’estan 
tramitant, es pensi en aquesta partida específica, en aquesta fórmula, que pugui 
compensar, també, la merma que podrem tenir, sobretot en el moment de procedir a la 
devolució; però, torno a dir, també contemplant, en el futur, aquesta part no recaptada. 
I, sobretot, demanar que aquesta modificació necessària de la normativa estatal es faci 
de la mà, també, de les entitats municipalistes que ens representen i, per tant, que 
sigui amb continu diàleg i conversa amb els ajuntaments que repensem. Tot això, 
evidentment, en un marc d’una necessitat imperiosa d’un nou finançament local; 
perquè, com sempre, som els pitjors finançats, els que més complim; els que, quan 
arriba la liquidació i a final d’any hem fet els deures, i els hem fet ben fets, però ho fem 
malgrat aquesta asfíxia econòmica a la que estem sotmesos; aquesta manca de 
recursos per poder impulsar polítiques, com deia abans, per fer la vida més fàcil a la 
nostra ciutadania.  
 
I en resum és això. És un tema prou conegut. És un tema que ens preocupa a tots 
plegats. I el que es tractava és que, des de la Diputació de Barcelona, també 
aixequem la veu per demanar canvis en la normativa estatal, en un moment en què, 
certament, i en casos que ja no parlem de plusvàlues sinó de minusvàlues, que mirem 
de com podem abordar el possible retorn de part del que hem recaptat i, sobretot, que 
mirem en el futur de mirar de compensar una possible pèrdua de finançament, que 
només ens faltava això.  
 
De manera que, gràcies i aquesta és l’explicació.  
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A continuació intervé el president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor Duran, qui 
diu: Nosaltres, més enllà de la consideració que, hores d’ara, poca cosa hem d’anar a 
buscar al Govern central, dir que, una vegada més, la realitat social va per davant del 
legislatiu sense cap mena de dubte. I és evident que, un impost anomenat plusvàlua 
qualsevol Tribunal ha de fallar que no es pot cobrar si enlloc d’una plusvàlua tens una 
minusvàlua; i això és tant de sentit comú. Una vegada més, observem la desídia 
continuada del Partit Popular, fins i tot per donar resposta a les corporacions locals 
governades per ells mateixos; i, evidentment, cal una nova normativa perquè 
l’aplicació de l’impost no recaigui sobre les arques municipals. En el rerefons de la 
moció del que s’està parlant és del finançament local o de l’infrafinançament local, més 
enllà de les cotilles, com ara el superàvit, que esmentava la portaveu socialista. 
 
Tot seguit pren la paraula el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor 
Mulleras, qui diu: Bé, des del Partit Popular estem d’acord en què l’impost de 
plusvàlues és un impost injust quan el que grava, per exemple, són el que podríem 
anomenar les minusvàlues. També és un impost injust en altres qüestions, per 
exemple a Catalunya quan dupliquem l’impost de successions; l’impost de successions 
de la Generalitat i, en molts municipis de Catalunya, també es torna a gravar la 
successió amb aquest impost de successions, quan és mortis causa la transmissió 
patrimonial.  
 
Ara, la veritat és que el cinisme polític d’alguns partits no té límit, perquè clar, aquest 
impost de plusvàlues, de fet, l’última reforma de la Llei d’hisendes locals es va produir 
el 2004, el 2004. L’impost de plusvàlues és de molt més enllà, molt més lluny que el 
2004 i, durant tots aquests anys, s’han succeït governs d’Espanya de molts diversos 
colors polítics però, de fet, el Partit Socialista ha governat molts anys aquest país, 
i,precisament, governava Espanya quan Espanya va entrar en la crisi de l’any 2007 i, 
per tant, quan es genera aquest problema amb les plusvàlues. Per tant, el partit 
proponent, que és el Partit Socialista, també ha tingut responsabilitats, i quan ha pogut 
no ha canviat aquest impost, des del Govern d’Espanya.  
 
Vostès saben que, ara mateix, a més a més, s’estan fent, s’està negociant aquest 
canvi. El Govern d’Espanya està negociant amb la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies quins canvis s’han d’introduir, o es poden introduir, en aquest impost 
després d’aquesta recent Sentència del... sobre l’Impost... Va ser a Vitòria, em sembla 
que era a la província de Vitòria, en un municipi.  
 
Durant tots aquests anys, la veritat és que aquest impost s’ha cobrat. Els ajuntaments 
l’han cobrat. Ningú no ha dit res. I, inclòs aquest any, per exemple, hi ha molts 
municipis, molts ajuntaments que el superàvit el deuen a que aquest impost ha generat 
moltes més plusvàlues, degut al creixement econòmic i, segurament, també degut a 
qüestions com les que ara s’estan discutint. I, per tant, ha generat superàvit a molts 
ajuntaments que han fet que tinguessin aquests recursos, de forma extraordinària, en 
molts casos. En molts municipis per exemple de la província de Barcelona, de la 
província, de la nostra província, aquest cas s’ha donat. Si es vol arreglar aquest 
problema és molt fàcil, és molt fàcil; no fa falta demanar-ho a cap administració. 
Perquè l’impost de plusvàlues, estic segur que la proponent ho sap, l’impost de 
plusvàlues és un impost potestatiu o voluntari. És un import que vostè, si no vol no 
l’aplica al seu ajuntament, alcaldessa. I això és un impost que, per tant, és potestatiu, 
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voluntari i no s’ha de demanar a cap administració que l’elimini, perquè és voluntat del 
propi ajuntament aplicar-ho o no aplicar-ho. I també és voluntat del propi ajuntament 
aplicar-ho i aplicar bonificacions o subvencions fiscals, si és necessari, per compensar, 
precisament, aquestes minusvàlues. Per tant, no fa falta, o no demanem a cap altra 
administració el que no estem disposats a fer des de la pròpia administració municipal, 
en aquells ajuntaments on es pot fer.  
 
