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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE MAIG DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 25 de maig de 2017, a les 12 hores i 10 minuts, es reuneix
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc
Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena,
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i
Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor
(PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria
del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús
Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos
i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello (CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i
Romero (ENTESA), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i
Borrega (ENTESA), 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), Lluís
Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis MartínezAlonso Camps, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana i la tresorera,
senyora Marta Gómez Acin.
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA),
Antoni García i Acero (ERC-AM) i la diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras
(ENTESA).
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre
del Dia que es transcriu a continuació:
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I.1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 27 d’abril de 2017.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’acord adoptat per la
Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2017, referent a
l’actualització i modificació del Pla d’actuació de mandat corporatiu, 2016-2019,
així com del seu text refós que forma part integrant del referit acord.

Direcció de Serveis de Recursos Humans
3.

Dictamen pel qual es proposa la modificació parcial de la relació de llocs de
treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, a proposta de la Junta de
Govern del mateix, en sessió celebrada el 17 de maig de 2017, sense
repercussió econòmica.

Servei de Programació
4.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 5/2017 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2017;
l’aprovació de l'actualització del Pla estratègic de subvencions de l’exercici 2017 i
del Pla d'inversions 2017, així com donar-se per assabentat de l'avaluació del
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en compliment d'allò que
disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre.

5.

Dictamen pel qual es proposa restar assabentat dels Pressupostos, per a
l’exercici 2017, dels Consorcis Centre de Cultura Contemporània de Barcelona;
Parc Serralada Litoral; Colònia Güell; Espai Natural Guilleries Savassona;
CUIMP-Ernest Lluch i Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme, adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona, que formen part
dels Pressupostos de la Diputació de Barcelona i que han estat aprovats amb
posterioritat a l’aprovació del Pressupost de la Corporació per a 2017.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
6.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, inicialment, la desafectació de l’edifici
l’Espinalb del Recinte Mundet, amb la finalitat de transformar-lo i qualificar-lo
com a bé patrimonial, així com autoritzar l’inici de la tramitació de l’expedient de
constitució d’un dret real d’usdefruit, una vegada produïda la desafectació.

Intervenció General
7.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de la
Intervenció General, de data 2 de maig de 2017, referent a l’estat d’execució dels
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Pressupostos de la Corporació i dels seus organismes autònoms, corresponent
al primer trimestre de 2017.
8.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de la
Intervenció General, de data 5 de maig de 2017, referent a l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de
les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona, referit al primer trimestre de
2017, d’acord amb el que disposen els articles 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril.

9.

Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de la tarifa
annexa a l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre, referent a l’apartat de Serveis i activitats, epígraf II. Ensenyaments
reglats. Curs acadèmic 2017-2018.

Organisme de Gestió Tributària
10.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Moià, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de gestió de diverses taxes.

11.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de
cementiri.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gerència de Serveis de Medi Ambient
12.

Dictamen pel qual es proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a
membre de l’associació “Clúster de la Biomassa de Catalunya”, en qualitat de
soci numerari, així com l’aprovació i acceptació dels seus estatuts reguladors i la
designació del representant de la Diputació de Barcelona a la referida
associació.

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 desenvolupar un estudi, amb perspectiva de gènere, de l’impacte del turisme
a la demarcació de Barcelona.

2.

Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, que recull la proposta de
la UGT sobre les empreses multiserveis.

Àrea de Presidència
Secretaria General

3.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per evitar la
hipersexualització i la cosificació de les dones als esdeveniments públics,
mitjançant l’establiment de condicions als convenis de subvenció i patrocini de la
Diputació de Barcelona.

4.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, pel rebuig i
combat dels comportaments corruptes a les Administracions Públiques i la vida
política.

5.

Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, de
rebuig a la laminació de l’autonomia local i la internalització de serveis públics.

6.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords
adoptats per la Junta de Govern (sessions 30 de març i 27 d’abril de 2017).

7.

Precs

8.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 27 d’abril de
2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 27
d’abril 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
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Dictamen de data 3 de maig de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 27 d’abril de 2017, referent a l’actualització i modificació del Pla d’actuació
de mandat corporatiu, 2016-2019, així com del seu text refós que forma part
integrant del referit acord.
“La Junta de Govern, en sessió ordinària del 17 de març de 2016, va acordar, per
unanimitat, aprovar el Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 20162019, així com l’annex que forma part íntegra de l’acord referit.
Tal i com es va establir, el Pla és un instrument de partida, però que està viu i és
permeable a les noves prioritats i necessitats que es presentin al llarg del mandat com
a reptes per a aquesta Diputació.
Així doncs, la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2017, va
acordar aprovar la modificació, que comporta l’actualització i l’aprovació del text refós
resultant, del Pla, així com l’annex que forma part d’aquest acord.
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La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern
l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb
els serveis i els organismes dependents de la Corporació, en virtut del que disposa
l’apartat 3.4 h), 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 de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.
Atès que l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de
Govern de 27 d’abril de 2017 establia, expressament, traslladar la modificació del Pla
d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 al Ple de la Diputació
de Barcelona, per al seu coneixement i efectes.
D’acord amb l’apartat 2.4 c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril
de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, proposo al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’Acord 151/17, pel qual s’acordà
l’aprovació de la modificació, que comporta l’actualització i l’aprovació del text refós
resultant, del Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 i de
l’annex que forma part íntegra de l’acord referit.
Segon. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la presidenta, als presidents i
presidentes dels grups polítics, als portaveus dels grups polítics, a la Secretaria
General, a la Intervenció General, a la Tresoreria, a la Coordinació General i a la
Gerència, als efectes del seu coneixement.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Evidentment, avui es dóna compte, o es dóna per
assabentat, d’un Pla de mandat que no és el nostre, per raons òbvies. Des de la CUPPoble Actiu, saludem la versatilitat per incorporar nous àmbits d’actuació així com,
també, la reunió prèvia que hi va haver, per presentar-lo, amb els Grups. Nosaltres
trobem una certa autocomplaença en l’autoavaluació dels diferents indicadors i, com
també farem esment després en l’apartat de l’estat d’execució del Pressupost, ens
demanem de què serveixen determinats informes si, després, no es vira l’actuació. Dit
això, esperem que aquest Pla de mandat, d’alguna manera, reculli o pugui recollir els
acords que es deriven de l’aprovació de les diferents mocions en aquesta sala.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
Intervé, a continuació, el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Ja ho
vam comentar, a la Comissió Informativa i ho vam comentar als diputats responsables
en aquell moment. Entenem, sota el nostre punt de vista, que estem intentant analitzar
el que hauria de ser un relat de l’acció de govern. No sabem, no ho tenim massa clar,
però sospitem que pot anar en aquella idea d’un cert relat de dir: “Necessitem una
nova agenda urbana perquè són compromisos que hem anat prenent en aquesta
casa”. D’aquí, l’equip de govern fa un Pla de mandat i sobre aquest Pla de mandat fa
un pressupost. Entenem que, si és aquesta la lògica, ens sembla correcta i, sobre
aquesta lògica, també, nosaltres analitzem. Ja vam fer un conjunt de propostes al Pla
de mandat. Algunes ens les van incorporar; altres, no. Ara, es fa una revisió, sota el
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nostre punt de vista, potser massa quantitativa, fins i tot amb un sistema d’indicadors
amb semàfors de colors i tal, on el semàfor vermell no surt mai. Ja sabem que costa
posar un semàfor vermell, però creiem que si féssim una anàlisi una mica més
rigorosa, algun semàfor vermell potser sortia i, en tot cas, el que sí que nosaltres
considerem és que el PAM no pot ser només una sistematització de dades i que
necessita, també, un cert relat més polític.
I posats a analitzar-lo com a instrument dinàmic, que ens van dir que era, però també
com a recull d’objectius estratègics i, per tant, ha de ser un equilibri de les dues coses,
nosaltres continuem insistint en què hi ha alguns elements que cal reforçar-los o que,
per a nosaltres, manquen en el Pla de mandat i que potser podrien haver aprofitat
aquesta modificació del Pla per incorporar-los o per ampliar-los. Nosaltres, en la
lògica, creiem, i ens hem cregut, que pot ser un instrument més o menys dinàmic;
creiem que hi ha necessitats que continuen paleses i presents en el món local que
potser les podríem haver incorporat, elements de qualitat democràtica i de bon govern.
Fa un parell de mesos, discutíem del Codi. Potser era el moment de fer algun afegit en
temes de democràcia i de bon govern.
Defensa de drets socials, ja n’hem parlat moltes vegades. Creiem que encara podem
ampliar amb propostes vinculades a intentar tenir municipis i ciutats més justos i més
cohesionats; creiem que això es podria fer. Elements de desenvolupament econòmic;
els diputats i diputades d’aquesta comissió ja ens han sentit vàries vegades parlar de
temes d’ocupació; potser podríem haver intentat fer alguna cosa més; o fins i tot temes
vinculats a la innovació urbana, a la mobilitat, a la memòria democràtica... Són coses
que creiem que es podrien haver aprofitat.
En tot cas, és un donar compte. Nosaltres el que sí que volíem fer esment és que
creiem que, si és un instrument dinàmic, podríem haver aprofitat per fer més coses i
continuarem insistint en la mesura que puguem. És l’eina de treball del Govern però,
també, és el Pla de mandat de la institució i, per tant, com a part de la institució
intentarem fer propostes perquè creiem que encara es poden millorar alguns elements.
Pren la paraula el diputat delegat de Presidència, serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Molt breument. Només
per explicar precisament que, com s’ha dit abastament i havíem anunciat en el seu
moment, aquest és un document dinàmic perquè entenem que la societat i els
interessos i les necessitats dels municipis també ho són i, per tant, forçosament hem
de dotar-nos d’un instrument que pugui incorporar noves necessitats però, també, un
document, i amb això també contesto una mica al senyor Duran, que revisi, també, les
nostres pròpies previsions. El senyor Duran parlava d’autocomplaença, el senyor
Funes parlava que no hi havia cap semàfor vermell. A part que els mandats duren
quatre anys, sí que, a les actualitzacions que hem fet avui, un dels punts, un dels tres
eixos d’actualització, és precisament redefinir alguns sistemes d’objectius i
d’indicadors; perquè, abans de començar una activitat, abans de començar un
programa, abans de començar qualsevol decisió, tu pots fer una previsió d’allò que et
trobaràs però, lògicament, la realitat s’acaba imposant i, per tant, només especificar
que, en aquest cas, els tres grans grups de canvis que fem amb aquesta actualització
del Pla de mandat que fem és: incorporem nous projectes estratègics, després, al final,
m’hi referiré un segon; posem, com he dit ara, canvis que redefineixen el sistema
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d’objectius i indicadors, precisament, per adaptar això i per adequar exactament els
sistemes d’avaluació dels objectius proposats; i, després, fem alguns canvis puntuals,
bàsicament, de naturalesa operativa.
Només em voldria centrar un moment en els nous projectes estratègics. Ho deia també
el senyor Funes, que parlava de: “suposo que anem cap a una nova agenda urbana”.
Si vostès miren els tres projectes estratègics que hem incorporat amb aquesta revisió,
veuran que fan referència al medi ambient, a través del programa BIOSPHERE, que
fan referència a educació i que fan referència a cultura. Cultura, educació i medi
ambient em sembla que aquests eren un dels eixos, uns dels pilars fonamentals, uns
dels pilars bàsics de l’acció de govern i de l’acord de govern que, ara fa dos anys, vam
presentar. Per tant, i anem en aquesta línia i qualsevol suggeriment serà benvingut a
l’hora de fer o les avaluacions o d’incorporar nous projectes en el Pla de mandat.
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Salom (CiU).
I el Ple en resta assabentat.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
3.- Dictamen de data 9 de maig de 2017, pel qual es proposa la modificació
parcial de la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre, a proposta de la Junta de Govern del mateix, en sessió celebrada el 17 de
maig de 2017, sense repercussió econòmica.
“La Diputació de Barcelona va aprovar inicialment el pressupost general corporatiu en
sessió plenària extraordinària de l’1 de desembre de 2016. Durant el període
d’exposició pública no es varen presentar reclamacions contra l’aprovació inicial i el
pressupost va quedar definitivament aprovat, el qual integra el pressupost dels
organismes autònoms i entitats que en depenen, i alhora, s’acompanya de les
respectives plantilles i relacions de llocs de treball, entre les quals s’hi troben les
corresponents a l’Organisme Autònom Institut del Teatre i la relació de llocs de treball
de la pròpia corporació.
Amb posterioritat a la seva aprovació, la plantilla i la relació de llocs de treball, són
susceptibles d’adequacions motivades per diversos factors a vegades externs, com
ara adequacions normatives que incideixin en alguns dels seus elements, i d’altres
interns derivats de la pròpia dinàmica de l’organització, així com dels ajustos per donar
resposta als serveis que s’hi presten.
D’altra banda, de conformitat amb el que disposa l’article 44, apartat 2, lletra f), en
relació amb l’apartat 4, del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm.42, de 18.02.2003) sobre
coordinació d’organismes i entitats públiques, quant a l’aprovació d’aquests
instruments de planificació de recursos humans, i en els mateixos termes, l’article 30,
f) dels estatuts de l’Institut del Teatre, a la Junta de Govern de l’Organisme de 17 de
maig de 2017 és previst que s’aprovi la proposta de modificació de la relació de llocs
de treball de l’Organisme, en els termes que resten reflectits en l’annex al dictamen.
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Amb caràcter previ a l’aprovació pel Ple de la Corporació, és preceptiu l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans,
la qual es previst que se celebri el dia 18 de maig de 2017, un dia desprès de què en
la Junta de Govern de l’Institut del Teatre se sotmeti a aprovació la modificació de la
Relació de Llocs de Treball que s’incorpora com Annex I a aquest Dictamen.
El dictamen de la Presidència de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 8 de
maig de 2017 que serà sotmès a l’aprovació de la Junta de Govern de l’Institut que se
celebrarà el dia 17 de maig, estableix que la proposta de modificació parcial de la
relació de llocs de treball de l’Institut no suposa cap cost addicional anual per al capítol
I del pressupost de despeses de l’Institut del Teatre per al 2017.
L’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa, la possibilitat de
modificar la plantilla i la relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels
pressupostos.
L’article 44.2, apartat f), del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOP núm.42, de 18.2.2003), sobre
coordinació dels organismes públics, estableix la competència per a l’aprovació de les
respectives plantilles de personal.
La Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de 2001, va aprovar
un dictamen de mesures de coordinació en relació amb els instruments de gestió i
assumptes en matèria de personal dels organismes públics de la Diputació de
Barcelona, en virtut del qual les propostes d’aquestes entitats relatives a les matèries
assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans.
L’article 90, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, estableix la competència plenària per a l’aprovació de la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball.
En ús de les competències atribuïdes a 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), aquesta presidència
sotmet a la consideració del Ple corporatiu, prèvia proposta de la Junta de Govern de
l’Institut del Teatre i informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre que resta detallada en l’annex I que s’adjunta al present
dictamen, en els termes en què serà aprovat en la propera sessió de la Junta de
Govern de l’Organisme de 17 de maig de 2017, i que a continuació s’exposen.
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Modificar els requisits de provisió del lloc de “Gerent”, orgànic P08A000
Gerència, codi retributiu 28A202, jornada EC (Dedicació Exclusiva), en el sentit
de substituir l’actual codi F001 (Qualsevol titulació del grup de classificació A,
subgrup A1 i A2) per codi A001 (Qualsevol titulació Grup de classificació A,
subgrup A1).

 Modificar la tipologia horària del lloc de treball d“Auxiliar de Suport a la
Gestió”, adscrit a l’orgànic P08A001 Grup de Suport a Escoles, actualment
amb tipologia horària AP (Ampliat Partit), assignant-li la tipologia horària GM
(Intensiu Matí).
 Modificar la tipologia horària del lloc de treball d’“Auxiliar de Suport a la
Gestió”, adscrit a l’orgànic P08A200 Secció de Recursos i Serveis Tècnics,
actualment amb tipologia horària GM (Intensiu Matí), assignant-li la tipologia
horària AP (Ampliat Partit).
Segon. FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la data de la seva aprovació.”
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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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i
l’abstenció de Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 42
vots a favor i 6 abstencions.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Servei de Programació
4.- Dictamen de data 15 de maig de 2017, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 5/2017 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2017; l’aprovació de l'actualització del Pla estratègic de
subvencions de l’exercici 2017 i del Pla d'inversions 2017, així com donar-se per
assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007,
de 2 de novembre.
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació per crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2017.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de
crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, emès amb caràcter independent.
Atès que les bases 20a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions),
s’insti la modificació dels esmentats instruments.
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
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Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 de abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització,
després del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses,
prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
2. La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant
en la seva quantia com en les condicions d'execució.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 05/2017 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, que recull crèdits extraordinaris, suplements
de crèdit i transferències de crèdit per un import total de tres milions vuit cents
quaranta-quatre mil tres-cents catorze euros amb quaranta-sis cèntims (3.844.314,46
EUR) amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant
d’aquest acord a tots els efectes.
Segon. APROVAR l’actualització del Pla estratègic de subvencions 2017 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2017 inclòs dins de
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
Tercer. DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Quart. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut

Àrea de Presidència
Secretaria General

aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: El nostre Grup votarà contràriament a aquesta
modificació de crèdit i ho farà, fonamentalment, per la partida de nou-cents mil euros
destinats a les escoles bressol privades, en aquest cas, sense ànim de lucre.
Nosaltres creiem que, amb aquests diners, hi ha un doble finançament d’aquestes
escoles bressol, tant per part de la Generalitat com per part de la Diputació de
Barcelona, amb la qual cosa es crea un greuge comparatiu amb l‘escola pública. A
més a més, observem que aquests diners, juntament amb una altra partida destinada
al Centre de Cultura Contemporània, surten del romanent líquid de tresoreria, del qual
vam parlar en el seu moment, que hi havia noranta-tres milions d’euros, dels quals vint
milions d’euros eren de lliure disposició i, el seu govern els dedica al Centre de Cultura
Contemporània i a finançar les escoles bressol privades. No veiem que la destinació
d’aquest romanent, d’aquests vint milions, vagi destinat a resoldre qüestions bàsiques i
drets bàsics de la ciutadania, com ara l’habitatge, com ara el canvi climàtic, com ara la
lluita contra l’amiant -el fibrociment- o a polítiques de gènere. Avui, també, s’ha parlat,
el diputat Ciurana ha fet esment anteriorment a un dels eixos del Pla de mandat, en
referència a la cultura, i nosaltres ens referirem, també, a les denegacions que hi ha,
també, en aquest àmbit en aquesta corporació.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros ya manifestamos, en la Comisión de Hacienda, las
dudas que nos planteaba esta modificación de crédito, que asciende a casi cuatro
millones de euros. En concreto, nos preocupaba la disminución en la partida del
proyecto de Vies Blaves, ya se nos explicó que era una modificación del Capítulo VII al
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II, de la misma partida, para realizar planeamientos urbanísticos de las Vies Blaves;
por lo tanto, no tenemos ninguna objeción. Tampoco tenemos objeción en cuanto al
aumento de la partida, de novecientos mil euros, para las escoles bressol de titularidad
privada; a nosotros, lo que nos interesa es que haya una tasa de cobertura en el
territorio adecuada y que las familias con menos recursos tengan acceso al servicio. Y,
por último, nos felicitamos de que se haya recogido también un incremento en una
partida que nosotros propusimos en las negociaciones del Presupuesto, como es la
apertura de franjas perimetrales como medida de seguridad contra incendios. Saben
ustedes que nosotros votamos, siempre, en coherencia con el posicionamiento del
Presupuesto; y siempre votamos las modificaciones presupuestarias con una
abstención. En este caso, como se recoge una de nuestras propuestas, vamos a dar
nuestro voto favorable y sí que quisiéramos aprovechar la “avinentesa” para instar al
Gobierno a que materialice las propuestas que quedan pendientes de realizar.”
Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres ja
vam fer una pregunta, a la Comissió Informativa, sobre unes qüestions més de detall.
Nosaltres, aquí tres coses. Una més, també, amb bastant més de detall però que,
també, la volem deixar palesa perquè no ens la van explicar, és per què es
complementa, amb aquesta modificació, una subvenció a la Federació catalana de
Monasterios y Monjas de la Orden de San Benito, amb catorze mil euros? Ja sabem
que és habitual, vam parlar d’arxius, de documentació i tal. Tornem a fer una altra cosa
més. Necessitem una mica més d’explicació. En tot cas, són catorze mil euros sobre
quatre milions. Entenem que és una qüestió de detall però, en aquests quatre milions,
hi ha un element vinculat a Vies Blaves i insistim, a l’equip de govern, que volem tenir
una trobada per veure com està el projecte i per actualitzar-lo; vam parlar d’un pla
director i, de fet, estem en un projecte, etc.. Bé, creiem que és, no tornaré a dir lo de la
joia de la Corona, presidenta, mai més, però, en tot cas, sembla que és una de les
peces principals del treball de l’equip de govern. Ho van explicant als territoris i als
mitjans i creiem que és important que els Grups de la corporació també estiguem al dia
de com evoluciona aquest projecte i, per tant, demanaríem que en parléssim.
I l’altre element principal, ja ho han dit els Grups que m’han precedit en la paraula, té
vinculació amb la modificació de la partida; que ja ens van explicar que és una qüestió
que pertany als recursos, per poder fer la subvenció a les escoles bressol però, l’any
passat, ja els hi vam qüestionar aquest projecte i, en aquesta convocatòria de l’any
passat, insistim que allò que hipotèticament es volia fer amb la subvenció a les escoles
bressol privades tenim dubtes de que realment es fes. Amb la resolució de l’any
passat, home, nosaltres entenem que potser la guarderia Cuna del Niño Jesús, a la
qual aquesta Diputació va donar una subvenció, potser ens haurien d’explicar si
realment complementa l’oferta municipal, si l’ajuntament on està aquesta escola
bressol o guarderia està d’acord... Nosaltres farem una, com es deia això?, els
donarem el benefici del dubte a l’equip de govern. I ja que el diputat d’Educació ens ha
convocat, dilluns, a una reunió per parlar d’escoles bressol, ens emplacem a la reunió
d’escoles bressol perquè ens expliqui com volen orientar, aquest any, aquesta
convocatòria de subvencions. Perquè nosaltres entenem que pot existir, ja ho vam dir
en el seu moment, pot existir la necessitat, en algun municipi, que alguna cooperativa
complementi l’oferta que l’ajuntament fa... Però no. Amb la llista de l’any passat a la
mà, insistim, tenim la sensació que el que vam fer és subvencionar unes escoles
bressol que el que feien era una pre-matrícula de P3 perquè els pares que estiguessin
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allà ja hi poguessin entrar. Per tant, com que tenim molts dubtes de com es van donar
els diners de l’any passat, demanem que a la reunió de dilluns, a què ens ha convocat
el diputat d’Educació, en parlem. Per tant, amb el benefici del dubte, no votarem en
contra de la modificació; ens abstindrem, però que quedi ben clar que volem
explicacions i saber com això ho farem en aquest curs.
La senyora presidenta dóna la paraula, a continuació, a la portaveu del Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu:
Simplement, per anunciar, d’una banda, la nostra abstenció. Vam fer una reserva de
vot a la Informativa precisament per aquesta darrera partida. Jo crec que podríem fer
nostres les paraules del portaveu de l’Entesa pel que fa a la partida d’escoles bressol
privades però, a més a més, també per un segon motiu. No només és pel contingut i
pel que significa el reforçament d’aquesta partida, sinó perquè nosaltres ja vam
expressar dubtes i, des de la Informativa fins al moment de celebració del Ple, no hem
obtingut tampoc noves explicacions amb detall i això fa que, malauradament, ara
optem per aquesta abstenció, també esperant la reunió que es produirà, per cert, a
petició del nostre Grup, aquí, a la Diputació; la reunió que es produirà el proper dilluns,
on sí esperem tenir aquella informació que ara no tenim per poder decantar el nostre
vot de manera favorable.
Intervé, tot seguit, el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Intentaré fer un
resum de les intervencions. Quant a les qüestions relacionades amb el Centre de
Cultura Contemporània, malauradament no és una aportació destinada a més activitat.
Malauradament és una aportació destinada a una situació que s’ha provocat a partir de
la nova normativa de la liquidació de l’IVA; per tant, diguem-ne que no estem ni tan
sols, amb tot el nostre pesar, no estem posant més diners en cultura sinó que l’estem
donant en impostos per a l’Estat. Aquesta és la situació i, per tant, per això és aquesta
modificació en aquest sentit.
Quant a les diverses intervencions vàries de les llars d’iniciativa social, el que estem
fent amb la modificació de crèdit és igualar-les a les de l’any passat. Pot ser discutible
o pot no ser discutible però, en tot cas, estem posant la mateixa quantitat. A hores
d’ara, és evident que aquests tipus de llars d’iniciativa social són absolutament
necessàries al territori i val la pena que en fem una mica d’estudi de quina és la
situació i que tots els diputats i diputades voltin pel territori, no només per l’Àrea
Metropolitana, per adonar-se que molts municipis tenen aquest servei, que ajuda a la
conciliació laboral i familiar dels pares, i aquest servei no el tenen amb llars d’infants
municipals. Són molts els municipis que no tenen prou places en aquest sentit i, per
tant, és necessari que aquestes escoles bressol també tinguin aquestes ajudes, amb
menor quantia de les que tenen les municipals, però que aquet servei s’està donant en
molts municipis que no hi ha possibilitat d’altre servei. Per tant, no ajudem tant la llar
d’infants, que sí, sinó a les famílies que tenen la necessitat de conciliar la seva vida
laboral i familiar a través de la llar d’infants.
Quant a la qüestió, la intervenció del senyor Tovar, el que intentem fer durant tot
l’exercici és anar complint tot allò que vam pactar a l’hora de fer el Pressupost. En
aquest moment, es dóna el cas però s’ha anat donant en altres acords que hem tingut
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amb altres Grups i, per tant, seguirem en aquest camí d’intentar complir el cent per
cent del que vam pactar.
I finalment, per no allargar-me, contar-li al senyor Funes que el Monasterio de les
Monges de l’ordre de Sant Benet, per entendre’ns, és on hi ha la Teresa Forcada,
perquè ens situem, i el que fem és fer una ajuda per digitalitzar l’arxiu i l’arxiu cultural
és important per a tothom. I per tant, l’explicació és aquesta i és una actuació per
millorar l’arxiu i que, per tant, tots els municipis, tots els pobles de la demarcació i del
país i del món tinguin accés a aquest arxiu digitalitzat.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i Partit Popular (3),
sent el resultat definitiu de 27 vots a favor, 3 vots en contra i 18 abstencions.
5.- Dictamen de data 10 de maig de 2017, pel qual es proposa restar assabentat
dels Pressupostos, per a l’exercici 2017, dels Consorcis Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona; Parc Serralada Litoral; Colònia Güell; Espai
Natural Guilleries Savassona; CUIMP-Ernest Lluch i Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme, adscrits al sector públic de la Diputació
de Barcelona, que formen part dels Pressupostos de la Diputació de Barcelona i
que han estat aprovats amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost de la
Corporació per a 2017.
“La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, que va entrar en
vigor el 2 d’octubre de 2016, en el seu article 122 disposa:
“Règim pressupostari, de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial.
1. Els consorcis estan subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i control de
l’Administració pública a la qual estiguin adscrits, sense perjudici de la seva subjecció al
que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
2. A l’efecte de determinar el finançament per part de les administracions consorciades,
s’han de tenir en compte tant els compromisos estatutaris o convencionals existents com
el finançament real, mitjançant l’anàlisi dels desembossaments efectius de totes les
aportacions efectuades.
3. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a la qual s’hagi adscrit el consorci.
4. Els consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte
general de l’Administració pública d’adscripció.
5. Els consorcis es regeixen per les normes patrimonials de l’Administració pública a la qual
estiguin adscrits.”
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La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 549/2013, de 21 de maig, relatiu al
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010), format per les
corporacions locals, com a subsector de les Administracions Públiques, així com per la
resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic
dependents de les corporacions locals, que igualment tindran la mateixa consideració
de sector públic i que quedaran subjectes al que disposen les normes d’aquesta Llei.
Per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, de data 23 de desembre de 2016 (D 13881/16) es va aprovar la relació
actualitzada d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona en la
que hi figuren els Consorcis següents:
Denominació
C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
C. del Parc Serralada Litoral
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL)
C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
C. de la Colònia Güell
C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
C. del Patrimoni de Sitges
C. Centre de Documentació i Museu Textil
C. del Parc de la Serralada Marina
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch
C. del Parc Agrari del Baix Llobregat

El Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió extraordinària del 1 de desembre
de 2016, va acordar aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per a l’exercici 2017.
D’acord amb l’apartat 4 del reproduït article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del Sector públic, en la mateixa sessió plenària es va donar compte dels
pressupostos dels Consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona que
ja tenien aprovats els seus pressupostos i que són els que consten a la taula següent:
Denominació
C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local - (CEMICAL)
C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
C. del Patrimoni de Sitges
C. Centre de Documentació i Museu Textil de Terrassa
C. del Parc de la Serralada Marina
C. del Parc Agrari del Baix Llobregat

Pressupost 2017
(import en Euros)
430.800,00
218.310,48
8.430.734,00
3.022.000,00
1.055.450,00
686.032,68
861.766,20
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Quedant pendent d’informar al Ple dels pressupostos de la resta de consorcis, per tal
com els van aprovar amb posterioritat a la data de l’esmentada sessió plenària i que,
un cop s’ha disposat d’aquesta informació, resulta necessari donar compliment al
tràmit. Aquests consorcis són els que tot seguit es detallen:
- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
- Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
- Consorci del Parc Serralada Litoral
- Consorci de la Colònia Güell
- Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
- Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta delegació
eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent
ACORD
Únic. RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos, per a 2017, dels Consorcis adscrits
al sector públic de la Diputació de Barcelona que formen part dels pressupostos de la
Diputació de Barcelona.
Denominació
C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
C. del Parc Serralada Litoral
C. de la Colònia Güell
C. de l’Espai Natural Guilleries-Savassona
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch
(Prorrogat)

Pressupost 2017
(import en Euros)
29.677.299,71
10.361.800,00
750.779,21
172.765,00
450.715,00
298.735,00

“
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Reiterar la necessitat del replantejament de la
presència de la Diputació en diferents òrgans, com ja hem manifestat en altres
ocasions, i que hem obtingut la resposta que esperem que abans de l’estiu, i queda un
mes, puguem tenir aquest estudi.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania,
senyor Tovar, qui diu: “En la misma línea, nosotros también nos planteamos la
necesidad de participar en todos estos consorcios. Pero, en cualquier caso, ya que
formamos parte de ellos, sí que, en línea a lo que ya expresamos en el ejercicio del
2016, requerir a la Intervención para que se trabaje en la línea de que estos
consorcios presenten los presupuestos conjuntamente con Diputación de Barcelona.
Nos consta que se va a trabajar en este sentido y aprovecho, también, para desearle
la mayor de las suertes al nuevo interventor y a la nueva tesorera.”
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I, tot seguit, pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
Nosaltres no plantejarem la idoneïtat de la presència de la Diputació en cap d’aquests
consorcis, sobretot fins que no aclarim si la nostra sortida serà substituïda per la
Generalitat o per algun ajuntament, tipus el de Barcelona o els que corresponguin.
Mentre no hi hagi aquest escenari, no ho plantejarem.
Ara, sí que plantegem un altre element: en la mesura que nosaltres, en molts casos,
tenim un pes estratègic en molts d’aquest consorcis, el que demanem és que, en
sintonia amb el que hem anat dient en altres moments, la nostra presència, el nostre
pes en els consorcis coincideixi amb què orientem, com a corporació, la línia
estratègica d’aquests consorcis. Sense anar més lluny, ja vaig posar l’exemple a la
Comissió Informativa. Nosaltres entenem que, tant al Centre de Cultura
Contemporània, el CCCB, com al Consorci de les Drassanes o al Museu Marítim, la
Diputació ha de tenir no només confiança en l’equip tècnic i directiu dels consorcis
sinó, també, han d’integrar-se en l’estratègia de la Diputació. Creiem que són dos
exemples de dos ens amb vida pròpia, que són peces singulars, i que necessitem que
la Diputació els integri en l’estratègia de la casa; però no hem sabut trobar en el Pla de
mandat que acabem de modificar, què li encarreguem, de tot aquest Pla de mandat, al
Museu Marítim; o què li encarreguem al CCCB o a altres consorcis més petits, com
l’ICPS, el CEMICAL o altres en què participem. Entenem que li demanem a l’equip de
govern, que ja sabem que són pocs i que tenen poques hores lliures, però que facin un
esforç per implicar-se en la direcció d’aquests consorcis i que intentin imbricar el
funcionament d’aquests consorcis en l’estratègia de la Diputació i que, per tant,
tinguem un major coneixement del dia a dia del funcionament.
Per donar resposta a les intervencions anterior, la senyora presidenta dóna la paraula
al diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Molt breument. Per explicar alguna de les
coses. Tot i que no és exactament l’objecte del punt, però sí que els puc dir que, en
una primera fase, la Diputació de Barcelona es retirarà de l’Institut Barcelona
Economia, de la Fundació Josep Comaposada, de la Fundació Maria Aurèlia Capmany
i del Consorci per al tractament dels residus del Maresme i que, pel que fa a les altres
qüestions, en tots aquests consorcis sempre hi ha representants de la Diputació en els
òrgans de govern i, per tant, res més lluny de la realitat que no estiguin imbricats en el
Pla de mandat de la Diputació. És més, en algun dels casos, puc citar el Marítim,
especialment entre altres coses, gairebé per incompareixença de l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació de Barcelona és qui lidera tota la qüestió referida al projecte
museogràfic, les inversions corresponents, etcètera; tot i que la propietat, com vostès
saben, la propietat de l’edifici no és pas nostra, sinó que és municipal.
En qualsevol cas, aquest és un tema que anem incorporant; que no és fàcil. Vostè ho
ha dit: no plantejarem la substitució o la retirada fins que sabem si està garantida la
continuïtat d’alguns d’aquests centres però, vaja, en qualsevol cas, nosaltres anem
fent aquesta feina interna d’introduir un punt de racionalitat en totes aquestes
qüestions.
I el Ple en resta assabentat.
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
6.- Dictamen de data 3 de maig de 2017, pel qual es proposa aprovar, inicialment,
la desafectació de l’edifici l’Espinalb del Recinte Mundet, amb la finalitat de
transformar-lo i qualificar-lo com a bé patrimonial, així com autoritzar l’inici de la
tramitació de l’expedient de constitució d’un dret real d’usdefruit, una vegada
produïda la desafectació.
“La Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa Caritat són propietàries del
Recinte Mundet, inscrit a l’inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu
F000043, on es troba l’edifici de l’Espinalb i instal·lacions annexes, identificat amb el
codi d’actiu F000931, amb una superfície construïda de 950,49 m2, amb naturalesa
jurídica de bé de domini públic.
D’acord amb l’article 8 del Text Refós dels Estatuts de l’organisme autònom local
Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest organisme
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària
Patrimonial, actualment Secció Econòmico-Administrativa i de Gestió Immobiliària,
integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
En data 29 de març de 2007 el Ple va aprovar la minuta de conveni a formalitzar amb
la Universitat de Barcelona, per actualitzar i ampliar l’àmbit de relació entre ambdues
institucions en tot allò que afecta a temes de caràcter i contingut patrimonial.
En data 25 d’abril de 2007 es va signar el conveni indicat per part de la Diputació de
Barcelona i la Universitat de Barcelona.
Actualment la Universitat de Barcelona ocupa diferents espais al Recinte Mundet en
virtut dels diferents convenis signats en data 3 de febrer de 1994, 2 d’octubre de 1995 i
25 d’abril de 2007.
El 3 de juny de 2016 la Universitat de Barcelona s’ha adreçat a la Direcció de Serveis
d’Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona per sol·licitar formalment
l’ocupació de l’edifici l’Espinalb per ubicar la futura Clínica Psicològica, un nou centre
sanitari per a la prestació de serveis psicològics a la població de l’àrea d’influència a
Barcelona i comarques i per a la docència clínica i la recerca dels alumnes de grau i
postgrau de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, d’acord amb el
Pla funcional aportat, que ha de gestionar la Fundació Josep Finestres, una fundació
del grup UB.
Actualment l’esmentat edifici no es troba afecte a l’ús públic general ni a serveis
públics. El 12 de novembre de 2012, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya van signar un conveni de derivació als centres de la xarxa ICASS de la
Generalitat de Catalunya dels beneficiaris del Centre d’Atenció Diürna per a persones
amb discapacitat intel·lectual que s’ubicava en aquest edifici, per tractar-se d’un servei
no inclòs en el marc legal competencial de la Diputació. Des del tancament d’aquest
servei assistencial, al gener de 2013, l’edifici no es destina a cap servei públic i en
l’actualitat la Diputació ocupa part de la planta subterrània per a ús de vestidors de
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personal i per a manteniment d’instal·lacions de quadres elèctrics, sense que estigui
inclòs dins de cap pla o projecte de la Diputació vigent o en curs, que prevegi una
utilitat com a bé de domini públic o afectar-lo a un servei públic o que presti la
Corporació i que sigui de la seva competència. Aquests motius justifiquen la
desafectació projectada, prèvia i necessària per a la constitució futura d’un dret real
d’usdefruit en favor de la Universitat de Barcelona per ocupar l’espai sol·licitat.
A l’expedient consta la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de
data 27 d’abril de 2017, l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni de data 28 d’abril de
2017 i l’informe previ preceptiu de la Secretària general i de la Intervenció general de la
Corporació de data 2 de maig de 2017 que requereix l’article 179 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant TRLMRLC).
En relació a l’alteració de la qualificació jurídica dels béns, el requeriment de tramitació
de l’expedient que acrediti l’oportunitat i la legalitat i el tràmit d’informació pública són
d’aplicació els articles 33.2 g), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (en endavant LBRL); l’article 204 del TRLMRLC i els articles
20.1 i 20.2 i 178 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre (en endavant RPC).
La competència per a l’aprovació de l’expedient de desafectació correspon al Ple
segons el que disposa l’article 33.2 g) de la LBRL. Respecte al quòrum de votació,
l’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
d’acord amb l’article 47.2 n) de la LBRL, l’article 204.5 del TRLMRLC i l’article 20.2 del
RPC.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, eleva
al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR INICIALMENT la desafectació com a bé de domini públic de
l’immoble de l’edifici de l’Espinalb del Recinte Mundet, que consta inscrit a l’Inventari
de béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000931 i qualificar-lo, en conseqüència,
com a bé patrimonial.
Segon. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentarse les al·legacions que s’estimin pertinents.
Tercer. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini
d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la desafectació del bé
esmentat, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
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Quart. AUTORITZAR l’inici de la tramitació de l’expedient de constitució del dret real
d’usdefruit sobre l’edifici l’Espinalb del Recinte Mundet a favor de la Universitat de
Barcelona.
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa,
senyor Funes, qui diu: Perdonin. Una pregunta que hauria d’haver fet, segurament, a
la Comissió Informativa però no, no hi vaig estar al cas. En tot cas, sí que demanem,
estem d’acord amb el punt, però sí que demanem, en la mesura en què, això, després
haurà d’haver algun conveni de cessió o algun tipus de documentació, tenir
possibilitats de conèixer, abans de la seva signatura, la cessió però, també sobretot,
intentar que, en aquest conveni o en aquest acord que es faci amb la UB, es preservi
l’interès del servei públic de la clínica que es faci i dels serveis que es facin allà.
Entenem que això tothom ho entén, però demanem tenir informació d’això.
Intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i relacions amb la
ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Molt breument, també, i potser sí
que val la pena fer un minut d’antecedents. La UB ocupava el Palau de les Heures
que, com vostè sap, és un edifici noble situat a Mundet. Pel que sigui, i ara no em
referiré, la UB va fer unes actuacions dins de l’edifici catalogat, sense comptar ni amb
la llicència respectiva del districte ni amb l’autorització de la pròpia Diputació i, com a
conseqüència de les converses que vam tenir, també de les necessitats funcionals que
havia de tenir, vam acordar que el Palau de les Heures retornava a la Diputació i, en
canvi, l’edifici Espinalb que estava ben buit i tenia, per una qüestió de tipologia de
l’edificació, era més versàtil per aplicar-hi una qüestió d’aquestes característiques, el
cedíem a la UB. Evidentment, aquesta és una clínica pensada per fer pràctiques els
propis estudiants de la UB; és a dir, lògicament, si canviés l’objecte final o es convertís
en una altra cosa, aquí podríem recuperar aquesta cessió feta.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció de Partit Popular (3) i CUP Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 6 abstencions.
Intervenció General
7.- Dictamen de data 4 de maig de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’informe de la Intervenció General, de data 2 de maig de 2017,
referent a l’estat d’execució dels Pressupostos de la Corporació i dels seus
organismes autònoms, corresponent al primer trimestre de 2017.
“D’acord amb el que disposa la base 7a.A.1 de les Bases d’execució del pressupost
general de la corporació per a l’exercici 2017, en relació a l’article 207 del Text refós
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de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, la Intervenció General presentarà trimestralment al Ple de la corporació
l’estat d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com el
moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de
la seva situació.
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la
corporació i dels seus organismes autònoms del primer trimestre d’enguany, a partir de
la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen
l’execució del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis
tancats de la corporació. La informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els
quals reflecteixen l’execució de les fases que s’han considerat més significatives i
mostra una visió genèrica de l’execució pressupostària i no pressupostària de la
corporació i dels seus organismes autònoms del primer trimestre d’enguany.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el diputat que subscriu proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD
ÚNIC. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació presentada per la Intervenció
General, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a l’estat
d’execució pressupostària de la corporació i dels seus organismes autònoms, del
primer trimestre de 2017, segons els estats d’execució, i la informació complementària
que s’acompanyen com a annexos I i II al present dictamen.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Nosaltres, ja a la Comissió d’Hisenda, vam
demanar la valoració política de l’estat d’execució pertinent i reiterem allò que ja vam
manifestar en aquella Comissió d’Hisenda, i que ja ho hem dit anteriorment en el punt
del Pla de mandat i és: De què serveixen els informes que es fan si no es canvia
l’actuació? Tenim la informació, però no canviem. De què serveixen els informes si es
continuen denegant recursos estructurals per als ajuntaments, al temps que
s’assumeixen col·laboracions milionàries en àmbits que no són propis de la Diputació?
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor
Tovar, qui diu: “Nosotros, también en la Comisión, ya manifestamos nuestra
preocupación ante los datos que arroja esta primera ejecución del primer trimestre del
ejercicio. Nos encontramos con una valoración del veinticinco por ciento de
cumplimiento del tiempo del ejercicio y, sin embargo, los datos son preocupantes. Ya
los indicamos en la Comisión: del Capítulo I al Capítulo V, que es gasto corriente, que
fundamentalmente depende del gasto directo que nosotros podemos realizar en
Diputación, estamos en un doce por ciento de lo presupuestado y hemos descendido
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un cuatro por ciento respecto al primer trimestre de 2016. Y esto no es lo más grave.
Lo más grave es que, en los gastos de capital, estamos en un tres y medio por ciento
de ejecución cuando, en 2016, estábamos en un nueve por ciento. Sé que es pronto
para hacer una proyección del año pero sí que es verdad que tenemos que considerar
que también el tercer trimestre, se nos dice, que es de ejecución baja por el período
vacacional y, en este sentido, volvemos a repetir que nos preocupan los datos porque
parece, incluso mirando los gastos corrientes, que el equipo de gobierno está un poco
dormido.”
Per respondre, la senyora presidenta dóna la paraula al diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor García
Cañizares (CiU), qui diu: N’hem parlat moltes vegades, de la qüestió de com
s’executa el Pressupost. Evidentment, l’execució és baixa i, enguany, al primer
trimestre encara és més baixa que l’any passat; però això són coses estructurals molt
concretes respecte de l’any passat. Per exemple, que l’any passat restaven per
comptabilitzar aportacions del trimestre dels consorcis, i es comptabilitzen el mes
d’abril, o que, en la Xarxa de Governs Locals tenim una altra situació i és que els
ajuntaments no han presentat certes justificacions, que no era així l’any passat perquè
hi havia menys obres del programa Xarxa en marxa. En aquest cas, ja estan en marxa
i, per tant, els ajuntaments no ho han portat i, per tant, han comptabilitzat. I respecte
de l’any passat, també, que l’any passat, al primer trimestre vam comptabilitzar tretze,
quasi catorze, milions de l’Ajuntament de Barcelona que, enguany, no ha estat així.
En tot cas, són coses molt puntuals vers la comparativa de l’any passat. En línies
generals, estaríem dintre dels paràmetres dels darrers anys. Els ho vaig explicar,
penso, a la Comissió Informativa però segueixo insistint que, evidentment, a partir de
les dades que ens donen els informes, busquem solucions polítiques a aquesta baixa
execució del Pressupost o dels romanents de tresoreria que ens trobem cada any. És
complicat, i ho he dit en moltes ocasions, perquè estem parlant del Capítol IV i del
Capítol VII i estem treballant amb administracions o consorcis aliens al funcionament,
aliens, no directament implicats però aliens en el funcionament, respecte de la
Diputació, i del cobrament i de la manera de liquidar les despeses que tenen aquests
organismes o aquests ajuntaments que, en moltes ocasions, es demoren molt.
Realment, amb la interventora anterior havíem parlat de quines mesures hi podíem
posar i, amb el nou interventor, n’hem tornat a parlar. És complicat perquè hauríem de
posar terminis d’execució als ajuntaments i això es complica perquè tots plegats, els
que seiem aquí, pertanyem al món local i, per tant, als ajuntaments. I estem segurs
que, si fem un repàs, en aquests moments, de tot allò que havíem demanat els
ajuntaments pel 2016 i del que hem executat, hi haurà un desfasament que els
ajuntaments demanen que prorroguem. I aquesta situació es complica i es complica
molt, no només amb els ajuntaments sinó, també, que es complica amb els convenis
que tenim amb universitats i en els convenis que tenim amb entitats i consorcis, que no
van al ritme que nosaltres voldríem. En tot cas, insisteixo que estem treballant i estem
buscant solucions perquè això sigui menor; que no desaparegui, perquè no podrà
desaparèixer, però que sigui menor. Una altra qüestió és que la normativa canviï i
puguem incorporar els romanents al Pressupost de l’any següent sense que hi hagi
cap tipus de problema i no tinguem aquesta situació, que es produeix els darrers anys,
d’haver d’esperar què diu l’Estat per incorporar aquests romanents o per utilitzar-los.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En tot cas, estem treballant seriosament i anirem informant de com busquem alguna
solució, difícil, insisteixo, per resoldre aquesta situació.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Ya entendemos que el señor García Cañizares intenta derivar
toda la responsabilidad, o la mayor parte de la responsabilidad, a los municipios.
Seguramente tiene razón pero eso no exime de la responsabilidad de coordinación
que tiene Diputación. Nos alegramos de que el equipo de gobierno esté trabajando en
buscar líneas de solución y, en todo caso, les instamos a que también vayan
informando, a la oposición, de cuáles son las medidas que se quieren tomar.”
I el Ple en resta assabentat.
8.- Dictamen de data 5 de maig de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’informe de la Intervenció General, de data 5 de maig de 2017,
referent a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona,
referit al primer trimestre de 2017, d’acord amb el que disposen els articles 11,
12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
“Vistos els estats comptables corresponents a l’execució del primer trimestre dels
pressupostos de l'exercici 2017 de la Corporació i dels seus organismes autònoms,
ORGT, Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i Fundació Pública Casa Caritat, així
com els estats financers de la societat Xarxa Audiovisual Local (XAL), S.L.
Vistos, així mateix, els estats d’execució, també del primer trimestre d’enguany, dels
pressupostos i comptes anuals corresponents a les entitats públiques i societats,
respectivament, que conformen tot el sector públic de la Diputació de Barcelona.
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos
dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com
a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats,
considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer.
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de
l'any actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà
ser superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a
l'economia espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en les fases
d'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens abans esmentats. No
obstant, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha considerat no necessari informar del
càlcul de l’acompliment d’aquesta regla en la fase d’execució pressupostària.
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Atès que, finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat
financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les
despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts.
En conseqüència, s’haurà de calcular i informar de l'acompliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com la regla de la despesa,
respecte de la previsió de la liquidació del pressupost d’enguany en base a l’execució
dels pressupostos i comptes anuals corresponents al període abans esmentat. Els
càlculs en qüestió s’hauran de realitzar en termes consolidats pel que fa als ens
considerats administracions públiques, i un càlcul individualitzat pel que fa a l’entitat
considerada de mercat.
Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha complert si la
previsió de la liquidació del pressupost de 2017 dels capítols no financers, d’ingressos
i despeses, calculats en termes SEC i a nivell consolidat, es situa en una posició
d’equilibri o superàvit. En relació a l’objectiu de sostenibilitat financera, caldrà tenir en
compte el límit d’endeutament establert en la Nota informativa sobre règim de tutela
financera dels ens locals de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor de la Generalitat de Catalunya de 31 de gener de 2017. Segons l’esmentada
Nota, es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini els nous projectes
d’inversió quan la ràtio legal d’estalvi net tingui signe positiu i al mateix temps la ràtio
legal de deute viu, ambdues calculades a partir de la liquidació de l’exercici de 2016,
no sigui superior al 75% respecte del recursos ordinaris. Així mateix, caldrà avaluar
l’acompliment de la regla de la despesa, de tal forma que la base computable no
ultrapassi el sostre de despesa establert per al present exercici pressupostari.
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del
seu pressupost.
La intervenció local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments
practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i
despeses pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema
europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de
l'esmentat Reglament, així com la determinació de la capacitat o necessitat de
finançament.
En conseqüència, caldrà avaluar l'acompliment de les tres regles fiscals esmentades,
tant pel que fa als objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera com
per la regla de la despesa, en base als estats d’execució pressupostària i dels comptes
anuals a la fi del trimestre abans assenyalat. Els càlculs en qüestió s'hauran de
realitzar en termes consolidats, un cop s'hagin deduït les respectives transferències
internes entre els ens del sector públic DIBA. La consolidació assenyalada afectarà
només als ens que es consideren de no mercat, és a dir, aquells que obtenen el seu
finançament bàsicament a través de pagaments de caràcter obligatori. Les entitats
considerades de mercat avaluaran l'acompliment de les regles fiscals del present
exercici de forma individualitzada en base a l’execució als seus estats i comptes
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anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, només el Patronat
d’Apostes es considera una entitat de mercat, tenint en compte que el seu finançament
no prové de transferències ni subvencions d’entitats públiques. La resta d’entitats del
sector públic es consideren administracions públiques o entitats de no mercat.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent
ACORD
ÚNIC. Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació de l’acompliment de les regles
fiscals regulades en la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, corresponent a les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona, i de la
informació lliurada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per part de la Intervenció
General d’aquesta Corporació, de data vint-i-set d’abril d’enguany, corresponent a
l’acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera,
així com la regla de la despesa, d’acord amb l’execució pressupostària corresponent al
primer trimestre de 2017. Les regles fiscals esmentades es preveuen acomplir en
l’esmentat exercici tant pel que fa a les entitats considerades administracions
públiques, de forma consolidada, com per a l’entitat considerada de mercat, de forma
individual.”
I el Ple en resta assabentat.
9.- Dictamen de data 3 de maig de 2017, pel qual es proposa aprovar
provisionalment la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de Taxes
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, referent a l’apartat de Serveis i
activitats, epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2017-2018.
“Vista la proposta presentada per la Gerència de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre, i aprovada per acord núm. 28/2017 de la seva Junta de Govern del dia 19
d’abril de 2017, amb què es proposa incorporar determinades modificacions de la tarifa
annexa a l’Ordenança Fiscal de taxes de l’esmentat Institut, en allò que afecta a
l’apartat de Serveis i activitats epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 20172018.
Atès que les modificacions incorporades fan referència, en primer lloc, a l’actualització
dels imports de les taxes pel curs del grau professional de Dansa, que no es
modificaven des de la Junta de Govern de 22 de maig de 2013 i l’establiment d’una
nova taxa relativa a la implantació del batxillerat en arts, modalitat arts escèniques, per
al curs 2017-2018.
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Vista la memòria econòmica i financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 i 26 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
Vist l’informe favorable subscrit per la interventora delegada sobre la proposta de
modificació de la tarifa annexa a l’ordenança fiscal de taxes de l’Organisme Autònom
de l’Institut del Teatre respecte l’augment de l’import de la taxa per curs del grau
professional de Dansa per tal d’actualitzar el seu import i la introducció d’una nova taxa
relativa a la implantació del batxillerat en arts: modalitat arts escèniques per al curs
2017-2018.
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte
disposicions interpretatives i clarificadores.
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna
d’elles.
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents
ordenances fiscals.
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs.
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals.
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, els quals faculten respectivament les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vista la Circular 47/2014, sobre procediment d’aprovació o modificació d’ordenances,
taxes i preus públics, on s’estableix que la Intervenció General coordina la tramitació
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de les propostes que en aquesta matèria remetin els organismes autònoms que calgui
sotmetre a l’aprovació d’òrgans de la Diputació.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al
Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR provisionalment la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança
Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom lnstitut del Teatre en allò que afecta a
l’apartat de Serveis i activitats epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 20172018, en el sentit següent:
- Modificar l’import de la taxa de la matrícula per curs del grau professional de
Dansa, que es fixa en 1.190,58 euros i en 595,29 euros l’import reduït per família
nombrosa.
- Establir una nova taxa per la matrícula del batxillerat en arts, modalitat arts
escèniques, per al curs 2017-2018, i fixar-ne l’import en 150,00 euros mensuals, i
en 75,00 euros mensuals l’import reduït per família nombrosa, en ambdós casos
a raó de 10 mensualitats per curs.
Segon. EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors
acords provisionals, així com el text íntegre de les modificacions aprovades, durant el
termini de trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer. PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart. CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions.
Cinquè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la
publicació al citat Butlletí.
Sisè. TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
modificacions introduïdes a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i
al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació definitiva, en