Per tant, no entenem, tampoc, aquesta demagògia d’estar constantment demanant a 
altres administracions allò que el propi municipi o el propi ajuntament no ha volgut fer i 
no vol fer o no voldrà fer, per exemple, a les ordenances fiscals de l’any, del proper 
any, o d’aquest any que estem en curs.  
 
Per tant, demanem... Nosaltres demanem coherència, demanem coherència. Estem 
d’acord en què s’ha de canviar aquest impost, estem d’acord des de fa molt de temps; 
aquest impost s’ha de canviar. I estem d’acord en què és injusta l’aplicació d’aquest 
impost, en el cas que aquí es demana de les minusvàlues. Segurament discreparíem 
sobre les conseqüències que han de tenir aquests canvis i com s’han de gestionar 
aquests canvis i això és, precisament, el que ara mateix s’està negociant entre els 
ajuntaments de tota Espanya i el Govern d’Espanya; és el que s’està parlant per tal de 
veure com es pot fer, amb el màxim consens possible, i com es poden fer aquests 
canvis tan necessaris en aquest impost.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Brevemente. La moción deriva, evidentemente, de la 
Sentencia de febrero del Tribunal Constitucional, el mismo que muchos de los 
presentes menosprecian, relativa a la norma foral que se aplica en la Diputación foral 
de Guipúzcoa. Es importante, por tanto, recordar que, en virtud del principio de 
aplicabilidad, lo que hace el Constitucional es anular la norma foral y no la norma que 
se nos aplica a nosotros en régimen común; por lo tanto, los preceptos que han sido 
declarados inconstitucionales son de plena vigencia hasta que se declare la 
inconstitucionalidad, que todo apunta que se declarará.  
 
Como normalmente se van a declarar inconstitucionales, ya este Grupo, en el mes de 
febrero, si no recuerdo mal, planteó a la Junta de Gobierno la necesidad de que se 
estudiara qué consecuencias podía tener, en el territorio, la declaración de la 
inconstitucionalidad y que se estudiara la posibilidad de crear, incluso, una partida 
presupuestaria para cubrir las necesidades de algunos municipios. La Sentencia, en el 
fondo, es muy simple: es valorar si realmente cuando una persona transmite su… un 
bien inmobiliario y ha habido una devaluación en el valor de mercado, si se da el 
hecho imponible; y valora, también, el método de cálculo sobre el impuesto, y ambos 
los declara inconstitucionales porque entra en el ámbito de la… serían de naturaleza 
confiscatoria, en cuanto al sistema de cálculo, y que se está cobrando un impuesto, 
cuando no hay una manifestación de capacidad económica. Y por lo tanto, la 
capacidad económica, que es un principio rector de la política tributaria, se vería 
vulnerado con la aplicación de estos preceptos en caso de minusvalía. Es así de 
simple y creo que todo el mundo está de acuerdo. A partir de aquí, ¿las consecuencias 
cuáles pueden ser? Evidentemente, a los ciudadanos hay que devolverles todas las 
cantidades debidamente impagadas. En función del tipo de liquidación que tenga cada 
uno de los municipios, si es autoliquidación o es declarativa, puede tener unas 
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consecuencias en el caso de la retroactividad de estas devoluciones y, por lo tanto, en 
cualquier caso va a haber muchos municipios que van a tener un grave quebranto 
presupuestario. Y en ese sentido es importante que se empiecen a trabajar, desde 
todas las administraciones, mecanismos de compensación de estas pérdidas.  
 
A partir de aquí, a nosotros nos hubiera gustado que la moción recogiera, o 
profundizara un poco más en el sistema de financiación de la Administración local, 
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid; pero bueno, en conjunto estamos 
de acuerdo con la moción y votaremos a favor.” 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, aprofitant 
que el Llobregat passa per Cornellà parlarem de la moció; en el seu sentit a curt, i en 
el seu sentit més a llarg. Evidentment, estem d’acord amb el plantejament. De fet, vull 
recordar que, fa dos Plens, el nostre Grup va plantejar un prec a l’Organisme; i que 
l’altre dia, a la Junta de Govern de l’Organisme, vaig tornar a insistir en analitzar quin 
impacte podia tenir la possible sentència final que ens afecti al conjunt dels municipis. 
Ja no només perquè hi haurà ajuntaments que, probablement, haurem de tornar diners 
als ciutadans i les ciutadanes, sinó perquè hi haurà una minoració d’ingressos 
important en algun dels casos i, per tant, aquí és on hem insistit i crec que això, creiem 
que això la moció ho recull.  
 