Àrea de Presidència
Secretaria General

compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: El nostre Grup, en aquest punt, s’abstindrà en
tant que entenem que l’Institut del Teatre ha de tenir unes taxes amb preus públics
accessibles.
A continuació pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Ja
ho vaig dir a la Comissió Informativa. Tres idees ràpides. La primera: nosaltres estem
d’acord amb què l’Institut ha d’oferir un batxillerat artístic, el batxillerat de les arts.
Estem d’acord. Creiem que complementa l’oferta formativa d’un institut de referència
internacional de l’ensenyament de les arts escèniques i, per tant, estem absolutament
d’acord. Però, aquí, ens trobem amb dos elements afegits: un, en el moment en què
fem el conveni amb la Generalitat, amb el Departament d’Ensenyament, ens trobem
amb un problema que no és nou, que fa sis anys que l’arrosseguem, o més, en què,
hipotèticament, confiàvem nosaltres, com a Grup, en virtut que anaven coincidint el
Govern de la Generalitat i el Govern de la Diputació, seria fàcil que s’integrés a la
xarxa pública d’aquest país l’oferta de l’Institut del Teatre. I ens trobem que el
Departament d’Ensenyament ens tracta com un institut concertat. Ens tracta pitjor,
amb aquest conveni, que als batxillerats del CAR de Sant Cugat o que al Batxillerat de
Música a l’Oriol Martorell. Entenem que això no és de rebut. Entenem que això és una
reflexió que l’equip de govern ha de fer. No és normal que el Departament
d’Ensenyament, després de tot el que ha fet l’Institut del Teatre per al país i de tot el
que vam escoltar, en l’any del centenari, sobre tot l’estratègic i important que és per al
país l’Institut del Teatre, ens trobem en què, després, a l’hora de concretar els
ensenyaments que es posen allà, ens tractin quasi com a l’acadèmia de ball de la
cantonada de casa meva. No creiem que això sigui de rebut i, per tant, demanem a
l’equip de govern que, més enllà d’aquesta aprovació d’aquesta taxa, faci un esforç per
intentar que un ensenyament que no hauria de caure en la cistella de la Diputació i que
hem dit moltes vegades que és un organisme que gestiona un servei impropi a la
Diputació, que fa molts anys que ho hem dit, home, entenem que el plantejament que
s’hauria d’estar fent, en aquests moments, no és precisament anar fent coses que a la
Diputació li costen diners però, sobretot, que la Generalitat no està disposada ni a
reconèixer-ho. Ens sobta enormement aquest plantejament per part del Departament
de Cultura, en el seu moment, i del Departament d’Ensenyament especialment,
sobretot, quan, a més, hi ha hagut canvis en l’Institut del Teatre que nosaltres vam
entendre que, fins i tot, haurien d’ajudar en la relació amb el Departament
d’Ensenyament. No sabem veure per on està entrant, pel tipus de relat que hi ha en
aquests convenis que estem fent amb el Departament d’Ensenyament.
I el tercer element és la taxa en si. Ja ho vaig dir a la Comissió Informativa. A la
mateixa Comissió Informativa aprovàvem o informàvem d’un dictamen d’un acord de
postgrau, d’un curs de grau o de postgrau que es donava compte en aquella comissió
informativa. Doncs els costos dels graus de l’Institut del Teatre que són per a
especialització en guions i alguna cosa més costen menys que un curs de batxillerat
per als nens i nenes de setze anys. Un curs de batxillerat per als nens i nenes de setze
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anys costarà entre dos mil cinc-cents i tres mil i escaig milers d’euros l’any. Un curs.
Un centre públic d’ensenyament que, a més, volem que tendeixi a l’excel·lència però,
també, que tota la gent de la nostra demarcació hi pugui accedir. Entenem que no és
de rebut aquesta taxa.
Llavors, pel primer element que he dit, hi estem d’acord, sí, però no així. No així. Hem
de fer un replantejament. Donem tota la confiança a l’equip de govern, en què això ho
solucioni però no és possible que, en el plantejament d’aquesta taxa, acabem
evolucionat cap a mil cinc-cents euros de preinscripció, per a la gent que ens estigui
escoltant, i dos-cents cinquanta euros de quota al mes per un batxillerat artístic per a
nens i nenes de setze anys en una institució pública com és l’Institut del Teatre. S’ha
de modificar. Han de buscar una solució a això i ho han de modificar. Per tant, no hi
podem donar suport.
Intervé, tot seguit, la portaveu adjunta del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya- Candidatura de Progrés, senyora del Frago, qui diu: Nosaltres, en la
mateixa línia que exposava el diputat Funes. També, ho vam dir a la comissió
corresponent i vam explicitar-ho. Esperàvem que, durant aquesta setmana, podríem
haver tingut algun apropament o més informació respecte d’aquest tema però
coincidim absolutament en tot. No és de rebut que, en una especialitat, i en una
especialitat estratègica a Catalunya, i molt necessària, perquè no són tants els centres
públics que tenim a Catalunya que imparteixin el batxillerat artístic, a més, amb una
formació de molta qualitat; els alumnes hagin de pagar del voltant, en una primera
fase, de mil cinc-cents; després, mil vuit-cents, i després fins arribar als dos mil. I
l’aportació del Departament d’Ensenyament per a això sigui de cent mil euros per a tot
el curs a l’Institut del Teatre, de la Diputació de Barcelona. Entenem que no. Nosaltres
no podem donar suport, primer, perquè farem un mal favor a tots els alumnes que
volen accedir a aquests estudis i, en segon lloc, perquè fem un mal favor si adeqüem
només aquestes taxes per al bon funcionament econòmic de l’Institut del Teatre; que
està bé, clar, s’ha de fer així, però hem de reivindicar d’una altra manera. I entenem
que la formació que es fa des de l’Institut del Teatre, en tots els àmbits, és prou vital i
estratègica en aquest moment com perquè aquest concepte, aquest conveni i aquesta
homologació es pugui revisar i que pugui arribar, en unes condicions d’igualtat
d’oportunitats i d’accessibilitat, a quants més alumnes millor.
Per tant, nosaltres no podem donar suport a aquest punt, esperant i amb la confiança
que es pugui reemprendre i renegociar; i comptaran amb tot el nostre suport, perquè
això sigui possible, tant a la Diputació com en el Parlament de Catalunya quan
s’escaigui.
Per donar resposta a les intervencions anteriors, la senyora presidenta dóna la paraula
al vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, senyor Martí Pujol (ERC-AM), qui diu: Escolteu, estem d’acord, bàsicament,
amb les coses que hem sentit aquí. La primera cosa que hauríem de tenir clara és que
aquesta és una decisió que vam prendre, després de quasi un any, i que no ens
tocava prendre-la. I la vam prendre, segurament, pensant més en els ciutadans i en les
famílies que porten avui els nens a l’Institut del Teatre, que no pas en les taxes o si
ens tocava a nosaltres o no ens tocava a nosaltres. Quina era la situació prèvia aquí?
Els nois arribaven a l’Institut del Teatre, tenien gratuïtat fins a l’ESO; havien de marxar,
alguns, a un institut públic, si és que tenien la sort de poder trobar lloc; alguns
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marxaven a instituts que, avui, per fer Batxillerat avui, el promig del seu entorn està
entre dos-cents i cinc-cents euros al mes, ho dic perquè això és així, vam fer una
anàlisi. I el que nosaltres vam decidir, jo crec que bé, és que aquests nois no
haguessin de marxar de l’Institut del Teatre perquè, a més a més dels estudis que
desenvolupaven cada dia, a més a més havien de ballar o havien d’aprendre a ser
bons actors. I això els hi comporta, moltes vegades, que surten de casa a les set del
matí i tornen a casa a les deu de la nit. El que fem amb això, que és la nostra principal
obligació quan som aquí, és facilitar als nostres ciutadans que puguin desenvolupar-se
i puguin ser ciutadans de primera en el futur.
Si després les taxes, segurament, són cares o gratis, d’això, en podem parlar. Vam
parlar, també, en la Comissió i en podem tornar a parlar. Si hem de fer tarifació social,
escolteu, de tot es pot parlar. Aquesta és una primera oferta que ens van fer des de la
Gerència i jo crec que tampoc no és exagerada, pel que hi ha. Són cent cinquanta
euros al mes; per tant, són mil cinc-cents euros. Però, a més a més, és que si hi ha
famílies nombroses això baixa a setanta-cinc, vol dir set-cents cinquanta euros al mes i
si, a més a més, a l’any, perdona, perquè són els deu mesos. I a més a més, hi ha tot
un sistema de beques que, si fa falta, es poden demanar les beques. Hi ha quasi vuit
mil euros per poder cobrir socialment això. Si, a més a més, ens demaneu tarifació
social, estem d’acord amb estudiar-ho. Ja ho vam dir i, durant aquest any que ve,
provarem de fer-ho d’aquesta manera, però jo crec que l’important és que els nens,
que són molt importants els nois que fan aquests estudis, no s’hauran de moure d’allà
on estan bé i on estan estudiant avui.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria, amb els vots favorables dels diputats i
diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14) i Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), el vot en contra de Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i Entesa (5) i l’abstenció de
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3),
sent el resultat definitiu de 24 vots a favor, 15 vots en contra i 9 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
10.- Dictamen de data 23 de març de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Moià, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de diverses taxes.
“El Ple de l’Ajuntament de Moià en data 16 de novembre de 2016 acordà la modificació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió de
diverses taxes.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
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en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Moià en data 16 de novembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri i la Taxa per
l'ocupació de terrenys d'ús públic, amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, per la
qual cosa les funcions delegades d'aquests tributs 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.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Com ja ve sent habitual, ens abstindrem en tots
els punts que facin referència a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, en tant
les condicions laborals de les treballadores no siguin plenament equiparades a les
treballadores de la Diputació.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció de CUP Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 3 abstencions.
11.- Dictamen de data 23 de març de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu
Sasserra, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la
Taxa per prestació dels serveis de cementiri.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra en data 30 de novembre de 2016
acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Feliu Sasserra en data 30 de novembre de 2016 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri,
per la qual cosa les funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació
s'especifiquen:



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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de 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 48 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció de CUP Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 3 abstencions.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
12.- Dictamen de data 4 de maig de 2017, pel qual es proposa l’adhesió de la
Diputació de Barcelona com a membre de l’associació “Clúster de la Biomassa
de Catalunya”, en qualitat de soci numerari, així com l’aprovació i acceptació
dels seus estatuts reguladors i la designació del representant de la Diputació de
Barcelona a la referida associació.
“El Clúster de la Biomassa de Catalunya és una associació sense afany de lucre, que
mitjançant la col·laboració d’empreses i entitats associades procedents dels àmbits
tecnològics, d’investigació, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té
com a finalitat aconseguir l’objectiu del foment d’un ús sostenible de l’energia de la
biomassa catalana.
L’Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya es va constituir en data 30 d’octubre
de 2015 per temps indefinit, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obra, subjecte
als seus Estatuts aprovats en el mateix acte fundacional emparats per la Llei 4/2008,
de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques i a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i
normes complementàries.
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Són socis fundadors d’aquesta Associació els ens següents:
NIF
B43833284
B65374799
A17052861
B55002455
Q7550005H
B64707771
B65237265
B64448947
F17466418
A08961914
B17656133
B66130527
B25746355
Q5850020H
B63532725
B64456270
A58037045
B44145530
B63107221
B65850299
F25011461
B66276783
B62911920
B25287236
A58295031
B62108543

ENTITAT
ADOMGRI, SL
APLICACIONS ENERGÈTIQUES DE LA FUSTA, SL
ATTSU TECNIVAP, SA
BIOMASSA DEL GIRONÈS SL
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
COMSA-EMTE ENERGÍAS RENOVABLES, SL
EMC ENGINYERIA I GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS, SL
ENERGRUP BIO-RENOVABLES, SL
FORESTAL DE CATALUNYA, SCCL
FORESTAL DEL BAGES PORTA, SA
FORESTAL SOLIVA, SL
FORESTFOR GESTIÓ FORESTAL INTEGRAL, SL
GEMMA GESTIÓ I MEDI AMBIENT, SL
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
INTEGRADORS DE SISTEMES A VIVENDES I EDIFICIS, SL
J. FAMADAS, SLU
L.SOLÉ, SA
MONROYO INDUSTRIAL, SL
NOVA ENERGIA, ENERGIES RENOVABLES, SL
PROBIOMASSA PRODUCCIO, SL
SAT N 1596 NUFRI, SL
SOCIALFOREST, S.L.
TERMOSUN ENERGIAS, S.L.
TRANSPORTS VILÀ PRAT, SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU
VETEC BIOENERGIA, SL

L’Associació, té com a objectius fonamentals:
- Promoure i contribuir a la competitivitat en la cadena de valor del sector de la
biomassa, mitjançant l’impuls a la innovació dels seus associats i la millora de les
condicions de l’entorn del sector. L’aprofitament i la millora de l’ús eficient de la
biomassa condueix a la generació d’ocupació, beneficis mediambientals i afavoreix el
desenvolupament de zones rurals.
- Fer de la biomassa un dels pilars fonamentals per assolir nivells acceptables de
producció d’energia procedent de fonts renovables.
- Ajudar a la sostenibilitat mediambiental i energètica de Catalunya.
- Contribuir a la reducció d’emissions de CO2 a Catalunya.
- Ajudar a millorar la seguretat d’abastiment energètic i reduir la dependència
energètica dels combustibles fòssils a Catalunya.
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La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té entre els seus objectius promoure l’ús eficient de
l’energia i les energies renovables. Així queda de manifest en el Pla de mandat 20162019 de la corporació on apareix l’objectiu estratègic de facilitar l’establiment d’un
model territorial equilibrat i sostenible i entre els principals projectes estratègics
destaca el projecte “connectem el territori amb l’energia verda” que aposta per l’ús de
la biomassa i les energies renovables en els equipaments i serveis públics municipals.
A més, des de l’any 2008 la Diputació de Barcelona és coordinadora del Pacte dels
Alcaldes, per la qual cosa ha estat un agent impulsor d’aquest tipus d’iniciatives en el
territori, en el sentit què els municipis adherits a aquest Pacte han de redactar un Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que inclogui l’augment de la participació de
les energies renovables.
També, s’han elaborat estudis sobre el potencial de demanda de biomassa, el més
recent acabat a febrer de 2016, “Estudi i inventari de la demanda potencial de
biomassa a la província de Barcelona en centres o administracions públiques”.
La Diputació de Barcelona disposa d’un model d’estratègia de desenvolupament
sostenible, aprovat per acord de Junta de Govern de 27 de novembre de 2014, on hi
ha objectius i línies d’actuació en àmbits com la mobilitat, l’eficiència energètica, el
desenvolupament econòmic, la governança dels municipis o la lluita contra el canvi
climàtic: Model d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats intel·ligents.
Atès que la Diputació de Barcelona té voluntat d’impulsar la realització d’accions de
millora en l’ús d’energies renovable, i en concret, en el sector de la biomassa, en
l’àmbit municipal, i l’associació Clúster de la Biomassa de Catalunya pretén fomentar
l’ús sostenible de l’energia de la biomassa i aconseguir una major participació de les
entitats associades.
Atès que segons l’article 25 dels Estatuts de l’Associació, podran pertànyer a aquesta
les persones, físiques (majors de divuit anys) o jurídiques, amb capacitat d’obrar que
tinguin el seu domicili social a Catalunya i que la seva activitat estigui relacionada amb
el sector de la Biomassa dins l’àmbit territorial de Catalunya, així com també
institucions i Universitats interessades en la promoció i desenvolupament de la finalitat
associada. En el cas, de persones jurídiques aquestes hauran de designar a les
persones físiques que les representin davant l’Associació.
Atès que es considera d’interès la participació de la Diputació de Barcelona en aquesta
entitat, es formula i presenta la proposta d’incorporació de la Corporació com a soci
numerari del Clúster de la Biomassa de Catalunya.
Atès que una de les obligacions dels socis numeraris és l’abonament de les quotes
que es fixin per part de l’Associació, que segons certificat signat pel president de
l’Associació de data 10 de març de 2017, es van acordar en el procés constituent de
l’Associació de data 30 d’octubre de 2015, sent en el cas de la Diputació de 1.500 €
(IVA exempt, segons l’article 20.Ú.12è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit).
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Atès que és d’aplicació l’apartat 2.3 del Protocol de designació i actuació dels
representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participants aprovat per
acord de Junta de Govern de data 18 de desembre de 2014 de la Diputació de
Barcelona, relatiu al nomenament de la persona que ha de representar a la Diputació
de Barcelona en el propi acte administratiu.
Vist I’article 2.6 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació i el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
Vistos els articles 33.2.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, sobre la competència plenària per a l’aprovació de l’adhesió a
una associació que requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal
de membres del Ple i, en conseqüència, l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la
Intervenció General i de la Secretaria General que consten en l’expedient.
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 dels següents
ACORDS:
Primer. APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona, com a membre de
l’associació Clúster de la Biomassa de Catalunya, en qualitat de soci numerari.
Segon. APROVAR l’acceptació dels Estatuts de l’associació Clúster de la Biomassa
de Catalunya, i que es transcriuen a continuació:
“ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BIOMASSA DE CATALUNYA
CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI I ÀMBIT
Article 1. Constitució
Amb la denominació “ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BIOMASSA DE CATALUNYA” es
constitueix una ASSOCIACIÓ amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, sense ànim
de lucre i subjecta als presents Estatuts emparats per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei Orgànica 1/2002,
de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i normes complementàries.
Article 2. Durada
Aquesta Associació es constitueix per temps indefinit.
Article 3. Objectiu
L’existència d’aquesta Associació té com a objectius fonamentals:
-

Promoure i contribuir a la competitivitat en la cadena de valor del sector de la biomassa,
mitjançant l’impuls a la innovació dels seus associats i la millora de les condicions de
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l’entorn del sector. L’aprofitament i la millora de l’ús eficient de la biomassa condueix a la
generació d’ocupació, beneficis mediambientals i afavoreix el desenvolupament de zones
rurals.
-

Fer de la biomassa un dels pilars fonamentals per assolir nivells acceptables de
producció d’energia procedent de fonts renovables.

-

Ajudar a la sostenibilitat mediambiental i energètica de Catalunya.

-

Contribuir a la reducció d’emissions de CO2 a Catalunya.

-

Ajudar a millorar la seguretat d’abastiment energètic i reduir la dependència energètica
dels combustibles fòssils a Catalunya.

Article 4. Activitats
Pel compliment d’aquesta finalitat o objectiu, l’Associació procedirà a realitzar les activitats
següents:
-

Planificar estratègicament vies de desenvolupament futur de la cadena de valor descrita.