Segon element, ràpid, és que no podem deixar de veure que estem parlant d’un impost 
mal formulat i fa molts anys que en parlem; aquest i els altres municipals. Creiem que 
hi ha una mala formulació i creiem que hi ha un error, que ja n’hem parlat més 
vegades en aquesta casa; i crec que és la trampa principal que patim el món local, 
però que pateix, en general, l’Administració pública però, especialment el món local, 
amb tots els impostos que fan referència als edificis, a la terra, al sòl...; que una cosa 
és el valor cadastral i una altra cosa el valor de mercat. I fins que aquest debat no 
l’aclarim i fins que, mentre s’hagi permès tanta distància entre els valors cadastrals i 
els valors de mercat, i tanta volatilitat dels valors de mercat i tanta estabilitat dels 
valors cadastrals; segurament per aquí no resoldrem els problemes. Per tant, estem 
d’acord amb el plantejament. Entenem que això, com molt bé ha explicat la portaveu 
del Grup Socialista, se suma a altres coses: la Llei d’estabilitat, la LRSAL, la 
impossibilitat de la taxa de reposició, la regla de despesa, el superàvit afegit... I la nova 
novetat d’aquest any del senyor Montoro, de la impossibilitat de traslladar el personal, 
els treballadors i treballadores de les empreses que vulguin desmunicipalitzar o dels 
serveis que vulguin municipalitzar; per tant, un afegit més. Per tant, ja avanço que és 
probable que el nostre Grup, el mes que ve, torni a portar aquest tema perquè és una 
cosa més del que intenta resoldre el Govern Popular sense resoldre, a través de lleis 
de pressupostos i de lleis complementàries que afecten l’Administració local i que no 
van al moll de l’os; que és plantejar-se l’Administració local com una administració de 
primer nivell, amb una llei basada en la capacitat recaptatòria de l’Administració local, i 
amb la necessitat que té l’Administració local de prestar uns serveis que la gent 
demanda, però que no pot finançar perquè no té una llei de finançament que 
l’acompanyi ni a nivell de l’Estat ni a nivell català. I que, com molt bé està passant al 
conjunt d’Europa, ja no només es pot basar en els béns immobiliaris que tenen els 
ciutadans i ciutadanes, sinó haurem d’entrar, i aquí és on el nostre Grup planteja, al 
final el debat haurà d’anar per aquí, amb la rendes de la gent. I haurem d’anar no 
només als IBI, sinó que els ajuntaments, fins que no puguem tocar una part de l’IRPF 
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de la gent, segurament no podrem finançar els serveis que hem de prestar; que creiem 
que la gent acceptarà que el seu IRPF vagi per pagar els seus serveis bàsics i no per 
pagar altres coses com s’estan pagant.  
 
Per tant, en tot cas, és una llei, és una moció a curt que el que planteja és resoldre un 
problema que, probablement, tindrem al món local de manca de finançament, però 
que, en el fons, el que va és a plantejar que cal un nou escenari d’hisendes locals i 
que és urgent plantejar-s’ho.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Des d’Esquerra sempre hem pensat que 
cal un sistema tributari just, en el conjunt de la societat, i molt sovint es generen 
absolutes injustícies. I és veritat el que deia el portaveu de la CUP-Poble Actiu, sovint 
l’Administració, a nivell legislatiu, no va al ritme que la societat necessita. Partint que 
quan el portaveu, el diputat del Grup Popular, parlava de la modificació de les 
hisendes locals l’any 2004; miri, l’any 2004 vivíem una situació de bombolla 
immobiliària aplastant en què hi havia molta gent que s’enriquia a costa dels demés, 
precisament amb una cosa que es va dir liberalització del sòl, no sé si li sona, que qui 
ho va promocionar era un senyor que es deia Aznar. I que aquesta liberalització del sòl 
va ser, fruit d’això, va ser l’element més important d’especulació urbanística viscut al 
llarg de la història de l’Estat espanyol. I, per tant, és obvi que l’Administració local tenia 
una necessitat, i té una necessitat, de poder recaptar impositivament una plusvàlua 
amb aquell que compra a deu i ven a vint, i d’aquell que compra a deu i ven a vint és 
obvi que l’Administració ha de poder recaptar. El problema és quan es produeix al 
revés. Quan la bombolla esclata i quan els valors cadastrals, que en el fons també cal 
dir que això del cadastre és una... depèn d’una Administració absolutament arcaica, 
grotesca per no dir-ho d’una altra manera; perquè moltes vegades inclòs s’equivoquen, 
com saben tots vostès i qui governem, constantment s’equivoquen, inclòs amb les 
parcel·les que tenen els ciutadans i ciutadanes d’aquest país. I, per tant, escoltin, això 
que és tan rocambolesc el que haurien de fer, potser, és tancar-ho. Perquè el mal 
prové ja del valor que posen al cadastre quan està per sobre del valor real del mercat, 
és a dir, quan el valor del mercat es ven... un patrimoni es ven per sota del valor del 
cadastre és quan es produeix aquesta minusvàlua i, per tant, és necessari que es 
generi una situació d’injustícia que afecta molts ciutadans i ciutadanes. I que la 
Sentència, per cert, no és de Vitòria és de Donostia i Vitòria no és una província, és 
una ciutat i Donostia sí que depèn d’una província, ho dic a tall de matisació de la seva 
afirmació del diputat popular. Per tant, dit això, és obvi que donem suport a aquesta 
moció. També els hi diria al Grup Socialista que hi ha un punt de la moció que voldria 
que, precisament, ho creguin de debò, que és quan vostès afirmen que, en els 
pressupostos de l’Estat per al 2017, s’especifiqui compensar els ajuntaments 
mitjançant una partida en el pressupost. Miri, està a les mans de vostès i dels Grups 
aquí presents, de Ciutadans... Si vostès creuen que això afecta al conjunt de les 
finances locals, que el Grup del Partit Socialista Obrer Espanyol, el Grup de Ciutadans 
i el Grup del Partit Popular posi una partida en els Pressupostos Generals de l’Estat i 
compensin aquests ajuntaments que, és obvi, que tindrem reclamacions. El que no 
puc entendre és que això ho presentin tan tranquil·lament a la Diputació de Barcelona, 
no, no, escoltin digui-ho als seus Grups del Congrés dels Diputats, no cal que ens ho 
diguin a nosaltres.  
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I finalment, hi donem, evidentment, suport a la moció però sí que, escoltin, dir-los-hi 
que és necessari un replanteig. I jo he sentit, tantes vegades, el tema de que cal un 
nou model d’hisendes locals que doni resposta que, tornem-hi, és la cançó de 
l’enfadós. Sempre anem sentint el mateix però mai es resol el gran problema, que és 
que l’Administració local, que estem atenent molts serveis que no ens toquen, serveis 
que ens toquen però que només disposem del 13% dels recursos públics; quan l’Estat, 
que no sé que fa ben bé pels ciutadans, moltes vegades, té més del 50% dels 
recursos públics.  
 