-

Impulsar la cooperació i les trobades entre entitats, empreses, centres tecnològics i
prescriptors per tal d’afavorir la generació d’idees i sinèrgies entre les empreses i les
entitats adherides.

-

Definir polítiques i actuacions d’interès comú per als associats.

-

Impulsar la innovació dels associats.

-

Potenciar els intercanvis de coneixements científico-tècnics entre els investigadors de les
Universitats i Centres de Desenvolupament Tecnològic i els associats. Potenciar la
formació a tots els nivells (Universitat, Formació professional, Formació continuada,
Jornades tècniques, etc....).

-

Assessorar els associats sobre oportunitats d’innovació, projectes cooperatius,
subvencions, etc....

-

Establir relacions estratègiques amb altres regions punteres en el sector, institucions
internacionals, europees i estatals, per tal d’afavorir els intercanvis de cooperació.

-

Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi, l’associació i la participació dels associats a la
mateixa en projectes i esdeveniments nacionals i internacionals.

-

Actuar com a interlocutor amb l’Administració Pública.

Totes aquestes activitats aniran emmarcades dins del propòsit de col·laborar en la
generació de coneixement tecnològic i la seva aplicació per al desenvolupament i
l’enfortiment de la capacitat competitiva de les entitats en l’àmbit de la tecnologia i la
innovació.
Article 5. Domicili i àmbit territorial
L’Associació estableix la seva seu social a la ciutat de Terrassa (08221), carrer Telers,
número 5, 2a planta.
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L’Assemblea General de l’Associació, a proposta de la Junta Directiva, podrà acordar el
trasllat de domicili dins la zona de l’àmbit territorial, així com establir delegacions i obrir
altres locals de l’Associació a les localitats on desenvolupi la seva activitat. En aquest cas, el
canvi de domicili s’haurà de comunicar a l’Oficina pública del registre competent.
L’Associació exercirà les seves activitats majoritàriament a Catalunya, si be qualsevol altra
referència geogràfica nacional o internacional pot ser possible.
L’Associació és una entitat sense ànim de lucre que respon als principis democràtics pel que
fa a l’organització i funcionament, garantint l’autonomia de les persones físiques i jurídiques
que la constitueixen, sense prejudici del caràcter vinculant que tenen els acords que
adopten vàlidament els òrgans de govern de l’Associació en les matèries que afecten a
l’Associació i a l’interès comú de les persones afiliades.
Tanmateix de les activitats que realitza l’Associació podrà beneficiar-se qualsevol persona
física o jurídica que realitzi activitats relacionades amb els fins de l’Associació, sense
restriccions territorials.
CAPÍTOL II
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ
Article 6. Òrgans de Govern
Son òrgans de Govern de l’Associació:
-

L’Assemblea General
La Junta Directiva

Els esmentats Òrgans de Govern són els què exerceixen la representació, gestió i
administració de l’Associació.
CAPÍTOL III
LA JUNTA DIRECTIVA
Article 7. Membres de la Junta Directiva
L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per un mínim
de 7 membres i un màxim de 13 membres, els quals hauran de ser necessàriament
associats. Dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva hauran de ser empreses.
La composició de la Junta Directiva serà la següent:
-

Un President.
Un o més Vicepresidents.
Un Secretari.
Podrà haver-hi un Vicesecretari.
Un Tresorer.
La resta seran Vocals.

Tots els càrrecs que composen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests càrrecs seran
designats i revocats per l’Assemblea General i el seu mandat tindrà una durada de 4 anys,
sens perjudici de mantenir-se en el càrrec mentre no es produeixi l’elecció dels nous
membres o la reelecció dels mateixos.
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Excepcionalment, la primera Junta Directiva designada en l’Acta Fundacional de l’associació
tindrà una durada de 2 anys.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General
Extraordinària convocada a aquest efecte. Les persones elegides entren en funcions
després d’haver acceptat el càrrec. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser
certificats pel Secretari sortint amb el vistiplau del President sortint i s’han de comunicar a
l’Oficina pública del registre competent.
Per ser membre de la Junta Directiva, el representant de l’entitat haurà de tenir capacitat de
decisió, i estar dedicat a tasques en l’àmbit de la tecnologia de la biomassa. Les entitats
podran canviar el titular comunicant-ho a la Junta Directiva, que haurà d’avalar la
modificació, en la següent reunió de la Junta Directiva que es celebri.
Els membres que formen la Junta Directiva podran ser reelegits en els seus càrrecs per
diferents mandats successius.
Article 8. Baixa dels membres de la Junta Directiva
Els membres de la Junta Directiva podran causar baixa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
Per defunció.
Per incompliment de les obligacions que tinguessin encomanades.
Per remoció de l’Assemblea General.
Per expiració del mandat.
Per pèrdua de la condició de soci.
Altres causes establertes a la llei o als estatuts.

Article 9. Reunions de la Junta Directiva
La Junta Directiva es reunirà tots els cops que ho determini el seu President o a petició dels
seus membres en un percentatge no inferior al 25% i com a mínim dos cops a l’any.
Quedarà constituïda quan hi assisteixi la meitat més un dels seus membres i per tal que els
seus acords siguin vàlids hauran de ser adoptats per majoria simple de vots. En cas
d’empat, el vot del President serà de qualitat.
Els membres de la Junta Directiva podran assistir a les reunions de la mateixa representats
per un altre membre, mitjançant remissió de carta adreçada al President, que haurà de ser
especial per a cada reunió. Així mateix, podran emetre el seu vot per correu o per mitjans
telemàtics.
La Junta Directiva podrà delegar amb caràcter permanent, a favor d’un o varis membres, ja
sigui de forma solidària o mancomunada, totes les facultats que la Llei i els Estatuts
atribueixen a la Junta Directiva, excepte les que siguin legalment o estatutàriament
indelegables, pel que es requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels seus
membres.
El President de la Junta Directiva, haurà de convocar els seus membres, sempre que això
sigui possible, amb (set) 7 dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió, indicant
el lloc de la seva celebració, dia, hora així com els punts de l’Ordre del dia a tractar. Per
raons d’urgència, es poden tractar assumptes que no constin a l’Ordre del dia. La
convocatòria de la Junta Directiva s’haurà de fer per carta certificada amb acusament de
rebut, o bé mitjançant sistemes electrònics, sempre que permetin tenir constància de la seva
recepció.
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Els acords de la Junta Directiva hauran de constar per escrit, l’Acta ha de ser firmada pel
Secretari amb el vistiplau del President.
Article 10. Facultats de la Junta Directiva
Les facultats de la Junta Directiva seran extensives, amb caràcter general, a tots els actes
propis de les finalitats de l’Associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts
autorització expressa de l’Assemblea General.
A efectes merament enunciatius i no limitatius, amb facultats particulars de la Junta Directiva
les següents:
a) Representar, dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de
l’Associació de la manera més amplia que reconegui la Llei, acordant realitzar els
oportuns contractes i actes.
b) Executar els acords de l’Assemblea General.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació, l’establiment
de quotes o derrames, així com convocat les assemblees generals.
d) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els Balanços i els Comptes
Anuals.
e) Resoldre sobre l’admissió i exclusió dels associats fundadors i de número.
f) Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l’Associació.
g) Decidir en matèria de cobraments i ordre de pagaments.
h) Elaborar el Pla d’Activitats i esdeveniments, que seran comunicats a l’Assemblea
General.
i) Elaborar i proposar a l’Assemblea General, per tal de votar i aprovar reglaments interns.
j) Representar a l’Associació en judici i fora d’ell, activa i passivament.
k) Administrar els béns de l’Associació i adreçar les seves activitats. Dipositar els fons de
l’associació en un o més comptes bancaris, així com contractar dipòsits o altres
contractes bancaris.
l) Orientar el personal contractat i col·laboradors, fixant les respectives condicions de
treball i exercint la respectiva disciplina.
m) Elegir, entre els seus membres, el President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari,
Tresorer i altres càrrecs de l’Associació.
n) Qualsevol altre facultat que no sigui de l’exclusiva competència de l’Assemblea General
de socis.
Article 11. El President
El President tindrà les següents atribucions:
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a) Representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics o privats, i
en concret, representar a l’Associació en judici i fora d’ell, activa i passivament.
b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta
Directiva, així com dirigir les deliberacions d’una i de l’altra.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Autoritzar amb la seva firma els documents, acte i correspondència.
e) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació aconselli en el
desenvolupament de les seves activitats, resulti necessària o convenient, sense perjudici
d’informar-ne posteriorment a la Junta Directiva.
f) Actuar de moderador en Assemblea General o en reunions de la Junta Directiva.
Article 12. El Vicepresident
El Vicepresident substituirà el President en absència d’aquest, motivada per malaltia o
qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell.
Article 13. El Secretari
El Secretari tindrà a càrrec la direcció dels treballs purament administratius de l’Associació,
expedirà certificacions, portarà els llibres de l’Associació legalment establerts, i el fitxer
d’associats i custodiarà la documentació de l’entitat fent que es cursin les comunicacions
sobre designació de Juntes Directives i d’altres acords socials que s’hagin d’inscriure als
Registres corresponents, així com l’acompliment de les obligacions documentals en els
termes que legalment corresponguin. El Secretari assistirà el President o Vicepresident de
l’Associació a totes les matèries que siguin de la seva competència.
En cas de nomenar-se, el Vicesecretari tindrà com a funció principal assistir al Secretari en
les seves funcions així com substituir-lo en casos d’absència, malaltia, renúncia i qualsevol
altre que la Junta Directiva li delegui.
Article 14. El Tresorer
El Tresorer s’encarregarà de la comptabilitat de l’Associació, recaptarà i custodiarà els fons
pertanyents a l’Associació, la formalització del pressupost anual d’ingressos i de despeses i
de l’estat de comptes de l’any anterior que ha de presentar a la Junta Directiva en el seu
moment per tal que aquesta la sotmeti a l’Assemblea General. Aquestes funcions podran
ser assumides pel Vicepresident.
En el marc d’aquesta gestió, el Tresorer podrà obrir comptes bancaris i gestionar els
mateixos, d’acord amb els procediments que s’estableixin al Reglament de Règim Intern.
Article 15. Els Vocals
Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta
Directiva, així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia
Junta els encomani.
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Article 16. Vacants
Les vacants que es poguessin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la
Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre els membres de la Junta o per les
persones que aquests designin, fins a l’elecció definitiva per part de l’Assemblea General
convocada a tal efecte.
CAPÍTOL IV
ASSEMBLEA GENERAL
Article 17. L’Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots
els associats, actuant com a President i Secretari de la mateixa, els que ostentin l’esmentat
càrrec de la Junta Directiva o qualsevol dels associats nomenats per l’Assemblea a l’inici de
la reunió.
Article 18. Reunions
Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària es
celebrarà un cop l’any dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici; les
extraordinàries es celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, a judici del President,
quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit un nombre no inferior al deu
per cent (10%) dels associats.
Article 19. Convocatòria
Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran mitjançant comunicació
individual i escrita adreçada a cada soci per correu certificat, amb acusament de rebut, o bé
mitjançant sistemes telemàtics, expressant el lloc, dirà i hora de la reunió, en primera
convocatòria, així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar.
Entre la convocatòria i el dia assenyalat per la celebració de l’Assemblea en primera
convocatòria haurà d’haver-hi com a mínim quinze (15) dies, excepte per a aquells casos en
els quals fos possible fer constar si procedís la data i hora en la qual es reunirà l’Assemblea
en segona convocatòria, sense que entre una i l’altre pugui haver-hi un temps inferior a mitja
hora. Qualsevol irregularitat a la convocatòria quedarà sense efecte en el supòsit que
assisteixin, personalment o representats, tots els associats de l’Associació.
El 10% dels associats pot sol·licitar a l’Òrgan de Govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o
més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins del
primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió
d’aquella. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre
del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la
convocatòria d’una nova assemblea general.
Article 20. Quòrum i votacions
Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan hi compareguin, la meitat més un dels associats
amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’associats amb dret
a vot. Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades,
no essent computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc ni les abstencions.
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Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels associats presents o
representats, per a l’adopció dels següents acords:
a) Modificació d’Estatuts.
b) Destitució dels membres de la Junta Directiva.
c) Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat, així com la constitució de
drets reals sobre els mateixos.
d) La fusió i dissolució de l’Associació.
A qualsevol Assemblea que es celebri, els associats podran assistir representats per un
altre associat, mitjançant remissió de carta adreçada al President de la Junta Directiva, que
haurà de ser especial per a cada Assemblea.
Cada associat que estigui al corrent de pagament de les quotes té dret a un vot. El dret de
vot es pot exercir per delegació, per correu i per mitjans telemàtics, dirigint comunicació al
President.
Article 21. Facultats de l’Assemblea General
Són facultats de l’Assemblea General:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Aprovar la gestió de la Junta Directiva.
Examinar i aprovar els Comptes Anuals.
Elegir als membres de la Junta Directiva.
Dissolució de l’Associació.
Modificació dels Estatuts.
Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
Definir la política associativa.
Aprovar els Reglaments interns proposats per la Junta Directiva.
Aprovar o rebutjar el Pla d’Activitats elaborat per la Junta Directiva.
Fixar les quotes ordinàries, derrames extraordinàries i en el seu cas variables.
Triar els socis honoraris.