A continuació pren la paraula el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor 
García Cañizares, qui diu: Al parlar el darrer Grup, acumular algunes coses. No puc 
evitar que parlant del Pisuerga i del Llobregat, dir que el Tordera passa per Tordera i 
això també ho hauria d’aprofitar. En tot cas, dit això, ens hem trepitjat una mica amb el 
portaveu d’Esquerra Republicana, perquè és evident que la situació sempre acaba 
perjudicant els ajuntaments, en aquest sentit. És evident que hi ha una Sentència que 
no és a nivell nacional però que, evidentment que, un moment o altre, el Tribunal 
Constitucional dirà que no es pot aplicar aquest tipus de gravamen que s’està aplicant. 
I és evident, finalment, que, qui surt perjudicat d’aquesta situació, d’aquesta nova 
situació, tot i que té tota la lògica que si hi ha un desgravamen a la venda no es gravi a 
qui està fent la venda, tot i que té tota la lògica. Com que és un impost que, 
segurament, no és obligatori però és necessari per als ajuntaments, quan es deixa de 
percebre, els ajuntaments perden una quantia que tenien en el seu pressupost i que, 
normalment, la tenen destinada en moltes ocasions, sobretot ara, a qüestions 
relacionades amb els serveis socials o amb les persones directament.  
 
Però deia que ens trepitjàvem amb la intervenció del diputat Fàbrega perquè el senyor 
Mulleras ha fet una cosa innecessària, que és auto-inculpar-se com a Govern de 
l’Estat. I aquesta no és una qüestió de l’executiu, és una qüestió del legislatiu. És una 
qüestió de legislar; per tant, és una qüestió de les Corts Espanyoles i del Congrés dels 
Diputats, per tant, qui ha de prendre l’acord d’incloure aquesta quantia per sufragar 
aquesta despesa que els ajuntaments tindran, d’haver de tornar als contribuents 
aquesta quantia, que des de la Diputació, de l’Organisme de Gestió Tributària, hem 
estat treballant perquè ens afecta en primera persona. Tenim dos-cents vuitanta 
ajuntaments que tenen aquest impost cedit a la Diputació. Per tant, que hi hagi 
aquesta partida econòmica en el Pressupost General de l’Estat 2017 no depèn de 
l’executiu, depèn del legislatiu; per tant, val la pena tenir en compte que, aquells Grups 
que encara formen part del Congrés dels Diputats o de les Corts Espanyoles, aprofitin 
la seva situació per permetre que a la Llei de pressupostos de l’Estat hi vagi aquesta 
quantia per finançar els ajuntaments que, possiblement, hauran de tornar aquesta 
quantitat.  
 
Per tant, el nostre Grup, evidentment, votarà a favor de la moció perquè afecta els 
municipis, perquè afecta la Diputació i l’Organisme de Gestió Tributària; i perquè ja 
estem cansats d’adonar-nos que, contínuament, l’administració afectada és 
l’Administració local i és la que, curiosament, té la necessitat d’abocar als seus veïns 
un seguit de serveis que, si no pot finançar, anirà força malament. Per tant, no una 
nova llei d’hisendes locals sinó segurament haurem de fer una llei pròpia que cobreixi 
el nostre país.  
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La senyora presidenta dóna novament la paraula a la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: 
Sí, simplement per tancar. Un cop aprovada la moció, sembla ser, a partir del 
posicionament de vot; però jo és que el portaveu Garcia Cañizares ho explicava molt 
bé i, simplement, breument insistir.  
 
El que tenim és una situació sobrevinguda amb una sentència que, a més a més, ens 
amenaça i, per tant, el que es tracta, ara mateix, és veure com sortim d’una cosa que 
ens preocupa i, a més, ens preocupa amb independència del color del Govern 
municipal. És un tema que n’haurem de parlar en el futur i, per tant, el que no podem 
estar sempre és mirant el passat perquè hem de mirar el futur. Mirar el passat, de qui 
va ser, de si vaig ser jo, si vas ser tu... En definitiva, el que es tracta és de mirar com 
solucionar. Que certament, segurament, no és l’impost més encertat i que s’haurà de 
reformular però, en qualsevol cas, nosaltres tenim una espasa de Damocles a sobre i, 
per tant, el que es demana a aquesta moció és mirem com més aviat solucionar el 
problema que tenim i, en el futur, ja farem les reformes necessàries. I, simplement 
afegir que, els nostres vots seran tan decisius com el del Grup d’Esquerra per aprovar 
els Pressupostos Generals de l’Estat i, per tant, que s’apliqui el que li acabo de dir.  
 
De nou intervé el senyor Mulleras (PP), qui diu: Sí, no, en principi, també jo dir que... 
Jo li he dit, senyor Cañizares, que el Govern d’Espanya ha entomat la qüestió perquè 
realment, segurament, la responsabilitat és compartida en tot aquest tema; per una 
banda, com diu vostè, el legislatiu, però el Govern d’Espanya el que ha fet és entomar 
la qüestió, degut, també, a la Sentència del Tribunal Constitucional i també amb els 
municipis de tota Espanya. Que, com hem dit abans, aquest impost és un impost 
potestatiu o voluntari que l’ajuntament, que cada municipi, que cada alcalde, pot o no 
aplicar-ho en el seu municipi; i que, també, té la potestat d’aplicar subvencions fiscals 
o algun tipus de compensació per a aquells que, de manera injusta, se’ls hi aplica 
aquest impost. I simplement també per acabar, al portaveu d’Esquerra Republicana, 
segurament vam faltar el mateix dia a classe perquè Donostia és una ciutat i la 
província es diu Guipúscoa.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Mulleras, ja estem infrafinançats, 
només falta que ens doni la culpa als alcaldes i alcaldesses. Però, en qualsevol cas, jo 
li dono el torn a la senyora Díaz per tancar, però, home, crec que ens mereixem poder 
tenir un finançament digne. No ens auto-culpabilitzem per un exercici que fem, crec 
que, molt bé, en general, de seguiment de les finances municipals.  
 
De nou intervé la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: La presidenta ha intuït molt bé el 
tema que volia tractar i, simplement, en trenta segons era aquest. M’agradaria 
conèixer un sol alcalde del Partit Popular, a tot l’Estat, que hagi renunciat a la 
possibilitat d’ingressar i de cobrar aquest impost; per molt potestatiu que sigui. 
Nosaltres estem... parlo dels ajuntaments, estem en una situació que és exactament 
aquesta. Sí, sí, sí. Bé, simplement és això. I a partir d’aquí quan parlem d’un 
finançament just pels ajuntaments, igual sí que hi ha alcaldes i alcaldesses que opten 
per aquesta via. 
 
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 - 
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Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup polític Partit Popular (3), sent el resultat 
definitiu de 48 vots a favor i 3 abstencions. 
 
4.- 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 2115 al 3214 ambdós inclosos; Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 2014 al 2981, 
ambdós inclosos; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números 
2181 al 3157, ambdós inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els 
números 1962 al 3074 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 
2039 al 2941, ambdós inclosos tots ells de l’any 2017, i dels acords adoptats per la 
Junta de Govern corresponents a la sessió ordinària de data 9 de març de 2017. 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Al Ple del mes passat explicàvem com hi havia hagut fins a tres-centes 
cinquanta-nou denegacions de diferents àmbits del Catàleg de serveis, com ara 
Habitatge, Urbanisme i altres. I veiem, en la línia del que comentàvem sobre la 
valoració de la Memòria de la Gestió Corporativa del 2016, fins a quin punt estem 
dedicant els recursos a allò que hauria de ser estructural. En aquest cas, voldria fer 
referència a un altre Decret, concretament el 2928, que parla de la denegació d’ajuts 
de Catàleg, en l’Àrea de comerç, a trenta-dos municipis de la nostra demarcació, a 
més a més, de tot tipus. Crec que cal fer, des del Govern de la Diputació, una reflexió 
a què estem destinant els nostres recursos.  
 
Abandonen la sessió els diputats senyors Ruiz (PSC-CP) i Ibáñez (C’s). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Jo també la reflexió que vull fer és que els 
recursos de la Diputació són limitats i els recursos de les àrees són limitats. Llavors, jo 
entenc que les àrees, en funció de la quantitat de peticions que tenen, fan una 
distribució d’aquests recursos i, a vegades, no es pot arribar a tothom. A nosaltres el 
que ens agradaria molt és poder atendre totes les necessitats de tots els ajuntaments 
però, a vegades, haurem de dir que no a peticions, perquè es considera que hi ha 
ajuntaments que tenen prioritats. El que mirem és de ser el màxim d’objectius, entenc 
que les àrees ho treballen així, el màxim d’objectius possible. I, per tant, ens agradaria 
això; tenir un pressupost infinit que no haguéssim de dir que no. També, com que tant 
el Catàleg com les Meses de concertació es basen en el dret de petició, aquest dret de 
petició ja comporta, a cada un dels ajuntaments, que saben que hi ha projectes que no 
els hi entraran o que, al final, no podran entrar. Però també hauríem d’avaluar unes 
xifres més grans del percentatge de petició que han fet els ajuntaments i quin retorn 
tenen. És a dir, si hi ha un ajuntament que demana, a nivell de Catàleg, X peticions i 
no se li concedeix cap; llavors sí que potser hem d’avaluar quina situació estem tenint, 
però ens sembla que mirem d’atendre abastament la demanda. Podem millorar, segur, 
i segur que hem de millorar; però no és senzill. També vull dir que no és... té la seva 
complexitat. Digui, digui. 
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De nou intervé el senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Ja 
assumim aquesta complexitat de la gestió de la realitat i, amb tot el respecte, això que 
vostè esmenta és l’abc de la política. És a dir, els recursos són limitats, a més és una 
qüestió objectiva; i les necessitats són o poden ser il·limitades, i això és una qüestió 
subjectiva. Això ja ho entenem. Però el que no acabem d’entendre és que mentre a la 
liquidació, a part dels quatre-cents quaranta-un milions del romanent inicial que estan 
afectats, que es queden en noranta-tres, que el senyor Montoro i els de Jaén han de 
dir la seva, queden vint milions d’euros. D’alguna manera aquestes peticions 
desestimades dels diferents ajuntaments i, evidentment, en àrees molt concretes... 
Nosaltres també vam posar de manifest, el mes anterior, que hi ha àrees en les quals 
com ara Urbanisme i Medi Ambient que, al nostre entendre són absolutament 
prioritàries, que hi ha qüestions que no s’han de desestimar per manca de recursos 
quan hi ha recursos i, a més a més, són demandes de qüestions estructurals del que 
nosaltres entenem que ha de fer aquesta casa.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: També li contesto. El Catàleg té una 
dotació i és aquella dotació. I, en tot cas, per al que ens han de servir les peticions que 
ens entren els ajuntaments, si hem fet curt en pressupostar alguna de les línies del 
Catàleg, és en el proper Catàleg, incrementar aquestes línies. El que vull dir és que el 
Catàleg que ha de sortir, i surt, prèvia la liquidació del Pressupost; i surt per poder 
oferir garantia de serveis als ajuntaments. Llavors sí que estic d’acord amb vostè, que 
aquest fet ha de ser un factor de correcció en relació amb el proper Catàleg, on estem 
veient que la tendència és que els municipis ens demanin, concretament, un tipus de 
recursos on hem fet una dotació, però aquesta dotació no ha estat suficient.  
 