Article 22. Assemblea General Extraordinària
Requereixen acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte:
a) Modificació d’Estatuts.
b) Nomenament i cessament o destitució dels membres de la Junta Directiva.
c) Dissolució de l’Associació
CAPÍTOL V
ALTRES ÒRGANS
Article 23. Comissions
La creació i constitució de qualsevol comissió o Grup de Treball podrà ser plantejada, pels
associats que vulguin formar-los, a la Junta Directiva, explicant detalladament les activitats
que es proposen dur a terme. La Junta Directiva procedirà a l’estudi de la Comissió o Grup
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de Treball plantejada pels associats i adoptarà els acords que siguin necessaris per a la
seva constitució, si es considera convenient, i sempre que compti amb el suport d’un grup
mínim de cinc associats.
Així mateix, la Junta Directiva, per a millor garantir la consecució dels objectius de
l’Associació, podrà incorporar a títol personal membres addicionals d’entre els associats,
amb dret a veu i sense vot, així com constituir comissions o grups de treball.
Les Comissions o Grups de Treball presentaran periòdicament a la Junta Directiva informe
detallat de les seves actuacions.
Article 24. Gerència i personal
La Junta Directiva podrà nomenar un Gerent, que no serà necessari que sigui soci. En el
seu cas, es podran atorgar poders amb facultats de representació. Aquest càrrec podrà ser
retribuït, havent de constar l’import de la retribució en el comptes anuals aprovats per
l’Assemblea General.
Així mateix, la Junta Directiva podrà contractar altra personal que consideri convenient.
CAPÍTOL VI
SOCIS
Article 25. Socis
Podran pertànyer a l’Associació les persones físiques (majors de divuit anys) o jurídiques,
amb capacitat d’obrar que tinguin el seu domicili social a Catalunya i que la seva activitat
estigui relacionada amb el sector de la Biomassa dins l’àmbit territorial de Catalunya, així
com també, institucions i Universitats interessades en la promoció i desenvolupament de la
finalitat associativa. Excepcionalment, la Junta Directiva podrà acceptar la incorporació
d’entitats que tinguin el domicili social fora de Catalunya, si es considera que poden aportar
un valor afegit a l’interès general de l’Associació.
Les persones jurídiques designaran a les persones físiques que les representaran davant
l’Associació.
Per a l’accés de qualsevol associat, serà necessari que els mateixos presentin una
sol·licitud per escrit amb l’imprès que ofereix l’Associació.
Article 26. Tipus de socis
Dins l’Associació hi haurà els següents tipus de socis:
a) Socis fundadors, que seran aquells que participen a l’acte de constitució de
l’Associació.
b) Socis de número, que seran els que ingressin després de la constitució de l’Associació.
c) Socis d’honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de forma rellevant a la
dignificació i desenvolupament de l’Associació o del sector, es facin mereixedors de tal
distinció. Per tal de ser classificats en aquesta categoria la Junta Directiva de l’Associació
ho proposarà a l’Assemblea General, i aquesta ho acceptarà o no.
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Article 27. Baixa dels socis
Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents:
a) Per renuncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixés de satisfer una quota
d’associat i no ho regularitzés en el termini de 30 dies, després d’haver-li estat notificat
mitjançant carta certificada.
c) Per incompliment dels Estatuts, dels acords adoptats per les persones i organismes als
quals els està encarregat el govern de l’Entitat.
d) Per sanció, d’acord amb els procediments disciplinaris de l’associació.
e) En general, qual la Junta Directiva detecti interessos contraris als interessos generals de
l’Associació o els seus membres.
Els associats que perden tal condició, per qualsevol causa, no tindran dret a cap tipus
d’indemnització ni a cap part del patrimoni social.
La condició d’associat no és transferible per cap concepte.
Article 28. Drets dels socis
Els socis de número i fundadors tindran els següents drets:
a) Prendre part en aquelles activitats de caràcter no restringit que organitzi l’Associació en
acompliment de les seves finalitats.
b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.
c) Participar a les Assemblees amb veu i vot.
d) Ser electors i elegibles per a càrrecs directius.
e) A fer informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació,
així com a rebre informació sobre els acords adoptats pels mateixos.
f) Fer suggeriment als membres de la Junta Directiva en ordre al millor acompliment de les
finalitats de l’Associació.
g) A ser escoltats amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser
informat dels fets que donin lloc a tals mesures, i haurà de ser motivat l’acord que, en el
seu cas, imposi la sanció.
h) A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estimi contraris a la llei o als
Estatuts.
Els socis d’honor tindran els mateixos drets a excepció del que figura a l’apartat d) i podran
assistir a les Assemblees amb dret a veu però sense dret a vot.
Article 29. Obligacions dels socis
Els socis fundadors i de número tindran les següents obligacions:
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a) Acomplir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.
b) Abonar les quotes i derrames que es fixin.
c) Assistir a les Assemblees i altres actes que s’organitzin.
d) Portar a terme, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupen.
Els socis d’honor tindran les mateixes obligacions que els socis fundadors i de número a
excepció de la prevista en l’apartat b).
Quedaran suspesos els drets associatius de tots aquells socis fundadors i de número que
hagin deixat de pagar les quotes corresponents en els venciments corresponents, fins que
no es posin al dia amb els pagaments.
Article 30. Règim disciplinari
La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les
seves obligacions. Aquestes obligacions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i
les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de
l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o
comunicació, i en qualsevol cas, els expedients hauran de ser tractats per un Comitè de
Conflictes creat a l’efecte que estarà compost per dos membres de la Junta Directiva, el
President de l’Associació i dos socis elegits per sorteig, actuant un d’ells com instructor, i
garantint l’audiència a l’interessat.
La Junta Directiva serà l’encarregada de ratificar o denegar l’informe realitzat per la
Comissió i decidir la sanció, que haurà de ser aprovada per majoria de dues terceres parts
dels membres presents o representats.
Es comunicarà per escrit la decisió a l’interessat, podent interposar recurs davant de
l’Assemblea General en el termini de 10 dies hàbils. En cas que l’interessat interposi recurs
la decisió haurà de ser sotmesa a l’Assemblea General.
El Comitè de Conflictes quedarà dissolt automàticament una vegada emès el seu informe.
CAPÍTOL VII
RECURSOS ECONÒMICS
Article 31. Recursos econòmics
Els recursos econòmics previstos pel desenvolupament de les finalitats i activitats de
l’Associació seran els següents:
a) Les quotes de socis inicials d’adhesió, periòdiques anuals i extraordinàries, fixes i/o
variables en el seu cas, que s’hauran de satisfer pels membres de l’Associació en la
forma i quantia que estableixi l’Assemblea General, podent ser diferents entre les
diverses classes.
b) Les subvencions públiques o privades, donacions, llegats o herències que pogués rebre
de forma legal per part dels associats o de terceres persones.
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c) La venda dels seus béns o valors.
d) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes
estatutaris.
e) Els ingressos de la venda de publicacions i prestacions de serveis.
Cada exercici econòmic s’ha de revisar i adequar-se al pressupost ordinari d’ingressos i
despeses, amb subjecció a les normes que es contenen en els presents estatuts.
Article 32. Patrimoni inicial
L’Associació no té patrimoni inicial.
Article 33. Tancament de l’exercici
L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre
de cada any.
CAPÍTOL VIII
DISSOLUCIÓ
Article 34. Causes de dissolució
Es dissoldrà de forma voluntària quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària,
convocada a l’efecte, segons disposat als presents Estatuts.
Igualment, l’Associació es dissoldrà per les causes determinades en l’article 324-4 de la Llei
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, per Sentència judicial ferma o impossibilitat de compliment dels fins per als quals
ha estat constituïda.
Article 35. Liquidació
La dissolució de l’Associació obre el període de liquidació, durant el qual l’entitat conserva la
seva personalitat jurídica.
Els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució esdevenen liquidadors,
excepte si l’Assemblea General, al tempos d’acordar la dissolució o autoritat judicial, en el
seu cas, nomeni altres liquidadors.
Els liquidadors, un cop finalitzades les operacions pendents i realitzades les noves
operacions que siguin necessàries per a la liquidació de l’Associació, aplicaran els béns
sobrants de l’Associació a finalitats que no desvirtuïn la seva naturalesa no lucrativa,
concretament el romanent del patrimoni social es posarà a disposició d’una entitat sense
ànim de lucre, beneficiària del mecenatge, o a una entitat pública de naturalesa no funcional
que ostenti finalitats d’interès general.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
A tot allò que no estigui previst en els presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei 4/2008, de
24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil, relatiu a les persones jurídiques i altres disposicions
complementàries.”
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Tercer. DESIGNAR l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat d’Espais
Naturals i Medi Ambient com a representant de la Diputació de Barcelona en els
òrgans de govern de l’Associació i com a suplent a la Sra. Inmaculada Pruna
González, gerent de Serveis de Medi Ambient.
Quart. FACULTAR la Presidència de la Corporació per dictar les disposicions
complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords.
Cinquè. DONAR trasllat dels precedents acords als òrgans de govern i de
representació del Clúster de la Biomassa de Catalunya, per al seu coneixement i
efectes escaients.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup CUPPoble Actiu, senyor Funes, qui diu: Ja ho vaig comentar a la Comissió Informativa de
referència. Nosaltres demanem que, en la participació en el Clúster, que hi estem
d’acord, es concreti més el paper que farà la Diputació de Barcelona. Creiem que és
important que fem un salt qualitatiu en el funcionament del Clúster gràcies a la nostra
aportació, que quedi clar com apostem des de l’Administració local, en aquest cas, per
la biomassa. Entenem, ja ho hem vist i ho coneixem, que és una línia estratègica
d’aquest equip de govern i de l’anterior; no recordaré debats amb els diputats
anteriors. Entenem que pot ser una línia d’energia però creiem que hem d’anar més
enllà i ens preocupa l’excessiu interès de l’equip de govern, més que interès,
l’excessiu biaix cap a la biomassa com a única estratègia d’energia renovable quan
n’hi ha d’altres. Per tant, fem una aposta per altres coses, ja li demanem, al
vicepresident de l’Àrea, que faci una aposta per parlar d’altres coses. Ens sembla molt
bé que fem apostes per la biomassa però, també, entenguem que, en aquests
moments, d’aquest Clúster, el noranta-cinc per cent i la majoria estem parlant
d’empreses privades i, per tant, del sector privat. Per tant, queda camí per recórrer en
el pes del públic.
Insistim. Volem saber quina serà l’estratègia de la Diputació en aquest Clúster, que
ens vagin explicant quines aportacions fa i, després, volem, també, que la Diputació es
comprometi en una estratègia, més enllà de la pròpia biomassa i del propi
funcionament del Clúster, a l’arribada d’aquesta energia als equipaments públics, de
com això es concretarà en l’arribada als equipaments públics. Ja ho vam veure amb el
FEDER i vam fer un petit debat. Hem d’anar més enllà. No pot ser només quatre o cinc
experiències. Hem de veure com això es concreta i, després, en una reivindicació més
global, d’intentar apostar, com a Diputació, cosa que no està en el Pla de mandat, tot i
la nostra proposta inicial, a fer un pas cap a les energies alternatives i cap a un nou
model energètic a la nostra demarcació i al nostre país; que creiem que la Diputació
pot fer un paper fonamental perquè, de fet, a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat, està sortint sovint i, per tant, entenem que és el pas que s’hauria de
donar.
Respon el diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, senyor Junyent
(CiU), qui diu: Jo crec que podem parlar, tot el temps que convingui, per fer el millor
possible el trànsit cap a les energies alternatives. Però la motivació d’aquest dictamen
és que la gerent de l’Àrea considera que, per mil cinc-cents euros anuals de quota, la
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nostra presència en el Clúster podrà incidir en aquesta política amb els diversos
agents del sector i, per tant, és una adhesió necessària.
També, en la línia del que he dit, sàpiga que, fa pocs dies, hem fet una convocatòria
no només per a calderes de biomassa sinó per a instal·lació d’energies fotovoltaiques
en els equipaments municipals; que sí, són set-cents cinquanta mil euros, però és un
primer pas que, per primera vegada, s’ha fet aquest any 2017 i jo crec que podem
aprofundir tot el que convingui i ens comprometem a fer-ho. Però és bo que sàpiga
que aquest Clúster de biomassa, a part de que està molt lligat a la Fira de Biomassa,
bianual, de Vic, que també la Diputació som col·laboradors; és una gent amb què
convé ser-hi i incidir-hi en la política alternativa, que tots busquem, a les fórmules
tradicionals d’energia.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció de CUP Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 3 abstencions.
II.PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
per desenvolupar un estudi amb, perspectiva de gènere, de l’impacte del turisme
a la demarcació de Barcelona.
El text que es transcriu a continuació és el sotmès a debat i votació i incorpora les
esmenes “in voce” presentades pel Grup de Convergència i Unió.
“La Diputació de Barcelona està desenvolupant una campanya de promoció turística
de la demarcació de Barcelona amb el lema “Obre la porta i descobreix que Barcelona
és molt més”. És important analitzar quin impacte té el turisme en el nostre territori, ja
que contràriament al que s’afirma en nombroses ocasions l’impacte d’aquest pot ser
negatiu pel territori i també per les persones.
És en aquest marc, en l’anàlisi de l’impacte del turisme al nostre territori que hem de
tenir en compte que la diferència de posició social i econòmica entre dones i homes
implica què moltes polítiques considerades neutrals al gènere afecten de forma
diferent a uns i altres. Així doncs, entenem que és important fer un anàlisi amb
perspectiva de gènere sobre l’enfocament del turisme a la ciutat de Barcelona, així
com de l’impacte que aquest genera sobre les dones.
Així doncs, si incorporem l’enfocament de gènere en l’anàlisi, planificació i gestió del
turisme podrem explicar les situacions que es donen de desigualtat i discriminatòries
que de manera general són invisibles en nom de la promoció i desenvolupament
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econòmic de la ciutat. Al mateix temps, aquest enfocament ens permet orientar i
desenvolupar anàlisis i propostes fora dels paràmetres patriarcals i neoliberals
predominants.
El grup polític de les Candidatures d’Unitat Popular Poble Actiu (CUP-PA) proposa al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Avaluar l’impacte de gènere en les polítiques en matèria de turisme de la
demarcació de Barcelona, amb les aportacions d’entitats i col·lectius de dones, que
haurà de contemplar les informacions següents:
I. Avaluació de l’impacte de gènere en les polítiques en matèria de turisme:
a. Anàlisi de la situació de les dones en l’àmbit laboral específic del sector
turístic del territori.
b. Anàlisi de les desigualtats de gènere en el marc de les polítiques de promoció
turística.
2. Traslladar aquest acord als 311 ajuntaments de la província, al personal tècnic de
la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i al personal
tècnic de la Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona.”
Per defensar la moció, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la
portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: El negoci turístic està
tenint, cada dia que passa, un impacte més negatiu en el nostre territori, com és
conegut, amb una opinió creixent en aquest sentit per part de les veïnes, malgrat que,
des de les institucions, s’ha apostat i es continua apostant pel creixement del model
“marca Barcelona” a la ciutat de Barcelona però, també, des de la Diputació de
Barcelona, amb una campanya que es diu “Obre la porta i descobreix que Barcelona
és molt més”.
En aquest sentit, creiem que és important posar sobre la taula l’explotació dels
recursos del territori i l’explotació de les seves veïnes, les treballadores, pel benefici
d’uns pocs. Això és el que genera el turisme. En definitiva, una més de les cares
ocultes del capitalisme al nostre país són les conseqüències negatives del negoci del
turisme, com ja hem exposat i hem dit en diferents ocasions quan hem parlat de la
promoció del turisme al nostre territori.
Com qualsevol altra activitat econòmica i social, tenint en compte, també, l’aliança
existent entre el capitalisme i el patriarcat, l’impacte del turisme té conseqüències
diferenciades per a homes i dones, com ja s’està estudiant en d’altres països a nivell
internacional. És per això que creiem que és necessari posar sobre la taula les
nefastes conseqüències de l’explotació de les ciutats i dels pobles i, també, de les
seves veïnes, per a la vida del conjunt de la classe treballadora i, especialment també,
per a les dones de la classe treballadora. És fonamental, i creiem que és important que
també es faci des d’aquesta corporació, trencar el mantra dels grans beneficis que
genera el negoci del turisme, com han començat a fer en altres països. I és per tot això
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que considerem, també, important que, des d’una perspectiva feminista i, també,
anticapitalista, analitzem el turisme des d’aquesta perspectiva de gènere. Amb
aquesta, entenem que la mirada s’hauria de centrar a conèixer les maneres diferents
en què les dones i els homes contribuïm, experimentem, i ens veiem afectats, de
forma individual i col·lectiva, per l’explotació turística de la demarcació de Barcelona. I,
per tant, serà important veure i analitzar indicadors que ens mostrin qüestions clau
com són la participació de les dones en l’àmbit laboral, la divisió existent sexual del
treball, qui controla els recursos turístics i de promoció econòmica a les nostres ciutats
i en el conjunt, també, de la nostra demarcació.
També cal tenir present la desvalorització econòmica i social del treball de cures
versus el treball remunerat que gestiona el negoci turístic i, finalment, quines
condicions laborals existeixen a les treballadores del sector turístic
En aquest sentit, creiem que és important saber que les polítiques que es
desenvolupen des d’una corporació, també les de promoció turística, poden perpetuar
o no, al contrari, la situació de desigualtat que existeix entre els homes i les dones. I,
per tant, tal i com ja s’ha dit, la nostra proposta és crear una Comissió d’avaluació de
l’impacte de gènere de les polítiques en matèria de turisme de la demarcació de
Barcelona, també centrat en l’impacte que ha tingut la campanya que s’ha
desenvolupat des d’aquesta corporació. I com que entenem que és important sempre
fer-ho de la mà de la transversalització del gènere en les diferents àrees, creiem que
és important que es treballi conjuntament, des de l’Àrea que gestiona la promoció
turística i, també, des de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de Barcelona, conjuntament
amb especialistes i persones que formen part del moviment feminista, i que coneixen
de ben a prop quins són els indicadors que cal tenir en compte i de quina manera es
pot desenvolupar aquest estudi.
Abandona la sessió el diputat senyor Ibáñez (C’s).
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras,
qui diu: Bé, aquesta proposició de la CUP tracta sobre la situació laboral de les dones,
específicament en el món del turisme. Si existeixen desigualtats en el tracte a la dona
en el món laboral, nosaltres entenem que s’han de tractar totes aquestes desigualtats
perquè totes, evidentment, afecten o poden afectar la dona; si existeixen, per tant,
segurament existiran a tots els sectors, no només al sector del turisme. Si existeix, en
el turisme, algun tipus de desigualtat cap al tractament laboral cap a la gent que
treballa en el món del turisme, segurament també afectarà molta gent que no són
dones; també afectarà els homes i, per tant, podria, també, afectar qualsevol de les
persones que treballen en el món del turisme, no només les dones. Si hi ha
desigualtats poden ser no només de gènere, també poden ser d’origen cultural, també
poden ser d’imatge personal o, inclòs, d’origen geogràfic. I si, per tant, existeixen
aquestes desigualtats a nivell laboral i a nivell de les dones, hem de dir que,
segurament, existiran a tot arreu, no només en el món del turisme i no només,
malauradament dins del sector del turisme, no només a les dones.
Però el que passa és que vostès ho focalitzen, específicament, en el món del turisme i,
com ha quedat clar en l’exposició que ha fet la portaveu de la CUP, perquè vostès,
bàsicament, estan en contra del turisme. Nosaltres estem a favor de que el turisme...
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que tinguem turisme a Barcelona, a la província de Barcelona, sempre, evidentment,
que sigui un turisme sostenible i que sigui un turisme que enriqueixi la província de
Barcelona i aquells que vivim a la província de Barcelona, tant a nivell econòmic, com
a nivell cultural, com a nivell social.
Si hi ha desigualats, s’han de combatre. Si hi ha desigualtats amb les dones, s’han de
combatre. Si hi ha desigualtats amb els homes, també en el sector del turisme, també
s’han de combatre. I s’han de combatre, evidentment, a qualsevol sector en què pugui
haver-hi aquestes desigualtats laborals. Però no creiem que es faci el que vostès
estan fent en aquesta proposició, que és focalitzar, només en un sector, aquesta
desigualtat; perquè, al final, el que estem fent és criminalitzar un sector i el que estem
fent és el que vostès saben fer de forma tan, segurament tan efectiva, en alguns
sectors de la societat, que és generar turismefòbia. I aquesta turismefòbia ja veiem,
també, com acaba quan això es generalitza en determinats comportaments col·lectius
a la nostra societat.
Per això, nosaltres, des del Grup Popular, farem una abstenció perquè entenem que,
si hi ha problemes, no són només problemes laborals en el sector del turisme, sinó que
són generals i s’haurien de combatre de manera general i no només criminalitzant un
sector de la societat.
Pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyor
Tovar, qui diu: “Con carácter anual se realizan numerosos estudios e informes sobre
el impacto del turismo en Barcelona. Algunos los realiza directamente el Ayuntamiento
de Barcelona, otros los realizan varias instituciones, entre las que ya participa la
Diputación de Barcelona. Y, por ejemplo, en el último informe que ha elaborado el
Ayuntamiento de Barcelona, sobre la percepción que tenemos los barceloneses sobre
el turismo, los datos arrojan que un ochenta y seis con siete por ciento considera el
turismo beneficioso para la ciudad y que un sesenta y nueve por ciento considera que
beneficia la imagen de la ciudad. Y estos porcentajes son similares entre la población
femenina.
En cuanto a la moción en concreto, nosotros defendemos, también, en la línea de lo
expresado por el diputado Mulleras, que, si se realiza un estudio del impacto laboral,
debe hacerse a nivel global, tanto para trabajadores como para trabajadoras.
Consideramos que la posible discriminación o violencia que puedan sufrir algunas
mujeres no es consecuencia directa del modelo turístico; que, en el planteamiento de
la comisión que ustedes realizan en la moción, no aparecen, por ejemplo, los
empleadores; que, en este Pleno, ya hemos hablado de algunos casos concretos y de
algunas cuestiones concretas del sector turístico, como es la problemática laboral de
un sector feminizado, como es el de las camareras de piso; que, además, se pretende
convocar a determinados colectivos a esa comisión que ustedes quieren crear,
excluyendo a mujeres, por ejemplo, que no sean feministas. Entendemos, por tanto,
que la moción tiene claros prejuicios ideológicos, claros presupuestos ideológicos, y
que se enmarca dentro de la campaña que ustedes están llevando a cabo de
turismofobia; con la inestimable cooperación, por cierto, de Barcelona en Comú, y que
provoca en el exterior, y está provocando que, en el exterior, la percepción que tienen
los turistas es que, en Barcelona, se rechaza el turismo.
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Nosotros no vamos a ser cómplices de esta política y, para luchar contra el
empobrecimiento de la mujer, preferimos presentar una serie de propuestas, como
hemos hecho, últimamente, en el Parlament de Catalunya, para que se trabaje contra
la feminización de la pobreza y no criminalizando un sector económico en concreto.
Por tanto, nuestro voto será en contra de la moción.”
Tot seguit intervé la diputada del Grup Entesa, senyora Pérez, qui diu: Des de l’any
1995, la paraula “menysteniment de gènere” entra a formar part del vocabulari
feminista. És una paraula i és una pràctica política que ha estat, ja, treballada i
incorporada en la definició, implementació i avaluació de polítiques públiques; hem de
dir amb més o menys èxit, amb més o menys ímpetu. Òbviament, el Partit Popular no
ha donat lliçons i seguim a la cua d’Europa entre les polítiques de gènere. I, per tant, si
tinguessin interès a treballar la interseccionalitat i a veure les diferents línies de
desigualtat, que no només és de gènere sinó, apuntaven, d’origen, d’edat i moltes
altres; si tinguessin interès, no trobarien excuses, com han trobat ara, i, en aquells
informes on es treballen específicament els temes de turisme, es podria incloure la
perspectiva de gènere. Si es necessiten informes específics en el món laboral, es
faran, però, si tenim informes específics en el món del turisme, per què no fer-ho? Per
què trobar excuses per seguir amb aquesta constant ceguera d’un Estat que, com
deia, en matèria de gènere no pot donar lliçons?.
Creiem que aquesta proposta d’avui, de les CUP-Poble Actiu, va, justament, en
aquesta línia; garantir la necessària transversalització de gènere, també, a la Diputació
de Barcelona. Pensem que és interessant la proposta d’un estudi específicament amb
perspectiva de gènere però, també, creiem que és important fer aquesta aposta més
àmplia per introduir el menysteniment de gènere a totes les línies i a totes les
actuacions de la Diputació de Barcelona.
Evidentment, els impactes en turisme no són iguals en el context d’una ciutat molt
turistificada, com pot ser Barcelona, o la resta de la demarcació. I per això, justament
perquè aquests impactes haurien de ser distribuïts per tal de generar dinàmiques
positives i revertir les negatives, productes de la massificació; pensem que s’han
d’estudiar amb una perspectiva de territori. Una perspectiva integral i, per això, trobem
adient aquesta proposta, perquè pensem que és important tenir un diagnòstic rigorós,
molt més enllà de les dades, que apuntava el diputat de Ciutadans, que tenim a
Barcelona.
Respecte a l’anàlisi de la situació de les dones en l’àmbit laboral específic del sector
turístic, tenim algunes dades i seria interessant tenir-les a nivell de demarcació.
Probablement, aquest és un sector en què, per la seva precarització, ens trobem amb
una bretxa salarial inferior d’altres sectors. Aquestes dades, de fet, de la bretxa, s’han
reduït al període 2010-2015, però tampoc ens podem deixar enganyar. També, ens
trobarem una divisió sexual de la feina i dades que són interessants per poder
treballar. També ens agradaria recordar els compromisos que la Diputació de
Barcelona va agafar, el desembre, a rel de la moció que vam presentar sobre les
cambreres de pis. Aquí ja demanàvem, i es va acceptar, un augment d’inspeccions de
treball i estudis de condicions laborals; el reconeixement de les malalties derivades de
determinades feines que no són reconegudes a nivell estatal; un estudi sobre l’impacte
de salut de les condicions laborals, específic, de les cambreres de pis; un estudi sobre
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les condicions de precarietat que pateixen aquestes treballadores... Ens agradaria,
també, conèixer quin és l’avenç, en aquesta línia, d’aquests acords aprovats el
desembre. I, per acabar, parlàvem d’indicadors. Més enllà del sector de l’hostaleria, hi
ha molts indicadors, que s’haurien d’investigar, relacionats amb l’impacte diferencial de
gènere a l’activitat turística, repartiment de beneficis de l’activitat econòmica, les
externalitats a l’activitat turística,...; i pensem que aquesta comissió i aquesta
metodologia que proposa la CUP és molt adequada. I, per tant, donarem suport.
A continuació pren la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Poca cosa més tenim a
afegir. Només, potser, el més important, que és la nostra posició de vot, que serà
favorable a aquesta moció.
El nostre Grup sí que està a favor del turisme sostenible, del que crea riquesa,
sobretot, ocupació que sigui de qualitat; i és per això que estudis o avaluacions com
aquesta són necessàries i, sobretot, el que sigui respectuós amb la convivència
ciutadana i amb el civisme. Però, dit això, crec que l’han explicat molt bé, tant la
portaveu que defensava la seva moció, la moció de la CUP, com la diputada que ha fet
de portaveu del Grup de l’Entesa. I, per tant, pensem que elements, diagnosis, estudis,
avaluacions com aquesta ens poden ajudar, primer, a determinar les desigualtats,
especialment, aquestes desigualtats que són més greus, més importants en el cas de
les dones i, per tant, important aquesta avaluació amb mirada de gènere, amb impacte
de gènere. I, segurament, això ens permetrà també poder parlar, en la següent moció,
d’aquestes desigualtats, en alguns casos, que són salarials però, en qualsevol cas,
que són socials i que hem d’intentar lluitar per eradicar-les.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, dir que, primer de tot, el turisme és un