Vull recordar que, quan vam iniciar el Catàleg de serveis vam fer una sèrie, un 
qüestionari als diferents ajuntaments per proveir aquest Catàleg de serveis; per tant, 
intentem no anar a cegues quan posem els programes. Però sí que és veritat que, bé, 
la política és dinàmica, com sabem, i, per tant, jo crec que això ens ha de servir, 
sobretot per factor de correcció, envers quina és la tendència que estem detectant de 
demanda dels diferents municipis, i poder proveir el proper Catàleg de reforç 
d’aquestes línies concretes on veiem que cal més dinamització. Gràcies per 
l’apreciació. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Senyora presidenta, només per aclarir una qüestió que, per distracció meva i creiem 
que s’havia posicionat en l’exposició, el nostre vot a la última moció és d’abstenció. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: D’acord, d’acord. Com quan he dit els 
vots no han... Però no passa res senyor Riera, entenc que en el posicionament del 
senyor Mulleras quedava clar i quedava explicada la posició del Grup; queda així 
recollit. Molt bé, moltes gràcies.  
 
5.- Precs  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Com d’habitud, sol·licitem la dimissió de la 
senyora Núria Parlon com a vicepresidenta cinquena sense atribucions de la Diputació 
de Barcelona.  
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A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Bueno, más que un ruego es simplemente agradecer el trabajo que la interventora 
Teresa Raurich ha hecho durante todos estos años en la institución. Y por parte del 
Partido Popular pues agradecer ese esfuerzo y desearle mucha suerte en su resto de 
proyectos que quiera emprender a partir de ahora. Felicidades” 
 
Abandona la sessió la diputada senyora Arbell (ERC-AM). 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, nosaltres 
no... Ja ens va tocar parlar després dels altres Grups i ens toca afegir-nos al que diuen 
els altres grups, i ens va passar a la Comissió Informativa però ara no ho podem 
deixar passar l’oportunitat per agrair-li a la interventora, la Teresa Raurich, la seva 
tasca a la Diputació en nom de l’actual Grup i dels anteriors Grups en els quals he 
participat. Agrair-li la formació perquè, per a un regidor de serveis socials, aprendre i 
formar-se en matèries d’intervenció i d’hisenda a la Diputació és un luxe amb gent com 
la Teresa i el seu equip, per tant, li agraïm la formació i li agraïm el rigor i el respecte 
que ha tingut per tots els Grups; fins i tot, quan hem preguntat bajanades, ha fet un 
esforç per explicar-nos-ho i, per tant, li agraïm que estigués sempre al telèfon i que li 
puguem fer consultes i crec que podem fer extensiu el seu treball a la resta de l’equip 
de la casa. Crec que, quan un parla del rigor i de l’exemple de la Diputació de 
Barcelona i el seu equip professional, pensa en gent com la Teresa i, per tant, en nom 
del Grup d’Entesa, moltes gràcies per la feina i preguntar-te si, a partir de demà, també 
et podrem trucar per alguna qüestió vinculada i que gaudeixis de la merescuda 
jubilació Teresa i moltes gràcies.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Bé, escolteu, en tot cas, com que, jo crec 
que, com que tots els Grups voleu manifestar l’agraïment i és.... Jo crec que és obligat 
fer-ho avui i fer-ho constar en aquest Ple, us aniré donant la paraula, en tot cas, i bé, 
després, si voleu, fem un resum de tot plegat.  
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania, senyor 
Tovar, qui diu: Nosotros ya esta mañana le hemos agradecido personalmente su 
colaboración a la interventora, a Teresa. Simplemente volver a manifestar 
públicamente que, para Grupos que nos incorporamos nuevos a la casa, que no 
conocemos la institución y que muchos de nosotros tampoco habíamos trabajado en la 
Administración, pues, encontrar personas como Teresa, que siempre han tenido la 
puerta abierta a su despacho y la voluntad de colaborar con nosotros, pues que es 
muy de agradecer. Y, como no?, también desearle toda la suerte del mundo en esta 
nueva etapa.”. 
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Bé, com no podria ser d’una altra 
manera, nosaltres també ens afegim. Ja ho vam comentar, ja ho vam dir a la Comissió 
Informativa però, en aquest moment, és imprescindible poder fer-ho, també, en el Ple. 
Primer agrair tots aquests anys de dedicació, d’entrega, de servei públic; però, 
sobretot, desitjar que en aquesta nova etapa, que ara inicia, vagi tot molt bé. Perquè la 
veritat és que, per sort, les persones arriben d’una manera fantàstica i a una edat 
fantàstica a aquesta edat de jubilació, i que sigui completament plena per a ella. 
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La senyora presidenta diu: Senyor Duran no sé si... Sé que ja ho ha fet personalment 
però si vol intervenir, més que res que com que queda constància en l’Acta, si vostè 
vol intervenir... 
 
Intervé el president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Jo l’únic 
que li pregaria és que sigui molt feliç, com suposo que li desitja la resta del consell 
plenari. En tot cas, particularment, que m’ha tocat entomar qüestions d’economia en 
aquesta casa, sempre la seva porta ha estat oberta, i és veritat que hem dit i hem 
recomptat i hem afirmat alguna bajanada i que, en tot cas, sempre la voluntat de 
col·laboració hi ha estat. Gràcies i molta sort.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies i, en nom dels diputats i 
diputades de l’equip de Govern, dels vicepresidents i vicepresidenta, i com a 
presidenta de la institució, fer-li el més sincer agraïment a qui ha estat Interventora 
General d’aquesta casa. Agrair-li els vint-i-cinc anys de servei públic, de servei amb 
lleialtat a la institució, i dir-li que ens sentim molt honorats pel fet que ella ens ha pogut 
acompanyar, amb la seva professionalitat i el seu coneixement, al llarg de tots aquests 
anys que hem anat treballant conjuntament. Moltes gràcies Teresa i et mereixes, jo 
crec, un aplaudiment d’aquest Plenari.  
 