actiu com a país, és un actiu i, com a Govern, sempre hem defensat que, a més a
més, hi ha turisme més enllà de la ciutat de Barcelona. Hi ha turisme a tota la
demarcació. I és veritat que entenem que el turisme ha de ser un actiu econòmic no
especulatiu, no massificador, sinó que el país intenta buscar un turisme de qualitat i,
de fet, aquesta moció el que ens planteja... És una moció que el que ens demana és
desenvolupar un estudi des de la perspectiva de gènere. I és obvi que, segurament,
tots estem d’acord i la CUP, també, que presenta la moció, en què les desigualtats
laborals les hem de defensar per a totes les persones que treballen, siguin dones,
siguin homes. Però, des d’una perspectiva de gènere, també és cert que hi ha una
dificultat afegida que, avui per avui, encara, les dones del nostre país, malauradament,
sempre les seves condicions laborals solen ser pitjors que les dels homes i, per tant, té
sentit la pròpia moció. I nosaltres, des d’Esquerra, entenem que cal avançar en totes
les millores que es plantegin, sobretot des de l’àmbit laboral, amb les millores de les
condicions i, sobretot, fer front a la discriminació que sovint pateix la dona, en aquest
cas, dins l’àmbit turístic.
Jo també diria, si em permeten les companyes de la CUP, que és una moció recurrent.
Vam parlar, fa pocs mesos, de les cambreres de pis. Podem anar parlant de mocions
des d’aquest punt de vista però voldria afegir, ja per acabar, que jo crec que, des de
l’àmbit d’igualtat i des de la vicepresidència que aglutina els serveis a les persones, en
aquesta Diputació i en aquesta institució, s’està fent un treball molt important. Molt
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important des de l’anàlisi, des de fer prevenció i des de la proximitat en el món local.
De fet, som molts els ajuntaments que, quan hem tingut temes de precarietat laboral i
que hem detectat, si a algú ens hem d’adreçar, perquè ens doni suport, és a aquesta
institució, que és la Diputació de Barcelona. Per tant, també voldria posar en valor
aquest fet que aquest Govern és proactiu, no és passiu i, per tant, des d’aquest punt
de vista, felicitar la feina que s’està fent des de l’àmbit, Antoni, d’igualtat i ciutadania.
I, a continuació, la senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup
Convergència i Unió, senyor García Cañizares, qui diu: Sincerament, en el si del
nostre Grup, hi ha hagut diferències importants a l’hora de valorar aquesta moció, per
moltes raons. Evidentment, tractarem del que diu la moció, no de l’opinió de la
diputada que ha fet la defensa perquè, respecte a la qüestió del turisme, segurament
estaríem bastant en desacord amb el que ha dit.
Hi ha hagut debat al voltant d’aquesta moció i creiem que estaria bé intentar tancar-la
amb un acord de tots els membres del Grup que, evidentment, l’hem tancat. Hi ha una
qüestió que creiem que no hauria de ser específica i que no hauria d’estar en aquesta
moció, de la manera en què està redactat, i és la creació de la Comissió. Entenem que
no és una qüestió només de l’àmbit del turisme on hi ha aquestes discriminacions per
qüestions de gènere, sinó que és molt més ampli; i, per tant, enteníem que crear
aquesta Comissió específica, per treballar aquesta qüestió en l’àmbit del turisme, era
innecessari. En tot cas, hauríem de treballar-lo globalment. Globalment, sobretot,
perquè la Diputació ja ha fet la feina d’un Pla que comporta una comissió, en aquest
sentit, i que la podem reunir i parlar, dins d’aquesta comissió, de la resta de
comissions que es volen plantejar al voltant de la mateixa qüestió. Per tant,
demanaríem als ponents que es pogués retirar aquesta creació d’una comissió en
favor d’incorporar-lo en una altra molt més àmplia, que tracta qüestions des de la
perspectiva de gènere, i que treballaria en tots els àmbits de la demarcació, no només
en l’àmbit del turisme.
Aquesta proposta la posem damunt la taula i, depenent de com quedi, podem fer un
vot favorable, favorable crític, o mirar quina és la resolució final del Grup que els hi
parla en aquest moment.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que el que es demana, senyora
Rovira, és retirar, del punt 1, de l’acord 1, la creació d’una comissió conformada o
formada per personal tècnic de la corporació, així com per dones provinents de
col·lectius feministes i moviments socials. Entenent que estem molt d’acord a fer la
diagnosi de gènere amb relació al que està passant en l’àmbit del turisme però, en
qualsevol cas, atès que hi ha una comissió pròpia a la casa, que pot analitzar, entenc
que s’entén que sigui innecessària aquesta comissió amb col·lectius externs a la casa.
Que sí que entenem que la diagnosi haurà consultat aquests col·lectius externs, això
és evident. I, a continuació, dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu,
senyora Rovira, qui diu: Bé, en primer lloc, dir que a nosaltres ens hagués agradat
que això ens ho fessin arribar abans; per poder-ho parlar, per poder-ho debatre. Igual
que vostès han tingut un debat, que nosaltres poguéssim haver tingut aquest debat. I
que no és la nostra manera de funcionar, ara posicionar-nos en base a una esmena
feta aquí, in situ. Tanmateix, sí que és cert que creiem que és important tenir aquest
informe d’avaluació de l’impacte de gènere en les polítiques en matèria de turisme.
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Com que sabem que si no s’aprova aquesta moció no tindrem aquest informe, i donem
per suposat i prenem la paraula, que s’ha dit aquí, de que es consultarà a persones
provinents dels moviments feministes; donaríem per vàlid i acceptaríem l’esmena que
es proposa des del Govern. Això sí, que quedi per escrit les diferents qüestions que
s’han apuntat i, sobretot, aquesta relació amb els moviments i les persones dels
col·lectius feministes.
La senyora presidenta diu: Doncs gràcies. Entenc que accepten l’esmena in voce
que ha realitzat el diputat i, per tant, podríem passar a la votació de la moció.
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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2), sent el resultat definitiu de 42
vots a favor i 5 abstencions.
2.- Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés de la Diputació de Barcelona, que recull la proposta de la UGT sobre
les empreses multiserveis.
“Des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular ha suposat un profund
desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i corporacions
posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de treball i devaluar
salaris, utilitzant societats que amb abús de dret contribueixen a un empobriment de
les persones treballadores.
Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades
“Empreses Multiserveis” que estableixen convenis d’Empresa molt per sota de les
condicions laborals establertes en els convenis col·lectius sectorials fins a límits
insostenibles. Límits que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que
estableixen competències deslleials fruits d’aquesta maquinació que altera de forma
més que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, lleialtat i
seguretat.
Les administracions públiques atorguen concessions per uns determinats serveis,
produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que ja preveuen la
utilització de mà d’obra provinent d’aquest model d’empresa i que redueix
substancialment els salaris d’aquestes persones treballadores i fan que indirectament
aquesta administració sigui còmplice d’aquestes nefastes pràctiques.
L’informe presentat per la UGT de Catalunya mostra una “curiosa” coincidència a la
Regió Metropolitana de Barcelona entre les persones treballadores afectades per
ERO’s d’extinció i les persones treballadores d’alta a les Empreses Multiserveis des de
2012, i això esdevé exemple de l’enorme estafa que la Reforma Laboral ha portat a
tota la ciutadania, condemnant a la pobresa a milers de treballadores i treballadors.
Per aquests motius, el nostre grup proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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1.- Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs
de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència segons l’activitat de la
persona treballadora, per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis
a l’administració pública, respectant sempre el conveni sectorial de referència per a
qualsevol persona treballadora que efectuï el servei atorgat.
2.- Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre
d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixi el que és
frau encobert a la Seguretat Social o per defecte que aquesta actuï d’ofici.
3.- Convocar una mesa de negociació entre sindicats, patronal i Diputació que
estableixi els criteris per regular les subcontractacions i eradicar les pràctiques
espúries en la contractació en l'àmbit de la Diputació de Barcelona.
4.- Instar el Congrés dels Diputats a la derogació immediata de la Reforma Laboral,
origen de mesures d’exclusió social sense precedents com aquesta.
5.- Enviar còpia d’aquesta resolució al Congrés dels Diputats, al Parlament de
Catalunya, al President del Govern d'Espanya, al president de la Generalitat de
Catalunya, a la ministra de Empleo, a la consellera de Treball, al CTESC, als sindicats
majoritaris i a les patronals majoritàries de Catalunya, a la FMC i a l'ACM.”
Per tal de defensar la moció, intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: En aquest sentit, com
deia abans, aquesta moció pretén, també, reforçar una moció que vam presentar el
passat mes de juliol, i que va ser aprovada aquí en el Ple de la Diputació, la del salari
de referència de mil setanta-cinc euros. L’objectiu de la mesura, en aquell moment,
que nosaltres proposàvem, era disminuir les desigualtats socials, laborals, salarials i,
especialment, socials. I d’aquesta manera, també, poder millorar la qualitat del mercat
laboral. Hi ha un estudi, a més a més, molt clar que ens diu que la baixada de salaris,
la baixada de sous, representa un fre molt important per a la recuperació econòmica i,
en aquest cas, aquella moció, que la vam aprovar ara fa deu mesos, la volem reforçar
amb una que va molt més dirigida, en aquest cas, a les empreses i al món de les
empreses multiserveis.
M’he deixat de dir el més important i és que, com recull molt bé el títol de la moció,
aquesta no és una moció del PSC sinó que és una moció que sorgeix de, en aquest
cas, d’un dels sindicats, de la UGT; i que nosaltres hem fet nostra. Però, per tant, crec
que per justícia, l’autoria de la moció és una autoria d’un dels sindicats i, per tant, una
moció també aprovada en algun dels municipis de la nostra demarcació, en aquest
moment.
Com deia, és continuació, en aquell moment, per parlar d’un àmbit, el de les empreses
multiserveis, que estan intentant jugar la mateixa partida en el mateix camp de joc,
però amb unes regles del joc diferents i, sobretot, abonades pel que va suposar la
reforma laboral del 2012. Per què diem això? Perquè aquestes empreses aprofiten la
situació de crisi, han aprofitat la situació de crisi, i els treballadors i les treballadores
d’aquestes empreses, a més de treballar més hores, cobren menys. Per posar algun
exemple, el de les cambreres de pis que n’hem parlat abans, un cinquanta per cent
menys; els mossos de magatzem, un quaranta-cinc per cent menys; o el personal de
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manteniment i muntatge, entre un trenta-nou i un quaranta-cinc per cent menys. A més
d’aquesta disminució econòmica, quant a la retribució, aquesta situació també va
acompanyada de temporalitat, de mobilitat i de parcialitat forçada.
El total d’empreses multiserveis, a Catalunya, ara mateix detectades, és de l’entorn
d’un miler d’empreses. D’aquestes, la gran majoria es troben registrades a la regió
metropolitana de Barcelona. I dels trenta-dos mil tres-cents vuitanta-quatre treballadors
i treballadores, en principi, que s’han detectat en aquestes empreses multiserveis a
Catalunya, vint-i-set mil es troben registrats a la regió metropolitana de Barcelona. Per
tant, aquí es concentra un gran gruix, parlem del vuitanta-dos amb sis per cent del total
d’aquestes empreses.
El mateix número, en aquest cas, està demostrat que l’elaboració dels ERO a les
empreses ens ha portat que, pràcticament, el mateix número de treballadors i
treballadores afectats per aquests ERO passen a ser, després, treballadors
d’empreses multiserveis; hi ha una certa correlació. I, per tant, a partir de la reforma
laboral de l’any 2012, a la regió metropolitana de Barcelona, són vint-i-set mil cinccentes vint-i-sis les persones afectades per ERO en règim d’extinció. En paral·lel
parlava de la correlació, vint-i-set mil cinc-centes vint-i-cinc són les persones adscrites
a empreses multiserveis. Bé, podria continuar donant dades. Simplement era per
intentar quantificar la situació de que parlem i per intentar, també, demostrar, com
deia, aquesta correlació amb el què va suposar la reforma laboral, aprovada l’any
2012, amb el que ha anat succeint.
En definitiva, aquesta és una situació que el que pretén és no complir amb els
convenis col·lectius sectorials, a través d’una fórmula màgica com és aquesta fórmula
d’aquestes empreses multiserveis. I, nosaltres simplement el que demanem és que
aquelles persones que estan fent una determinada activitat acabin cobrant segons
aquests acords, aquests convenis col·lectius del sector.
Per tot això, el que fem és presentar, com deia, una moció de la qual l’autoria no és
precisament nostra, però que l’hem fet nostra, i que el que pretén, entre altres coses,
és complir amb aquests convenis. I, per tant, a igualtat de feina, igualtat de salari.
D’una altra banda, demanar que treballi a fons, també, la Inspecció de Treball per
intentar descobrir aquest frau encobert que es produeix en l’actualitat. I aprofitar el
moment, també, per tornar, una altra vegada, a demanar la derogació de la reforma
laboral, per les conseqüències tan doloses que ha tingut en els treballadors i
treballadores del país.
La presidenta demana el posicionament dels diversos Grups polítics, donant la
paraula, en primer lloc, al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui
diu: Bé, nosaltres recordar que, abans de la reforma laboral del PP del 2012, hi van
haver altres reformes laborals, molt lesives per als interessos dels treballadors i
treballadores, que van promulgar vostès.
Evidentment, des del Grup CUP-Poble Actiu, nosaltres estem per la regulació
d’aquestes subcontractacions i per l’eradicació de determinades pràctiques, com
s’assenyala a la part dels acords. Evidentment, en aquesta mateixa casa i al Ple
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passat, ens vam referir a la situació de les dones de la neteja, que no únicament
pateixen discriminació laboral sinó que, directament, es que no cobren.
Llavors, en principi, nosaltres, en el moment en què vostès... Nosaltres subscriuríem
aquesta moció en el moment en què vostès, allà on governin, apliquin el que diuen en
aquesta moció, amb la garantia dels drets laborals de treballadors i treballadores.
Seguidament intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“La portavoz socialista nos anunciaba, hace un momento, una serie de ejemplos, pero
yo quiero ampliar la información que ha expuesto la portavoz socialista. Por ejemplo,
12 de febrero del año 2015, Partido Socialista de Madrid despide, a través de un
burofax, a seis trabajadores y les ofrece veinte días por año trabajado. Esa medida tan
dura, tan lesiva del Partido Popular, parece que el Partido Socialista de Madrid no
tiene ningún inconveniente en utilizarla. Izquierda Unida, año 2014, despide gran parte
de sus trabajadores de Madrid aplicando la reforma laboral del Partido Popular, que
había criticado en las calles. Comisiones Obreras de Andalucía, año 2013, hace un
ERE, dos años después despide a diez asesores jurídicos, ofreciéndoles también el
mínimo que ofrece la reforma laboral del Partido Popular; Comisiones Obreras de
Andalucía. Unión General de Trabajadores, UGT, despide a ciento sesenta
trabajadores de su fundación en Canarias; ciento sesenta trabajadores, aplicando
también los veinte días por año trabajado. Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por
Podemos, mayo del año 2016, se aplican también los motivos que expone la reforma
laboral del Partido Popular para despedir a una trabajadora de ese Ayuntamiento.
¿Esto es lo que practican las izquierdas allí donde gobiernan? Estos son hechos, lo
que acabo de explicar. Ustedes nos llenan las mociones de palabras, de críticas, de
que son muy duras las reformas que aplica el Partido Popular; pero no tienen ningún
inconveniente en aplicar esas medidas a sus propios trabajadores. Qué decir tendría
que qué le aplicarían a los que no trabajan para ustedes; si a éstos, a los que trabajan,
los despiden utilizando este instrumento que ustedes califican de bárbaro. Ustedes lo
utilizan y ahí vemos la efectividad que tienen.
Pero también vamos a hacer un poquito de memoria histórica. Supongo que los
señores socialistas se acordarán que, en el primer trimestre del año 2008, en España
había dos millones ciento setenta y cinco mil parados. Dos años después, en el primer
trimestre del año 2010, había ya cuatro millones seiscientos mil parados. Y ¿quién
gobernaba en España? El señor Rodríguez Zapatero. Y ¿quién era el Ministro de
Trabajo? Supongo que lo conocen, el señor Celestino Corbacho. Estas son las
medidas que utiliza el Partido Socialista allí donde gobierna, duplicando, en sólo dos
años, el número de parados de nuestro país. ¿Y tienen la desfachatez de venir con
esta moción? De los cuatro millones seiscientos mil, hoy, en España,
afortunadamente, hay tres millones y medio de personas. Claro que hay mucho trabajo
por hacer. Claro que tenemos que trabajar todos para conseguir que esas personas
que no tienen un puesto de trabajo lo obtengan, y aquellos que no tienen una
remuneración suficiente también tengan un sueldo justo. Claro que tenemos que
trabajar, pero arrimando todos el hombro, trabajando conjuntamente. Y estoy
convencido que lo vamos a hacer, porque el gran objetivo que tiene el Gobierno de
España se llama 2020, y significa que en el año 2020 haya veinte millones de
personas con un puesto de trabajo. Y lo vamos a conseguir aplicando esta reforma
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que tiró el Partido Popular adelante y que ustedes no tienen ningún complejo en
aplicarla allí donde pueden, allí donde gobiernan.
Por ello, menos hipocresía, sigamos trabajando todos en esta línea de recuperación
económica para sacar a nuestro país del pozo dónde ustedes nos metieron; y, por lo
tanto, desde el Partido Popular, no podemos hacer otra cosa que votar la moción en
contra. Porque no es NO”.
Tot seguit la senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, senyor López, qui diu: “Ha acertado usted en el apellido,
es López, no González. Desde Ciudadanos queremos ser coherentes y útiles. Y como
ha dicho la portavoz del Partido Socialista de Cataluña, nosotros, en la renta
garantizada, hace un año, nos abstuvimos. Nos abstuvimos porque nosotros
pensamos que lo importante es que los sueldos sean reales, no es que se garanticen;
cuando a lo mejor no se pueden garantizar. Y pusimos, en aquel momento, ejemplos
de otros países como Alemania que, hasta hace poco, no ha tenido un salario mínimo
y que, incluso ahora, que ya lo tiene para diferentes colectivos como los jóvenes, no
tienen ese salario mínimo; porque lo que se procura es que la renta sea real.
En este caso, en la moción que se presenta, compartimos la gran mayoría. O sea,
nosotros pensamos que hay que luchar contra la explotación y el fraude, por tanto, hay
que poner más inspectores de trabajo. Pensamos, también, que por un mismo trabajo,
hay que tener los mismos derechos. Y así, la Unión Europea nos ha llamado, nos ha
advertido de que los interinos que tienen unas condiciones de trabajo iguales que los
que ya son funcionarios o tienen el trabajo fijo, deben tener los mismos derechos.
Nosotros estamos por esa labor, por los mismos derechos. Y por tanto, coincidimos
con gran parte de la moción. Pero como queremos ser coherentes, como hemos dicho
antes, y queremos decir lo mismo en todos los sitios, en Cataluña, en Madrid y en el
País Vasco; pues nosotros estamos a favor de modificar la reforma laboral. Y en su
moción lo que se pide es la derogación inmediata. Nosotros estamos a favor de
modificar la reforma laboral, porque pensamos que el objetivo fundamental de una
reforma laboral es crear empleo. Y como pensamos que hay que mantener el objetivo
de crear empleo, aunque hay que modificar esa reforma laboral para que los
trabajadores vuelvan a recuperar derechos que tuvieron antes de la reforma laboral,
nuestra posición será de abstención”.
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui
diu: En primer lloc, agrair al PSC la presentació d’aquesta moció, que nosaltres també
fem nostra i votarem a favor. I també agrair a la UGT pel seu recent informe que ha
realitzat sobre les empreses multiserveis, i la campanya de denúncia de la situació
dels treballadors i treballadores d’aquest tipus d’empreses.
Com bé diu la moció, les empreses multiserveis regulen les condicions laborals
mitjançant convenis propis d’empreses, amb condicions laborals pèssimes i sous
mínims, evitant l’aplicació dels convenis sectorials. I això és possible des de
l’aprovació de la reforma laboral del 2012, que afavoreix l’aterratge i la proliferació i
creixement d’aquests tipus d’empreses. Amb aquesta reforma laboral, reforma laboral
del Partit Popular, de la mà dels interessos de la patronal més salvatge, es va voler
consolidar la prioritat d’aplicació del conveni d’empresa per sobre del conveni sectorial.
I és aquesta la clau de volta de l’ús massiu i abusiu d’aquestes empreses i dels seus
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convenis propis, que precaritzen, encara més, les condicions de treball dels
treballadors i treballadores, ja de per si precaris, que ocupen aquests llocs de feina poc
qualificats.
Algunes dades que surten a l’informe fet per la UGT. Al Vallès Occidental, la comarca
de la qual jo provinc, és la comarca de tota Catalunya on hi ha més número de
treballadors i treballadores d’empreses multiserveis. I convé destacar que també és en
aquesta comarca on es troba l’empresa multiservei amb més treballadors i
treballadores, l’empresa multiserveis més gran. Un exemple concret és el cas dels
mossos de magatzem contractats per empreses d’aquest tipus com Randstad, Project
Services o CTC externalización, a la nostra demarcació de Barcelona. Ja ho ha dit la
portaveu socialista però, en el cas dels mossos de magatzem, aquests, contractats per
empreses multiserveis, cobren el cinquanta-tres per cent menys; el que suposa vuit mil
dos-cents vuitanta-quatre euros menys a l’any, de mitjana, i treballen seixanta hores
més a l’any que els mossos de magatzem contractats directament per l’empresa a què
presten els seus serveis. I situacions similars es donen també entre personal de
l’hostaleria i el turisme o el manteniment i el muntatge. I estic segur que molts i moltes
de nosaltres coneixem persones del nostre entorn que treballen per a aquestes
empreses i sabem com de dures són les condicions de treball i com aquesta duresa i
aquesta cruesa, aquesta crua realitat, es trasllada i afecta molt i molt la vida diària
d’aquestes persones. Per tant, jo crec que no s’ha de frivolitzar amb aquest tema.
En resum, les empreses multiserveis representen el debilitament de les condicions
laborals, especialment els salaris, a causa de la creació de societats mercantils que es
doten d’un conveni propi inferior als salaris del sector. Moltes d’aquestes empreses
busquen augmentar els seus beneficis amb l’única innovació, a base de dissenyar
sistemes per pagar menys als seus treballadors i treballadores. I, com he dit, totes
aquestes pràctiques sempre compten amb la inestimable complicitat dels governs del
Partit Popular, en ares d’una suposada sortida de la crisi i d’una reducció de l’atur,
basada, en aquest cas, en la precarietat i l’explotació. És a dir, és un model, el del
Partit Popular, per sortir de la crisi a costa dels més febles; de treballar més per
menys, mentre uns pocs augmenten els seus beneficis i les seves rendes.
I és per això que, des del nostre Grup, i ja acabo, ens sumem a aquesta petició que fa
la moció de derogació de la reforma laboral. Estem a favor d’enfortir drets i condicions
laborals dignes, acabant amb pràctiques com les que es denuncien a la moció, però
també apujant el salari mínim professional i interprofessional i posant el focus en els
més febles.
I, per últim, la implicació de la Diputació és fonamental perquè prengui partida, des del
Govern, amb aquest conflicte amb els diferents mecanismes que es proposen a la
moció i establir les corresponents clàusules socials de contractació pública, que vetllin
per garantir el compliment dels convenis propis del sector per sobre dels de les
empreses que precaritzen i que afectin contractes d’aquesta casa.
Pren la paraula, a continuació, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, també agrair al
Grup socialista que hagi presentat aquesta moció i al sindicat UGT.
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Jo crec que els respectius portaveus s’han anat explicant correctament i, per tant, el
Grup d’Esquerra donarà suport a aquesta moció tal com està plantejada. D’entrada
dir que, segurament, les empreses multiserveis estan concebudes com empreses que
la seva finalitat és, en moltes ocasions, vulnerar els convenis sectorials. En quin
sentit? Al final hi ha grans empreses que guanyen concursos amb uns preus molt
baixos i, per poder guanyar i ser competitius, el que estan fent és subcontractar
empreses, empreses multiserveis, que el que fan és, en moltes ocasions, intentar
reduir els costos a base de la situació laboral i, per tant, buscant la precarització
laboral dels treballadors i treballadores que hi treballen.
Per tant, és obvi que, segurament, des de la Diputació, més enllà, com a
Administració, del control, a l’hora de fer plec de clàusules i adjudicar obres de serveis
o d’inversions, poca cosa més podem fer; igual que el nostre Govern autonòmic. Sinó
que, jo crec que, el que requeriria és d’un canvi legislatiu. I per disposar d’un canvi
legislatiu caldria derogar... En el fons, caldria derogar la llei a nivell de la situació de la
reforma laboral que es va aplicar en el seu moment i que, per tant, Catalunya no té un
marc competencial propi. Nosaltres entenem que Catalunya necessitaria tenir un marc
legislatiu propi que el que busqués és, a nivell competencial, millorar la situació laboral
de les treballadores i treballadors del nostre país; i que no es produïs una situació
d’empreses que estiguessin subcontractades, empreses multiserveis, que el que fan,
en moltes situacions, és retallar els drets laborals de les treballadores i treballadors del
nostre país. Per tant, en el fons ens trobem en aquesta situació. I dir també, respecte
la pròpia moció, que el Departament de Treball ha fet un esforç immillorable, en aquest
últim any, d’augmentar el nombre d’inspectores i inspectors per poder fer un control
sobre qualsevol vulneració dels drets laborals dels treballadors i treballadores del
nostre país.
Finalment, intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia
Cañizares, qui diu: Dues qüestions. La primera, parlar de la casa, concretament.
Saben vostès que, des de l’inici d’aquest mandat, hem canviat les clàusules per
adjudicar els diferents concursos que fem. I les clàusules socials garanteixen el que es
va proposar, en el seu moment, i que és garantir que es compleixin els convenis de
cada un dels sectors. Per tant, aquesta part important. Avui parlem d’una altra qüestió,
però sí que té a veure amb la voluntat d’aquesta administració de cada vegada més,
lluitar per aquestes situacions injustes de treballadors que estan sota els preus que els
convenis marquen. En tot cas, hauríem de mirar, després de discutir de la moció, com
encaixem aquesta qüestió amb la Llei de contractes. En tot cas, aquesta és la primera
part de la moció.
La segona ens parla de derogar la reforma laboral. Nosaltres entenem que caldria
reformar-la i no caldria derogar-la. En tot cas, perquè diem que és una reforma que, en
alguns aspectes, ha tingut bons resultats però que, en canvi, en altres aspectes ha
contribuït a incrementar la precarietat laboral. I, per tant, entendríem que el que convé
en aquesta part de la moció és canviar el “derogar” per “modificar”. En tot cas és feina
del Congrés dels Diputats i de les Corts espanyoles i que, per tant, els Grups que ens
asseiem aquí, que molts s’asseuen en aquell espai, tenen eines per poder fer una
cosa o altra.
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Però, en tot cas, nosaltres com a Grup a la Diputació tenim, també, ja els hi deia a la
moció anterior, un cert debat intern i és: si es pot canviar el “derogar” per “modificar” la
votaríem a favor; en cas de que, per part dels ponents no fos possible aquesta
modificació de la moció, en el sentit de “modificar” la reforma laboral, ens
abstindríem.
La senyora presidenta, dóna novament la paraula a la diputada senyora Díaz (PSCCP), qui diu: Molt bé. D’una banda la moció és com és i, clar, no és exactament el
mateix dir que “modifiquem” la reforma laboral que demanem la “derogació”. I és que
nosaltres demanem la derogació perquè tenim, a més, en aquest moment, una
esperança renovada. Ara ja no és “no és no”, sinó “sí és sí”. I per tant, jo crec que amb
aquest ímpetu i amb aquestes ganes demanem aquesta derogació de la reforma
laboral. Dit això, mantenim la moció tal com l’hem presentat.
En aquest cas, ara miràvem unes dades, no vull allargar-me perquè la presentació l’he
fet abans, però penso que s’han dit algunes coses que s’han de matisar. I el que
podem dir és que, malgrat la reforma laboral, s’està produint la recuperació econòmica
i, efectivament, estan baixant aquestes dades d’atur tan terribles que teníem. Però hi
ha un titular que és molt clar i ens diu que l’Estat, ara mateix, està sortint de la crisi;
que té un percentatge que és similar als anys d’inici de la crisi, un percentatge, una
taxa d’atur similar, però que ho fa amb trenta-cinc mil milions menys de salaris; trentacinc mil milions d’euros menys en salaris. De fet, és cert que les dades, sempre ho
hem dit, les dades macroeconòmiques ens apunten a aquesta sortida de la crisi. Fins i
tot, el PIB es va quedar a un pas de poder arribar al màxim històric de l’any 2008.
Però, en canvi, això no es tradueix en retribucions i en salaris. I el que ens diu és que,
a nivell macroeconòmic estem sortint de la crisi però aquesta sortida no arriba a
tothom igual. Per tant, hi ha una part de la societat que se’ns queda fora de la crisi. I