(Aplaudiment) 
 
6.- Preguntes 
 
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Tres preguntes. Ja va sorgir en algun Ple anterior, per part d’algun altre 
Grup polític, i, en tot cas, a nosaltres ens arriba la notícia que les persones, les 
treballadores de la neteja d’aquesta casa sembla ser que no cobren des del mes de 
febrer; i ens agradaria saber si el Govern en té coneixement i, en tot cas, què en pensa 
fer. Aquesta seria la primera pregunta.  
 
La segona fa referència a una carta que ens va arribar a tots els Grups polítics, i és 
una carta que feia referència als diferents canvis en el Servei d’Extinció d’Incendis de 
la Diputació. Uns canvis que, sembla ser que s’han produït, o unes ordres, unes 
instruccions que sembla ser que s’han produït sense cap mena de negociació; en el 
sentit de que el personal de guarderia i manteniment d’aquests parcs naturals de la 
Diputació hauria d’eliminar la primera intervenció en cas de conat o d’incendi forestal. I 
ens agradaria saber si això és així o no és així, i què en pensa fer; perquè, al nostre 
entendre, la seguretat de la ciutadania i la imatge de la corporació, davant d’un incendi 
o d’un conat d’incendi, aquesta inacció no és acceptable. I, en tot cas, si això és així, si 
s’ha produït sense cap mena de negociació.  
 
I d’altra banda, i des del respecte que des de la CUP-Poble Actiu sempre hem tingut a 
les atribucions dels òrgans col·legiats de negociació de la Diputació, primer, saludar 
que el Govern no hagi portat al Ple la reforma de les més de cent-una borses de treball 
que té; sobretot quan, sembla ser, que els sindicats estan en peu de guerra. En tot 
cas, i lligat a una qüestió també de recursos humans, les preguntes o la pregunta 
encadenada que volem formular és la següent: sembla ser que la Diputació té la 
intenció d’acabar amb les comissions de servei, segons sembla. Ens agradaria saber 
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com ho farà, si es buscarà una altra fórmula o una altra figura provisional, o si 
s’apostarà pel personal intern convocant places de provisió. I, al mateix temps, també 
preguntar-nos si és possible que la Diputació hagi utilitzat o utilitzi les comissions de 
servei també per al personal laboral.  
 
Per donar resposta a la primera pregunta, per indicació de la senyora presidenta pren 
la paraula el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: En relació amb el tema del 
personal que presta els serveis de neteja aquí, és evident que aquesta és una 
situació... Com vostè ha descrit, en el mes de febrer ens consta que el que no s’ha 
cobrat és el mes de març, i una paga específica determinada que també estava 
pendent i, de fet, el mes d’abril, l’empresa teòricament té temps fins el dia 5 del mes 
següent per pagar el salari. En tot cas, és un tema que no és la primera vegada que 
passa. A començaments de l’any passat... a finals de l’any passat, perdó, i 
començaments del present ja ens hi vam trobar. L’empresa, en el seu moment, va 
al·legar uns problemes de tresoreria; el que és cert és que havien ordres 
d’embargament, tant d’Hisenda com de la Seguretat Social, d’aquesta empresa; i ara 
ens trobem que hi torna a haver aquest endarreriment o aquest no pagament. En 
aquest sentit, més enllà d’anunciar-los-hi que ja vam fer la tramitació per a la nova 
adjudicació, pel nou plec de clàusules que entra en vigor l’1 de juny d’enguany, per 
tant, hi ha unes noves empreses adjudicatàries que tenen el deure de subrogació, 
d’altra banda, del personal de neteja. I, sí que, més enllà de convocar-los formalment a 
la Comissió de Seguiment que està establerta amb aquestes empreses de neteja, hem 
donat instruccions als Serveis perquè obrin expedient per tal que, si convé, perquè els 
expedients de..., fins que no s’acaba no se sap a quina resolució s’arriba; si convé, 
incloguin sancions no només econòmiques sinó que incloguin, també, si s’escau, 
impossibilitat de contractar amb les administracions. Nosaltres creiem que aquesta és 
una situació que no és admissible, en cap cas; que la Diputació paga els recursos a 
aquesta empresa perquè aquesta empresa faci una feina i, lògicament, el que ha de 
fer és complir amb les seves obligacions amb els treballadors; però també li he de dir 
que aquí hi ha una qüestió que és que, si hi ha embargaments entremig, els recursos 
de la Diputació ja no arriben ni a l’empresa ni als treballadors, sinó que van o a la 
Seguretat Social o a Hisenda, en funció de qui sigui l’ens que embarga. En tot cas, 
tenim una decisió i això, presidenta, em sembla que no trairé cap secret, d’unes 
instruccions precises, contundents i definitives de la presidenta de la Diputació perquè 
la Diputació sigui el màxim exigent possible amb aquesta empresa i que aquesta 
situació intolerable no es torni a repetir. En aquest sentit, tenim no la sort però sí la 
circumstància de que s’acabava el període d’execució del contracte vigent i, per tant, 
l’1 de juny hem de tenir ja una nova empresa o unes noves empreses prestant aquest 
servei.  
 
La Presidència agraeix el comentari i dóna la paraula al diputat adjunt d’Espais 
Naturals, senyor Calderer (CiU), per tal de contestar  la segona pregunta formulada 
per la CUP: Sí, gràcies presidenta. Bé el que s’ha fet amb els treballadors dels parcs 
naturals és informar-los, per la seva pròpia seguretat, de que dintre de les seves 
tasques no està la de fer apagar incendis; que per això tenim els professionals que són 
els bombers. El que no té res a veure és el que ens comuniquen amb aquestes cartes 
dient que, davant d’un conat d’incendi o davant del perill de les persones, no actuem. 
Evidentment, això seria un delicte. Davant d’un conat d’incendi actuarem, apagarem 
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aquell petit foc, o davant d’una ajuda a persones davant d’un incendi actuarem; però la 
tasca d’apagar incendis no és nostra perquè no estem preparats i han de ser els 
bombers.  
 