no és més que això; és, malgrat aquesta reforma, per molt que ens expliquin. A mi és
que hi ha un moment que m’és igual que m’expliquin el que vam fer en un poble, en
una ciutat, en un altre territori, el que va fer el Partit Socialista a Madrid; no ho sé pas,
és que ho desconec. No es tracta de trobar, segurament, o incoherències o situacions
que, com les desconec, no puc aportar més informació. Nosaltres aquí defensem el
que pensem. I el que pensem és exactament això.
A mi m’hagués agradat sentir si és just que per la mateixa feina es cobri diferent, que
és, en definitiva, el que estem portant a aquesta moció. Jo crec que en això tothom
hauríem d’estar d’acord. Podem tenir els matisos de si reformem la... modifiquem la
reforma laboral o anem més enllà; però en això jo crec que hauríem d’estar d’acord. El
que no podem fer és intentar trobar una sèrie de situacions per no acabar de donar
resposta al veritablement important, i és aquesta laminació de drets, de treballadors i
treballadores, i aquesta situació real de que, a partir d’aquesta reforma hi ha persones
que per fer la mateixa feina estan cobrant un quaranta, un quaranta-cinc o un
cinquanta per cent menys del que estan cobrant altres persones del sector.
De manera que, per aquests motius, agraïda. No sé si perquè no sóc capaç de sumar
tan ràpida però entenc que m’ha semblat que la moció prospera.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria, amb els vots favorables dels diputats i
diputades assistents dels Grups polítics de Esquerra Republicana de Catalunya -
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Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10) i Entesa (5), el vot en contra de Partit Popular (3) i l’abstenció de Convergència i
Unió (14), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble Actiu (3), sent el
resultat definitiu de 25 vots a favor, 3 vots en contra i 19 abstencions.
3.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per evitar la
hipersexualització i la cosificació de les dones als esdeveniments públics,
mitjançant l’establiment de condicions als convenis de subvenció i patrocini de
la Diputació de Barcelona.
“Els patrons de desigualtat i opressió del gènere es difonen constantment a través dels
mitjans de comunicació en les seves múltiples variants i suports tecnològics. La
publicitat juga un paper fonamental, donat que a més de ser un instrument de consum,
és també una eina ideològica i una manera de percebre la realitat social.
A aquest efecte, tant Catalunya com l’Estat espanyol, entenent la gravetat de la
situació, han aprovat lleis que han d’assentar les bases per a la construcció d’una
societat més justa i més igualitària.
Així, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, declara en el seu
article 3,“il·lícita la publicitat que presenti les dones de forma vexatòria, bé sigui
utilitzant particular i directament el seu cos o parts del mateix com a simple objecte
desvinculat del producte que es pretén promoure, bé sigui la seva imatge associada a
comportaments estereotipats que vulnerin els fonaments del nostre ordenament
contribuint a generar violència”. Violència a la qual es refereix la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de “Medidas de protección integral contra la violencia de
género”.
També la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, considera en el seu article 41 “il·lícita la publicitat que comporti
conducta discriminatòria d’acord amb aquesta Llei”.
Per la seva banda, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, estableix a l’article 4.2. que “la comunicació audiovisual mai podrà incitar
a l’odi o a la discriminació per raó de gènere(...) i ha de ser respectuosa amb la dignitat
humana i els valors constitucionals, amb especial atenció a l’eradicació de conductes
afavoridores de situacions de desigualtat de les dones”.
I a l’article 18.1. de la mateixa Llei, també es fa constar que “està prohibida tota
comunicació comercial que vulneri la dignitat humana o fomenti la discriminació per
raó de sexe.(...) Igualment, està prohibida tota publicitat que utilitzi la imatge de la
dona amb caràcter vexatori o discriminatori”.
També la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, es
pronuncia en el mateix sentit, al llarg de tots els punts de l’article 25.
En aquest sentit, proposem actuar contra una pràctica habitual i especialment molt
estesa al món de l’esport, consistent en la col·locació, per part de les empreses
organitzadores o patrocinadores, de dones en llocs visibles de l’activitat, amb l’únic
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propòsit de captar l’atenció del públic, encara que la seva presència estigui totalment
desvinculada de l’activitat esportiva. Aquest és el cas de molts esdeveniments
esportius com el Torneig de Tennis Sabadell Open Godó (Comte de Godó) o els Grans
Premis de Fórmula 1 i de Moto GP del Circuit de Catalunya, on podem trobar dones de
bellesa estereotipada, i que pateixen l’obligatorietat de dur un determinat vestuari, a
les zones de patrocinis, de Pisos Box, als accessos de Paddock, a la recta de sortida
(les conegudes com a “paraigüeres”), i fins i tot a la zona del podi.
Són especialment destacables els esdeveniment esportius que es desenvolupen al
Circuits de Catalunya al que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció directa
anual de 2.000.000 euros. Però aquests esdeveniments s’inclouen en les diverses
col·laboracions que la Diputació de Barcelona fa i farà amb múltiples esdeveniments
esportius i culturals mitjançant convenis de patrocini, subvenció o de cooperació
econòmica on s’ha utilitzat el cos de les dones com a reclam per captar l'atenció del
públic i fomentar alhora determinats estereotips que contribueixen directa o
indirectament a perpetuar patrons heteropatriarcals.
Per això, denunciem aquesta pràctica que ha de ser eradicada en una societat
moderna i igualitària com la nostra. Cal acabar amb el tracte injust i denigrant amb les
dones, deixant d’igualar-les a un objecte ornamental, deixant de cosificar-les i
d’hipersexualitzar-les.
En virtut d’aquestes consideracions, el Grup d’ENTESA de la Diputació de Barcelona
proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Incloure en els convenis de promoció, cooperació i de patrocini
d’esdeveniments en els que participa la Diputació de Barcelona, clàusules d’obligat
compliment que apostin per la eliminació dels estereotips; és a dir, que promoguin la
paritat i la diversitat de cossos, d’edats, d’expressions de gènere, etc, complint
rigorosament els drets laborals, el dret al treball en dignitat i amb garanties de salut.
Segon.- Instar la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat
Institucional la redacció de criteris que concretin les condicions exposades a l’acord
primer i que puguin servir de referència per als ens locals de la demarcació en aquells
esdeveniments culturals, socials o esportius que promoguin, col·laborin o patrocinin.
Tercer.- Instar l’Oficina de les Dones i LGTBI de l’Àrea d’Atenció a les Persones que té
com a objectiu treballar per fer efectiva la igualtat real entre dones i homes en tots els
àmbits, eradicar la violència de gènere i canviar els estereotips encara latents en la
nostra societat a realitzar el seguiment corresponent a l’aplicació de criteris del acord
primer, amb l’emissió de l’informe o informes corresponents, dotant a aquest oficina
dels recursos necessaris -humans i pressupostaris- per aquest fi puntual, així com
augmentar aquests recursos progressivament i de manera estructural, per tal
d’eradicar les pràctiques discriminatòries i les violències contra les dones que es
reprodueixen visible i constantment a l’àmbit públic.
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Quart.- Comunicar aquest acord al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Formula One
Group, a la Federació Internacional d’Automobilisme, a Dorna Sport S.L., a les
diverses institucions, empreses i entitats amb les que la Diputació de Barcelona manté
convenis de col·laboració que impliquen actes públics, a l’Ajuntament de Barcelona, al
Govern de la Generalitat, als sindicats CCOO i UGT, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada del Grup Entesa,
senyora Pérez, per presentar la moció, i aquesta diu: Seguim parlant del mercat
laboral i el paper de les dones a la societat i dins del mercat laboral. És un fet. Hi ha
feines que estan encara molt feminitzades, algunes bàsicament relacionades amb
tasques de cura o amb tasques que tenen poc valor o reconeixement social; però n’hi
ha d’altres que estan relacionades directament amb què el cos de la dona esdevé un
reclam publicitari, que és del que volíem parlar avui en aquesta moció.
Creiem que això pot canviar i creiem que ja n’hi ha exemples d’empreses que ho estan
fent. I també pensem que, des de les administracions, hem de poder garantir també
les empreses, i també els sindicats, que els drets laborals de les dones es posin en
primer terme. Pensem, a més, que el treball d’hoste o d’hostessa s’ha de poder
desenvolupar independentment a que se sigui home o dona. Però crec que és una
feina que també poden fer persones de diferents edats, amb una vestimenta còmoda
que respecti, sobretot, els drets laborals i la salut, bàsicament, de les dones.
Aquest és un tema que, últimament, hem sentit molt a parlar, a través de la denúncia
d’una de les hostesses del Conde de Godó, que van passar fred i que ja entenen que
ha estat a costa de la seva salut, que han exercit aquesta feina. I, per tant, això ens fa
repensar-nos, també, ens fa repensar com a administracions, quins criteris podem
posar a la contractació, quins acords amb els licitadors per actes institucionals, quin és
el paper i les funcions i la vestimenta que han de tenir; per tant, veure quines són les
eines, que es el que proposem.
Bàsicament, pensem que es poden treballar eines, a través de la contractació, amb
clàusules de paritat entre homes i dones. I pensem que, realment, aquesta és una
feina que poden fer tant homes com dones, per tant, per què no treballar des de la
paritat i, per tant, que l’empresa adjudicatària garanteixi aquesta paritat en el perfil
professional?. Idees sobre roba adequada al clima i a la salut. Empreses que puguin
donar, també, dues opcions de vestimenta... Crec que n’hi ha aquí i podem començar
a pensar quines opcions tenim, perquè aquesta feina, com qualsevol altra, es faci
atenent a la salut, a la dignitat de les dones. I, per tant, instàvem, aquí a la Comissió
de Bon Govern a la redacció d’aquests criteris. Pensem que aquí també l’Oficina de
Dones i LGTBI de l’Àrea d’Atenció a les Persones té aquesta tasca de seguiment de
les polítiques d’igualtat i, per tant, té un paper fonamental i, probablement pot
necessitar i ha de tenir els recursos necessaris per fer-ho. I, també, aquesta part que
els acords de plenari tenen de poder-se fer explícits a través de comunicacions al
Circuit, al Fórmula 1, la Federació d’Automobilisme, però també a la resta d’actors
públics, perquè això acabi sent una norma i no ens tornem a trobar situacions com la
que les hostesses del Conde de Godó denunciaven.
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Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu:
Des de la CUP-Poble Actiu compartim plenament el sentit d’aquesta moció; de fet,
justament demà a Barcelona presentem una proposició que va absolutament en
aquesta línia. També tenint en compte el que comentava la diputada sobre el que ha
passat en el trofeu Comte de Godó, però també en el Circuit de Montmeló. I, en aquest
sentit, sí que creiem important que també, des de l’Ajuntament de Barcelona, s’hagués
hagut de fer els deures, en tant que també eren una de les entitats i d’administracions
que posaven diners pel desenvolupament d’aquests circuits; i, per tant, entenem que
també hi tenia una responsabilitat.
Entenem que, a través d’aquesta moció que se’ns presenta, es vol caminar cap a
l’acompliment i la inclusió d’aquestes clàusules que permetin que no es tornin a
vulnerar els drets de les dones, ni com a dones ni tampoc com a treballadores, com ja
s’ha explicat. Però també creiem important emmarcar la cosificació de les dones i l’ús
d’aquestes com a reclam. Entenem que forma part d’aquest conjunt de violències que
patim com a dones, que cal combatre des de tots els fronts; també des de la Diputació
i des de qualsevol administració. I és fonamental que no alimentem i que no donem
veu i, per tant, que no donem diners, que no subvencionem espais on es perpetuen
aquest tipus de violències. També posar sobre la taula que, a part d’aquestes
violències que s’han donat en aquests espais, nosaltres ja rebutgem el fet de que
diputacions, i des de l’administració pública, es subvencionin espais privats, espais
elitistes, espais que no estan a l’abast de tothom i que només reverteixen a les
butxaques d’uns pocs i, per tant, també tornem a posar sobre la taula la necessitat que
la Diputació de Barcelona deixi de donar diners a circuits com és el de Montmeló.
En tot cas, i atenent-nos al que havíem de comentar avui, sobre les hostesses i l’ús de
les dones com a reclam, dir que, continuem mostrant-nos frontalment en contra de que
això passi, i que la lluita al carrer perquè això passi no s’ha aturat i que les
administracions han d’estar a l’alçada per combatre les violències des de tots els
fronts.
Intervé, tot seguit, el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui
diu: Igual que abans s’ha presentat una proposta que buscava una excusa per anar
contra el sector del turisme i focalitzava en aquell sector, ara vostès busquen, també,
una excusa, un fet puntual per anar en contra d’un dels grans esdeveniments esportius
del qual vostès s’han sempre posicionat en contra.
Nosaltres estem a favor. Nosaltres estem a favor dels grans esdeveniments esportius
com una manera de fer de locomotora, a nivell esportiu, de l’esport, en aquest cas, a la
província de Barcelona, i també a nivell econòmic, que també com una locomotora,
important, pels sectors de Barcelona. Vostès ho han dit, estan en contra, ho han dit a
la seva exposició. Estan en contra del trofeu Comte de Godó i estan en contra de la
Fórmula 1, ho acaba de comentar, i s’han posicionat públicament, reiteradament, en
contra i buscant una excusa. En aquest cas, l’excusa és el vestuari de les hostesses. I
dic que és una excusa perquè, clar, realment sí que, un Grup que aplica d’aquesta
manera els seus criteris no pot donar lliçons de tractament a les dones. Perquè vostès
protesten davant les minifaldilles o davant la vestimenta de les hostesses, però callen
davant dels mocadors masclistes de determinades religions que l’apliquen a totes les
dones i callen, també, davant les burques que, obligatòriament, obliguen molts
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col·lectius a portar a les seves dones. I això és també denigració cap a les dones,
denigració femenina.
La senyora presidenta demana silenci, degut als diversos comentaris que genera
aquesta última afirmació del diputat popular.
Continua amb la seva argumentació el diputat senyo Mulleras, dient: I per tant... Sí,
jo sé que no els hi agrada que els hi diguin les veritats, però és així. És així com
aquesta és la seva doble moral. I, per tant, nosaltres, clar que creiem que són
millorables les vestimentes de determinats col·lectius, en determinats esdeveniments;
evidentment que tot és millorable. Però el que no pot ser és acceptar la seva doble
moral i, en aquest sentit, nosaltres el que farem és una abstenció. Perquè entenem
que vostès no tenen, en aquest cas, cap tipus de criteri moral per poder fer i proposar
aquesta proposta que avui ens porten aquí a la Diputació.
Pren la paraula, a continuació, el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Antes de emitir nuestro posicionamiento en esta
moción, quisiera aclarar, en relación a la primera moción, que está más o menos
relacionada con esta, que hemos modificado el sentido del voto de lo expresado al
voto final por la aceptación, por el grupo proponente, de la enmienda. Y quiero pedir
disculpas a los servicios de Secretaría porque, como las mociones están vivas, a
veces, hay estos problemas: uno manifiesta un posicionamiento y luego se nos cambia
el texto.
En relación a la moción que se nos presenta ahora, evidentemente nosotros vamos a
combatir o somos contrarios a cualquier tipo de discriminación de la mujer, a cualquier
tipo de cosificación o a cualquier acto que cosifique a la mujer y, evidentemente contra
la propaganda de naturaleza sexista. Sí que es verdad que ustedes focalizan el
problema en unos eventos que tienen que considerar que son importantes y
estratégicos para la… para el territorio. Y, en este sentido, nosotros somos más
partidarios de negociar, de concienciar a los promotores y a los organizadores, que no
de introducir cláusulas prohibitivas o de obligado cumplimiento. Sin embargo, no
estando, por tanto, de acuerdo con el acuerdo primero, valga la redundancia, sí que
estando de acuerdo con el objetivo que persigue la moción, la respaldaremos.”
Intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres no podíem estar més d’acord amb aquesta
moció. El problema és quan es troba, per part d’algun Grup, que és una excusa o un
fet puntual el fet de portar mini faldilleta o una determinada vestimenta per anar en
contra de determinats esdeveniments esportius. També ho explicaré molt clarament.
Nosaltres estem a favor dels esdeveniments esportius i que la Diputació també hi
participi. Però del que estem en contra és de la cosificació de les dones, i ho hem de
dir clarament. I el que no podem trobar és el contrari. Són fets puntuals o excuses:
excuses en un moment donat quan parlem de turisme, excuses en un moment donat
quan parlem d’esdeveniments esportius; per no donar suport a mocions que el que
intenten és eradicar la desigualtat clara entre homes i dones i, en aquest cas, quan
estem parlant de la cosificació de les dones.
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Jo avui porto una faldilleta una mica curta, perquè jo vull. Podem vestir com vulguem,
amb faldilleta curta, amb faldilleta llarga o justament pels genolls. Podem vestir amb
més roba o amb menys roba, podem vestir com vulguem; però el que no pot ser és
que ens obliguin a vestir d’una determinada manera, seguint un estereotip per sortir
d’hostessa d’un determinat esdeveniment esportiu. El que no pot ser és que, en un dia
de fred i de pluja, surtin les dones vestides com li diguin exactament, encara que
aquestes dones passin fred. Han de poder optar per tapar-se, per protegir-se de la
pluja, si ho consideren oportú, perquè som persones lliures, homes i dones lliures. I,
per tant, no busquem més excuses.
Aquesta és una moció claríssima, diu el que diu. I simplement el que tracta és que
deixem de lamentar-nos públicament i que optem per donar una passa més. Demana
a la Diputació que, allà on sigui possible, ja que aportem una quantitat de diners, ja
que hi ha una sèrie de convenis de promoció i de cooperació i patrocini d’aquests
esdeveniments, també, a través d’aquest suport, a canvi, intentem treballar d’una
manera més decidida; fent que les coses passin, no només lamentant-nos tot el dia de
les desigualtats, sinó fent que les coses passin. I això és el que demana la moció.
Demana que les coses puguin passar perquè s’està fent una aportació, s’està
patrocinant i promocionant uns determinats esdeveniments com nosaltres pensem
que, a més a més, s’ha de fer.
Per tant, que es treballi des de l’Oficina de les Dones i LGTBI de l’Àrea, que es treballi
des de la Diputació a través d’aquests patrocinis, però, en definitiva, que deixem
d’utilitzar el cos de les dones. Que aquests esdeveniments els puguem viure des de la
paritat i que els homes i les dones, especialment les dones, puguin vestir com elles
vulguin, no seguint uns determinats patrons.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, el Grup d’Esquerra donarem
suport, evidentment, a aquesta moció, manifestant que trobem absolutament injust i
denigrant que s’utilitzi les persones com un element ornamental, que és el que de
vegades passa, sovint passa, malauradament, sobretot amb les dones.
I dir-li, senyor Mulleras, de veritat és que, si una cosa crec que hem defensat
històricament les esquerres, i també gent que no es defineix d’esquerres, és que
constantment la nostra societat intenti avançar. I intenti avançar, també, amb allò que,
jo crec i creiem, que s’està fent malament. I, per tant, dir-li que, escolti’m, a mi vostè si
va en calçotets pel carrer, em sembla molt bé; però no li desitjo. Faci el que cregui
convenient. Però, en tot cas, dir que sí que hi ha estereotips que nosaltres creiem que
no és correcte. No és correcte que utilitzem persones, per a segons quins
esdeveniments, com a estereotip, que sembla que la societat ja ho ha acceptat i que
forma part de la normalitat. Per què ha de formar part de la normalitat quan, a
vegades, és una obligació laboral i aquella persona que ho ha de fer potser no hi té
cap mena de voluntat de fer-ho, sinó que ho troba com una necessitat?. I, per tant, si
una cosa hem de defensar és la llibertat de l’individu o de la persona a la nostra
societat, per fer allò que cregui que ha de fer. I, per tant, hem de defensar la llibertat. I
jo li dic per què. Perquè, escolti’m, jo crec que part de les manifestacions que vostè ha
fet sobraven. Permeti’m-ho amb tot el respecte. Evidentment és lliure de dir el que
vulgui però, clar, intentar barrejar això amb les persones que poden anar amb vel... Si
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hi ha una senyora en aquest país, que vol anar amb vel, que vagi amb vel. I si hi ha
una altra persona que vol anar d’una altra determinada manera vestint, que hi vagi. En
tot cas, en cap moment, però, amb un esdeveniment esportiu, si podem incidir-hi a
ajudar que no sé, en el Comte de Godó, en una competició determinada, potser no cal
que hi hagi una persona que hagi d’anar amb un paraigües acompanyant un altre i que
aquest tipus d’estereotips, sovint, puguem obviar-lo.
I, finalment, també sembla que sempre a les publicitats, inclòs institucionals, les
persones han de tenir un element molt concret. Han de ser primes, guapes, joves, no
sé què... Per què? Per què no podem començar a canviar aquest tipus d’estereotips
que, jo crec, que sobren?. Perquè la nostra societat és diversa i la població és diversa
i, per tant, hem de defensar la diferència. Jo crec que és el que intenta fer aquesta
moció.
L’últim dels portaveus a intervenir és el del Grup Convergència i Unió, senyor
Garcia Cañizares, qui diu: Breument. En tot cas, perquè crec que s’han dit moltes de
les coses que nosaltres podríem haver dit, anunciar el nostre vot favorable a la
moció que presenta l’Entesa. Evidentment fent alguna matisació.
Nosaltres, com a Grup, també estem d’acord amb què es celebrin aquests grans
esdeveniments esportius, perquè creiem en aquest tipus d’actuació, sobretot perquè el
que significa és promocionar l’esport que, des de la Diputació hem dit, en moltes
ocasions, que es tracta de millorar aspectes saludables de la persona i practicar
l’esport.
En tot cas, en aquest sentit, absolutament d’acord amb el fet de que no es pot cosificar
el cos de les dones, específicament, i buscar una estètica concreta per uns treballs
concrets perquè això és, com deia el diputat Fàbrega, posar persones com a
ornament; i això al segle XXI ja no hauria d’existir. Malauradament veiem que, en
alguns llocs, encara existeix, tot i que hem avançat molt, hem d’avançar encara molt
més. Això no és una qüestió dels partits d’esquerres, sinó dels partits que creuen en el
futur i, per tant, estem amb aquesta voluntat de que això vagi canviant.
De fet, i per fer esment al que s’ha anat comentant del trofeu Comte de Godó, a veure,
l’aportació de la Diputació, a part de que és una quantitat petita vers el... respecte del
pressupost del Comte Godó, és un 0,5 %; però la nostra presència és un estand
corporatiu que el que fa són accions de difusió i promoció d’hàbits saludables, com els
hi deia abans, i dels valors de solidaritat del món de l’esport. I el vinculem a un conveni
propi que fem amb l’escola de protocol que facilita nois i noies, i que estan en
pràctiques, i que fan les seves activitats dins de l’estand que té la Diputació. Per tant,
en aquest sentit, malgrat el que ha passat aquests darrers dies o en l’últim Comte de
Godó, queda clar que, l’aportació de la Diputació va per aquesta via i ja havíem previst
que no hi hagués aquesta cosificació, i menys una qüestió de gènere, a l’hora d’escollir
les hostesses, perquè hi van participar nois i noies.
En tot cas, i per acabar, absolutament d’acord i encantats de portar a terme el que diu
la moció i també els hi dic que a la Comissió de Bon Govern i Transparència,
evidentment, que es redactaran aquests criteris que proposa la moció.
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Finalment, la presidenta li torna a donar la paraula a la diputada senyora Pérez
(Entesa), qui diu: Sí, només agrair el suport majoritari. Una vegada més el senyor
Mulleras es queda sol. Es queda sol entre el que ha llegit i escoltat perquè, justament,
en aquesta moció, tot i que és cert que es posen casos particulars per exemplaritzar,
es parlava d’esdeveniments públics on hi tenim relació, ja siguin esdeveniments
culturals, esportius i, per tant, el com treballem, a partir de clàusules, aquesta relació
amb esdeveniments que estem subvencionant. Es queda, també, sol en el seu
desconeixement absolut de la situació de les dones a l’islam, cosa que no ens sorprèn,
perquè ja passa amb les dones en general; o sigui que l’islam li agafa molt de lluny.
També és queda sol partint de la seva superioritat moral, cultural, conservadora i
retrògrada; no identificant i confonent la moral amb la justícia de gènere; no saber
diferenciar entre els drets laborals i la cosificació de les dones o l’ús com a objecte
sexual del cos de les dones que, en realitat, era l’única missió que tenia aquesta moció
que preparàvem i volíem presentar avui. Així no anem bé, senyor Mulleras.
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 (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (2) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de Partit Popular (3), sent el
resultat definitiu de 44 vots a favor i 3 abstencions.
4.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, pel rebuig i
combat dels comportaments corruptes a les Administracions Públiques i la vida
política.
El text sotmès a debat i votació incorpora l’esmena “in voce” proposada pel propi Grup
d’Entesa.
“A les darreres setmanes s'han donat a conèixer nous casos de corrupció en el marc
de diverses investigacions judicials en curs des de fa algun temps. Es tracta
d’extenses trames delictives que afecten múltiples representants públics, membres de
partits polítics, i persones del mon empresarial, organitzades amb l'objectiu de
sostraure recursos de les administracions públiques i utilitzar la seva posició en
benefici propi o de tercers.
Cada dia coneixem més exemples que certifiquen la utilització de la Fiscalia a les
ordres del govern de l’estat espanyol per impossibilitar les investigacions pels
presumptes delictes contra l’administració.
En els darrers anys hem pogut comprovar com s'han vist afectades persones
vinculades als diferents poders públics (judicial, legislatiu i executiu), als diferents
nivells institucionals (Ajuntaments, Comunitats Autònomes, govern central, i fins i tot la
mateixa monarquia), a diferents sectors econòmics, com la banca o les grans
constructores, que van ser els grans beneficiats dels anys de creixement i que van
alimentar la bombolla especulativa alhora que s'enriquien amb aquestes males
pràctiques, i a representants públics o dirigents de partits que s’han enriquit, o que han
finançat il·legalment els seus partits.
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És imprescindible no romandre només en la condemna d'aquests casos, i anar a les
raons que expliquen que s'hagi arribat fins a aquest grau de saqueig de les institucions
i finances públiques.
Els casos de corrupció que coneixem no s'expliquen sense el model econòmic
imperant a Espanya i també a Catalunya. Crisi i corrupció formen part de la mateixa
estafa, i la ciutadania ha presenciat indignada aquest espoli mentre es retallaven
serveis públics i drets socials, quedant seriosament danyada la imatge del propi
sistema democràtic.
La corrupció està vinculada a la manca d’ètica personal de corruptes i corruptors, però
seria inexplicable sense l’hegemonia del poder econòmic i financer dels darrers anys
que considerava la legislació laboral, social i ecològica una inconveniència i
incomoditat per als negocis, on els governs successius eliminaven els mecanismes de
control, rebaixaven les garanties d'interès social i desatenien els organismes
reguladors.
Un element comú a tots els casos de corrupció se situa en la dimensió de
l’estructuració d'espais de poder, que s'han perpetuat en el temps, sense elements de
control, ni contrapesos socials o polítics. A aquesta sensació d'impunitat ha contribuït
la lentitud en l'actuació dels poders públics, dels organismes fiscalitzadors i dels propis
tribunals de Justícia. Han faltat instruments de control i fiscalització, i mesures que
permetessin evitar la seva proliferació. I han fallat els que ja existien, sovint per estar
infradotats i mancats dels recursos.
S’ha de combatre des del lideratge públic la temptació de caure en el fatalisme, com si
l'existència de casos de corrupció fos quelcom intrínsec a la nostra manera de fer com
societat, i així alimentar la sospita que tothom actua igual. Es tracta del perfecte
pretext del lladre per justificar-se: tots ho fan. I no és cert. La diferència entre casa
nostra i aquells països amb menys corrupció es troba en les exigències, controls i
mesures existents, i en les garanties del seu compliment.
Estem en una situació d’emergència democràtica i, per tant, és urgent fer fora els
governs que emparen trames delictives i recuperar la independència de la justícia. És
urgent prendre mesures que siguin ambicioses i integrals, incloent-hi els diferents
camps i actors que poden contribuir a evitar que sorgeixin, però sobretot, cal obrir una
nova etapa que canviï profundament el model social, econòmic i polític. Està en joc la
credibilitat de la mateixa democràcia.
Per tot això, proposem al Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
1- Rebutjar tots els comportaments corruptes, per acció u omissió, en les
administracions públiques i en la vida política, i mostrar la preocupació per la
degradació de les institucions i de la societat democràtica que aquests
comportaments suposen.
2- Donar suport a totes aquelles iniciatives legislatives per impulsar un canvi
democràtic al govern de l'Estat espanyol i iniciar una etapa de regeneració
democràtica