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Bé, fer la 
referència a dues qüestions. Senyor Duran, s’està treballant en les reformes de les 
borses de treball, ja és una evidència, no l’hem portat a l’aprovació perquè no està 
acabat definitivament. Sé que des de Recursos Humans s’està treballant en aquesta 
qüestió i també sé que els sindicats reivindiquen, deu ser a través del Twitter perquè 
m’etiqueten contínuament, sé que reivindiquen; ho entenc com a una mesura de 
pressió perquè en tota negociació és així. Però entenc que, finalment, es tancarà 
l’acord o s’aprovaran les borses de treball amb tots els elements que calgui incorporar.  
 
Quant a la següent qüestió, no acabem amb les comissions de serveis, les cenyim als 
dos anys; que és el que les comissions de serveis marquen. La normativa és aquesta, 
les comissions de serveis estan pensades perquè vinguin a treballar persones, per 
moments puntuals, mentre es forma la persona que definitivament ha d’ocupar aquella 
plaça, per tant, no s’acaba. No es perllonga més enllà de dos anys, però no s’acaben.  
 
I quant a les qüestions, si hi ha personal no funcionari en comissió de serveis és una 
qüestió normativa que, entenc que, si des dels Serveis Jurídics de la Diputació s’entén 
que aquestes comissions són possibles, s’aproven; si es creu que no són possibles, no 
s’aproven.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Sí, sé que és insistir i hem sentit la 
resposta però, per a nosaltres, també és important el tema de les persones que 
treballen per l’empresa de neteja, especialment, dones i treballadores; bàsicament per 
l’aspecte humà. I, per tant, hem sentit amb atenció la resposta, però pensem que 
algunes d’elles ens han transmès que ja no poden atendre alguns rebuts d’hipoteca i, 
fins i tot, algun rebut de llum. I clar, estem parlant de persones que tenen una feina i 
que, malgrat tenir una feina, parlem d’aquesta pobresa que no arriben a pagar, fins i 
tot, els rebuts que han d’atendre mensualment. Hem sentit, també, amb atenció, 
perquè pensàvem preguntar si pensava el Govern de la Diputació, expedientar 
aquesta empresa i, per tant, entenem que s’obre aquest expedient, i que, en aquest 
cas sí que demanaríem, per tant, que ara reconverteixo aquesta pregunta en, també, 
un prec és: màxima diligència en un tema que ens preocupa, torno a dir, fins i tot per la 
component humana que comporta pel que fa a aquestes dones, a aquestes 
treballadores.  
 
La Presidència, dóna la paraula al diputat delegat de Presidència, Serveis General i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Sí, només 
com a complement de la informació, perquè la primera part, a la primera intervenció no 
l’he dit perquè és una cosa que no hem fet però que hem mirat si podíem fer que era 
són dues coses. És a dir, hem estudiat, els serveis de contractació dues possibilitats: 
si des de la Diputació podíem fer algun tipus de bestreta a les persones directament 
que prestaven el servei, cosa que els serveis jurídics i de contractació ens han dit que 
no; i l’altra, era si ens podíem dirigir com a Diputació, també, davant de l’Autoritat 
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Laboral, davant de la justícia laboral i tampoc podem fer-ho perquè la nostra relació, 
en aquest cas, és amb l’empresa, no amb els treballadors.  
 
Bé, aquestes són diferents hipòtesis d’anàlisis que hem estat treballant, i el que els he 
dit a la primera intervenció és el punt on està. Perquè més enllà del recurs de la 
Diputació, que la Diputació paga, el problema és que aquests ingressos estan 
embargats prèviament, és a dir, no és que arribin als treballadors sinó que si hi ha, 
com ja he dit, Seguretat Social o Hisenda, és allà on van a parar aquests recursos.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: En aquesta línia dir-li que, efectivament, 
crec que és inacceptable que una empresa que va assolir un contracte de prestació de 
serveis amb la Diputació de Barcelona, estigui tractant de manera indigna les persones 
que treballen amb nosaltres. I treballen... són persones que treballen, colze a colze, 
amb tots i totes nosaltres i que, des d’aquesta Presidència, no ens rendirem. I no ens 
rendirem també en el sentit que, és veritat, que hem de trobar fórmules imaginatives 
per preparar-nos per si, realment, aquesta empresa es segueix negant a pagar 
aquests salaris, de quina manera, des de la Diputació, podem articular alguna fórmula 
més creativa per poder fer nosaltres aquestes bestretes; que tenen la seva dificultat, 
ho sabem, que legalment és complex, però crec que no ens podem rendir ni podem 
acceptar aquesta situació.  
 
I, tot seguit, indica que, de conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, es 
donarà lectura al sentit de les preguntes presentades per escrit pels diferents Grups, 
des de la darrera sessió del Ple, a la qual no es van formular preguntes orals, i de si 
han estat respostes, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les 
respostes a l’Acta de la present sessió. 
 
1. Pregunta, formulada en data 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. 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. 
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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. 
 

3. Pregunta, formulada en data 6 d’abril de 2017 pel president del Grup CUP-Poble 
Actiu que diu: 

  
Des del grup CUP-Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem saber si la 
Diputació de Barcelona va sufragar alguna despesa al febrer de 2003 relacionada 
amb un Màster en gestió d’instal·lacions esportives a Canàries. 
 
En cas afirmatiu, voldríem conèixer la relació detallada, tant de les despeses com 
de les persones beneficiades. 
 
Pregunta pendent de resposta. 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 10 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