Àrea de Presidència
Secretaria General

3- Instar el conjunt de les institucions i a les forces polítiques que hi son
representades, a prendre les iniciatives polítiques i legislatives adients per
combatre i evitar els comportaments corruptes, entre altres: dotar de més recursos
i capacitats als organismes de control (com el Tribunal de Comptes, la Sindicatura
de Comptes o la Inspecció d'Hisenda), el reforçament de la justícia, un combat
específic i integral contra la corrupció urbanística, exigir compromisos concrets de
transparència i ètica als representants públics, limitar i controlar el finançament
dels partits polítics, i ampliar els mecanismes de participació, seguiment i control
ciutadà de les decisions públiques.
4- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, al
Parlament de Catalunya, al Congrés i Senat, i a les diputacions de Girona, Lleida, i
Tarragona.”
Per presentar la moció, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al
portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En tot cas, com sempre, una
prèvia tècnica. Vam intentar que fos una Declaració Institucional de tots els Grups i ja
vam veure que era difícil posar-nos d’acord en un text i, per tant, ja vam desistir
d’intentar que es fes una Declaració. Per això no vam fer un... Anàvem a fer un canvi
petit, petitíssim canvi en el redactat que ara us plantejaré: que és a l’acord tercer, quan
parlàvem dels “organismes de control” que parla del Tribunal de Cuentas, i afegir
“Sindicatura de Comptes” o la inspecció d’hisenda; ubicar la Sindicatura de Comptes
també com un dels elements a reforçar.
En tot cas anem al text plantejat. El text de la moció bàsicament té dos elements; és
com hem arribat fins aquí i què podem fer. L’explicació de com hem arribat fins aquí
parteix del que nosaltres entenem que són els efectes d’un model social i econòmic, i
d’una situació vinculada a la corrupció. Els comportaments corruptes, de persones
corruptes, i de corruptors i corruptores, que no... especialment de corruptors; de gent
que ha fet del funcionament de les administracions públiques un sistema per
aconseguir, de manera il·lícita, beneficis. I, per tant, estem parlant de l’impacte del
model econòmic en el món públic i, també, de com és percebut des del model
econòmic i social del nostre país; com han anat funcionant les administracions i com
ens trobem que, determinades maneres de fer política, sembla, que han estat al servei
de determinada gent, que ha pensat que l’administració pública servia per ajudar-los a
depravar el país i a treure beneficis il·lícits, i a treure diners d’allà on no es podien
treure.
En tot cas, aquí hi ha un element afegit. Si tot això ha estat possible també és perquè
hi ha la percepció, per part d’alguns governs, especialment del Govern de l’Estat, però
també altres governs, com podia haver estat altres governs, que han ajudat a intentar
evitar que tot allò que estava passant es pogués investigar. I aquesta situació de
determinada gent, determinats governs, especialment de l’Estat, d’intentar evitar que
aquelles coses que estaven passant en el funcionament de l’economia vinculada a
l’administració pública i a la corrupció, en definitiva, de la nostra Administració; fa que
s’hagi generat una alarma social. I a partir d’aquí és on nosaltres situem la nostra
moció. I aquí venen els nostres acords.
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Nosaltres creiem que li hem de donar veu a la indignació social que hi ha en aquests
moments; a la sensació d’alarma social que hi ha, en relació amb la corrupció, al
nostre país; de com la corrupció està afectant les estructures principals del nostre
Estat, també a Catalunya. I, per tant, per això plantejàvem aquesta moció. La
ciutadania no pot percebre que no hi ha solució. No pot percebre que no hi ha, tot i que
sigui així, no hi ha altra solució, tot està podrit i que tots són iguals. Aquest fatalisme
nosaltres l’hem de combatre. Aquesta moció és, no només per condemnar la
corrupció, sinó per defensar la democràcia i per defensar la política, per defensar la
gent que fa política de manera honesta. Perquè no és just que hagin de pagar justos
per pecadors. No és just que, perquè hi hagi uns governs que han pensat que la
manera de fer més rics a alguns és aprofitar-se de l’administració i, per tant, corrompre
les administracions, hàgim d’acabar amb la democràcia i hàgim de condemnar la
política. En definitiva, això és el que nosaltres plantegem. No podem caure en el
fatalisme. No tots i totes som iguals. Hi ha molta gent que a l’administració pública, i a
la política, som honestos i que, a partir d’aquí, volem seguir fent política i volem fer-la
aconseguint que la democràcia sigui allò que defensa el bé comú, el bé de tots i totes.
I, en aquest sentit, nosaltres proposem una sèrie de mesures, que s’han llegit a la part
d’acords, que tenen a veure amb la voluntat de fer una regeneració democràtica,
important, al nostre Estat, al nostre país, també a Catalunya. I, a partir d’aquí, la
voluntat també de dotar de majors recursos aquells que poden combatre la corrupció,
que poden perseguir aquells que es corrompen i aquells que són corromputs i, per
tant, donar recursos al Tribunal de Cuentas, a la Sindicatura, a Hisenda; a qui sigui
necessari per poder evitar que això torni a passar. Perquè hi ha una alarma social.
Perquè creiem que no és just que se’ns castigui a tota la gent que fem política de
manera honesta, amb la situació que s’està vivint, i perquè creiem que hi ha solucions,
que es poden fer coses. I, per tant, des de la Diputació de Barcelona, que és una
institució municipalista de primer nivell, la primera diputació d’Espanya, creiem que és
important que aquesta declaració, aquesta moció, fos aprovada i tingués el màxim de
suport possible; perquè creiem que nosaltres la presentem com ningú al món local i el
món local, en general, és honest i ho hem de reivindicar.
Pren la paraula el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Cal
rebutjar i combatre la corrupció, és evident, això és tan evident com que dos i dos fan
quatre. Nosaltres no sabem si la presentació de la moció d’Entesa, a la Diputació de
Barcelona, servirà per apaivagar l’anomenada alarma social. En tot cas, i per referirnos ja no a obvietats sinó a un dels acords concrets, nosaltres creiem que impulsar
qualsevol canvi democràtic al Govern de l’Estat espanyol per a iniciar una etapa de
regeneració democràtica és absolutament impossible. Amb tot, nosaltres donarem
suport a aquesta moció.
Seguidament intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Nosaltres aquesta moció ens hagués agradat que s’hagués transformat en una
Declaració Institucional, perquè entenem que tots els que estem aquí rebutgem la
corrupció que afecta, de manera indiscriminada, tots els Grups polítics. El que passa
és que en aquest Saló de Plens es dóna una circumstància de que “todo parecido con
la realidad es pura coincidencia” i és perquè hem aprovat, hem presentat, una moció
sobre la perspectiva de gènere, la primera, i no anava destinada a això sinó que anava
en contra del turisme a Barcelona. Hem presentat una moció que parlava de la
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precarietat a les empreses multiserveis, però no era per això sinó que era per derogar
la reforma laboral. Hem presentat una moció, o s’ha presentat una moció, pel tema de
la hipersexualització i la cosificació de les dones quan, en realitat, era contra uns
esdeveniments esportius i ens ha sumat un problema laboral en un al·legat contra
activitats esportives. I les que venen a continuació van per la mateixa línia.
I aquesta moció, entenem nosaltres, i ens sap greu que sigui així, que no va destinada
a combatre o a denunciar la corrupció política que afecta a tots els grups polítics, en
mesura del grau de govern que han tingut, en la mesura del grau de responsabilitat
que han tingut. Aquí no se salva ningú. I quan dic ningú, és ningú. Desgraciadament i
lamentablement això és així. Però, clar, quan veig la moció i dic, home, la podríem
assumir, la podríem d’allò...; veiem que no. Que en realitat és un al·legat que diu en el
seu apartat d’acords, que és l’important, diu: “Donar suport a totes aquelles iniciatives
legislatives per impulsar un canvi democràtic al Govern de l’Estat espanyol i iniciar una
etapa de regeneració...”, és a dir, moció de censura. Jo crec que, una moció destinada
a anunciar i a condemnar rotundament la corrupció que ens afecta a tots els partits
polítics, crec que no mereix que es presenti amb aquestes condicions. Per tant, ens
hagués agradat que fos una Declaració Institucional. No sent així, lamentablement,
nosaltres ens abstindrem amb tot el sentiment, perquè no podem compartir una part,
important, que al final és l’important, dels acords.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “A nosotros, sinceramente, nos sorprende que
ustedes propongan esta moción hoy; cuando la única propuesta que han tenido de
lucha contra la corrupción, hasta el momento, es dar vueltas en un autobús. Y también
nos sorprende que ustedes acusen al Gobierno de intentar evitar investigaciones
cuando, recientemente, ustedes evitaron que se creara una comisión de investigación
en el Ayuntamiento de Barcelona para investigar el caso Barcelona Regional, a
petición de Ciutadans. Espero que mañana prediquen con el ejemplo y acepten, en el
Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que se investiguen las posibles irregularidades
o ilegalidades que hay en el área de urbanismo de Barcelona.
Efectivamente, la corrupción supone, además de un elevado coste económico para el
Estado y para las administraciones, algunos estudios lo sitúan en torno al 5%, en
Cataluña seguro que menos del tres por ciento no es. Además de este coste
económico, como digo, supone el principal peligro de desprestigio del régimen
democrático y, como tal, todos los grupos políticos debemos tener una lucha
implacable contra estos comportamientos que pueden buscar varios objetivos,
normalmente o es el enriquecimiento personal o la financiación de actividades de
partidos políticos.
Y sí que es verdad, como dice el diputado Riera, que todos los partidos políticos sufren
la corrupción, en función del peso político o del acceso al Gobierno que hayan tenido.
Pero también es verdad que es muy importante cómo se reacciona cuando surge un
problema de corrupción dentro de una organización política.
Nosotros, por nuestra parte, en todos aquellos lugares, en todas aquellas instituciones
donde hemos sido determinantes, tanto para formar gobierno como para garantizar
una estabilidad presupuestaria, pues, por poner ejemplos, hemos conseguido que dos
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expresidentes de la Junta de Andalucía tengan que dimitir de su escaño del Senado;
hemos obligado a que un presidente de la Comunidad Murciana tenga que dimitir;
hemos obligado a dimitir a un alcalde de una ciudad como Granada; o varios
diputados, entre ellos un vice consejero en la Comunidad de Madrid.
Las propuestas que tiene Ciudadanos para luchar contra la corrupción de todos son
conocidas, y algunas van en los programas de muchos partidos políticos que han
tenido peso en los gobiernos y que nunca han llevado a cabo. Por ejemplo, recuerdo
una que es típica en todas las campañas electorales, desde que yo tengo uso de
razón, que es dotar de recursos suficientes al poder judicial para que pueda luchar
contra la corrupción. Llevamos cuarenta años de democracia y todavía seguimos con
la cantinela. Otra medida importante, en nuestra opinión, es reforzar la autonomía del
Ministerio Fiscal. Señor Riera, no se pueden dar los espectáculos a los que estamos
asistiendo con la Fiscalía, con un Ministro de Justicia reprobado. Tenemos que
eliminar los aforamientos, que es un privilegio, que es un derecho que no es de
obligado, no es obligado acogerse al aforamiento, es un derecho que tiene un
imputado y que yo, en mi vida, he visto que nadie renuncie a ese derecho. Tenemos
que prohibir los indultos por corrupción política. Tenemos que corresponsabilizar a las
fuerzas políticas, como responsables civiles subsidiarios, en los casos de corrupción.
Tenemos que proteger, muy importante, tenemos que proteger a los funcionarios
públicos que denuncian hechos de corrupción. No podemos asistir a lo que vimos el
otro día en TV3, en el programa “30 minuts”, que, sinceramente, como ciudadanos nos
debería dar mucha pena y como representantes políticos avergonzarnos. Cómo se
castiga a aquel funcionario que lo que hace es cumplir con su trabajo de denunciar
hechos presuntamente delictivos o de corrupción. Tenemos que modificar la
legislación de contratación pública. Tenemos que modificar la financiación de los
partidos políticos para evitar el capitalismo de amiguetes al que asistimos en este país.
En fin, hay muchas medidas. Solo una conlleva un gasto económico, que sería el de
dotar de recursos al poder judicial. El resto depende de voluntad política y es aquí
donde nosotros dudamos que realmente exista voluntad política.
Podríamos… Yo tengo aquí un listado de casos de corrupción, que salpican a todos
los partidos políticos. No lo voy a leer porque no es cuestión tampoco de leerlo ahora,
pero sí que es verdad que planteamos la necesidad de que, si realmente hay voluntad
política, más allá de mociones, aquí en la Diputación, que tendrán el alcance que
tengan; sí que lo que hay que hacer es trabajar en aquellos ámbitos donde hay
competencia, es decir, Parlament de Catalunya y Congreso de los Diputados, con
propuestas de verdad, y no dando vueltas en autobús. De todas maneras votaremos
favorablemente.”
Seguidament intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres estem d’acord amb
l’essència de la moció i amb el que pretén transmetre, que és aquesta lluita, sense
fissures, contra la corrupció i treballar per aquesta necessària regeneració
democràtica, tot i que hi ha algun matís que després explico, de seguida explico.
Però és cert que estem en una situació que no és de preocupació, és d’escàndol!. És
d’escàndol perquè, a més a més, quan es produeixen situacions de corrupció i en la
mesura que s’estan produint, això, a l’administració pública, això afecta directament la
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ciutadania i, per tant, sentim que ens roben a tots plegats. No estan robant un
particular o un col·lectiu sinó a tots plegats i, per tant, significa, segurament, en el futur
menys carreteres, menys hospitals... En el futur, en el present i en el passat també. I
malauradament aquesta corrupció s’ha produït, no només focalitzada o centralitzada,
sinó que s’ha fet de manera estesa i afecta diferents nivells de les administracions i
dels governs.
Però té raó en una cosa, el senyor Funes, el diputat Funes, i és que tothom que
treballa i que hi som, ara mateix, en política i que tenim un acta, en aquest cas, de
regidor o de regidora, ho estem per honestedat. Volem treballar al servei de la
ciutadania i, per tant, som els que més clarament hem de dir: “Prou, fins aquí hem
arribat”. Perquè al final ens fiquen exactament en el mateix sac, i hem de distingir molt
bé aquelles pràctiques que són delictes, que són trames de delinqüents, d’aquelles
persones que dediquem moltes hores, de vegades amb encerts i de vegades amb
errors, però dediquem moltes hores, d’una manera completament honrada, a intentar
millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Dit això, com deia, nosaltres estem d’acord amb l’essència, però jo no sé si demanar
un aclariment o demanar la retirada d’una part d’un acord de la moció, perquè les
coses, en aquesta moció, sí que s’haurien de dir d’una manera més clara. Quan es
diu, en el punt número dos, “Donar suport a totes aquelles iniciatives legislatives per
impulsar un canvi democràtic al Govern de l’Estat espanyol i iniciar una etapa de
regeneració democràtica”, nosaltres diem: “Sí a iniciar aquesta etapa de regeneració
democràtica”. Però què vol dir exactament? Que, des de la Diputació, donem suport
que hi hagi una moció de censura del senyor Iglesias en el Congrés dels Diputats?
Que els nostres grups parlamentaris si votem aquí sí, hauran de votar sí a la moció de
censura del senyor Pablo Iglesias, en el Congrés dels Diputats? Clar, aquí sí que
demanaríem un aclariment, ens ha de dir què vol dir exactament. Tot i que, torno a dir,
amb la resta estem completament d’acord. Però... amb iniciar una etapa de
regeneració democràtica, faltaria més!. Però exactament donar suport a totes, no a
algunes ni a la majoria, a totes aquelles iniciatives legislatives per impulsar un canvi
democràtic al Govern de l’Estat espanyol; nosaltres volem saber exactament què és el
que hem de votar. En qualsevol cas, sospitem que ens està dient que hem de donar
suport a aquesta moció de censura. Nosaltres estem d’acord amb lluitar sense fissures
contra la corrupció. Estem d’acord en treballar, plenament i amb dedicació, per iniciar
aquesta etapa de regeneració democràtica. Estem d’acord, també, en què no es
nomeni cap dels fiscals anticorrupció un senyor que no vol lluitar contra la corrupció;
en això estem completament d’acord. Però si aquí venim a donar suport a la moció de
censura del senyor Iglesias, nosaltres a aquesta part no li podem dir que sí. De
manera que, si... o ens aclareixen què vol dir o si es retira només la part aquesta
d’impulsar un canvi democràtic al Govern de l’Estat espanyol, nosaltres no tindrem
inconvenient en votar-la favorablement, a més, d’una manera entusiasta. Però, en cas
contrari, si no es retirés això, nosaltres només ens podríem abstenir.
La senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana
de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, en primer lloc,
agrair a Entesa que hagueu presentat aquesta moció.
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Dir que, com vam dir a la Junta de Portaveus, i per alguna cosa deuen servir les
Juntes de Portaveus, ens hagués agradat que hagués estat una Declaració
Institucional; malauradament no ha estat possible. Però des del Govern vam defensar
que fos una Declaració Institucional, perquè entenem que quan fem una Declaració
institucional té més transcendència; és un acord d’unitat; ho manifesta la presidenta en
el conjunt d’aquesta casa; i és una institució, com és la Diputació de Barcelona, que
pren partit, d’una forma clara i contundent, respecte una temàtica. Malauradament no
ha estat possible i, per tant, és la primera qüestió, per què en allò que estem tots
d’acord no ho podem convertir en declaració institucional? Entre altres coses potser
evitaríem el debat. I ho dic per temps, a mi no em fa res estar fins a les set de la tarda
aquí, però segurament a altra gent no.
Ho dic en aquest sentit perquè crec que, clar, en aquest tema de la corrupció,
segurament hi ha hagut opcions polítiques que no els interessa que això fos una
Declaració Institucional, sinó que el que interessa és que amb el tema de la corrupció
poder prendre partit, fer posició partidista... I miri’n, volen que els hi digui una cosa? Si
d’una cosa està farta la ciutadania d’aquest país, i es detecta cada dia als carrers, és
de la manca d’unitat que tenim entre nosaltres. És que, de temes tan sensibles i tan
greus com és la corrupció, no siguem capaços d’actuar amb unitat, i amb un criteri
equànime. I d’això sí que està cansada la gent. I si una cosa ens afirma la gent al
carrer, no sé si vostès ho han sentit, és que tots els polítics som iguals. En quantes
ocasions hem sentit aquesta frase i cansa.
Algú està dient aquí, i estic d’acord Pilar, quan dius: “Mira, estem aquí molts regidors,
regidores, alcaldes i alcaldesses perquè creiem en unes idees, creiem en el servei al
públic”. És veritat. Som aquí per unes idees. Malauradament però, moltes vegades,
per molt que segurament tots els d’aquí presents som molt honestos, temes com la
corrupció, i quan el ciutadà diu que tots els polítics som iguals, ens afecta. Perquè
cada dia, a les nostres vides, intentem lluitar per millorar aquesta societat i anar cap a
un món millor; i alguns desitgem, també, per lluitar per un país. I, per tant, ens molesta.
I per tant, faig aquesta afirmació, i permeti’m-ho que ho digui perquè, clar, per què no
som capaços de poder actuar amb unitat? De mesures legislatives contra la corrupció,
fa temps que s’està dient, tothom s’omple la boca. I jo, perdona Pilar, entenc que, en
cap moment al punt segon, el canvi democràtic a l’Estat espanyol podria venir de
moltes maneres, entre altres coses Pablo Iglesias també ha ofert a Pedro Sánchez
que pugui encapçalar aquest canvi democràtic; per tant, pot ser de moltes maneres.
El que sí que està molt clar i estem d’acord amb la moció que presenta Entesa és que
aquest Estat espanyol, tal i com el tenim concebut, no s’aguanta per enlloc. Hi ha un
canvi en profunditat, aquest Estat que es diu Espanya ho té fotut, ho té fomut. I també
entenem, i Esquerra, en aquest sentit, en volem ser exemple, que potser el que hem
de començar és per nosaltres mateixos. I nosaltres, com que creiem que hem de
començar per nosaltres mateixos, per exemple, nosaltres hem començat a aplicar un
Codi ètic de bones pràctiques i de conducta i, sobretot, de fer prevenció a la corrupció.
Perquè quan tens milers de càrrecs electes i molta gent que està en institucions, no
sabem que pot arribar a passar. Tots som susceptibles que, un moment donat o altre,
puguis estar investigat, com es diu avui en dia. I, per tant, és importantíssim tenir un
codi ètic de bones pràctiques i fer prevenció a l’avançada.
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Finalment, evidentment, jo crec que, per respecte als ciutadans, el que ens cal és, i jo
trobo molt bé que hi hagi aquesta moció, que com a institució que és la Diputació de
Barcelona, que és una gran institució del país, fem aquesta posició que espero que
sigui afirmatiu per part de tots plegats. I reitero, presidenta, que el desig d’aquest Grup
polític és que hagués estat una Declaració Institucional que tindria molta més força.
Abandona la sessió el diputat senyor Tomàs (PSC-CP).
Seguidament intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia
Cañizares, qui diu: Acabo ... o començo perdó, on ha acabat el diputat Fàbrega.
Nosaltres també érem partidaris de fer una Declaració Institucional pel valor que té una
Declaració Institucional. Mocions hi ha moltes que es presenten als plenaris, que es
discuteixen i queden. Però Declaracions Institucionals tenen un valor com a institució i
un valor polític que no tenen les mocions. Per tant, vam insistir en aquesta possibilitat,
no va ser, no vam arribar a un acord perquè els Grups volien intervenir. I, potser, em
repeteixo però, justament, això no és el que vol la ciutadania. I justament això és el
que, moltes vegades, provoca aquesta visió equivocada de que tots som iguals i que
tothom que està en política és corrupte o tothom que està en un partit polític és més o
menys corrupte. Per tant, és molt millor mostrar unanimitat. No va ser possible i, per
tant, discutim la moció.
Evidentment, nosaltres, com no pot ser d’altra manera, la votarem a favor i estarem
d’acord; entre d’altres coses perquè totes les institucions han anat demanant
repetidament, durant els últims mesos o els últims anys, posar-se a treballar perquè no
es torni a produir allò que en algun moment donat es va donar. De fet, la pròpia
Diputació va aprovar, el mes de març, el Codi de bon govern i qualitat institucional de
la Diputació amb la voluntat, també, de treballar en aquest sentit. Però ho ha fet,
també, el Parlament de Catalunya i, també, les Corts espanyoles; per tant, hi ha un
convenciment important de tots els partits polítics democràtics de lluita contra aquesta
qüestió. Per tant, la votarem a favor i també aprofitaria per demanar el mateix que ha
demanat, abans, el portaveu de Ciutadans. Una de les coses que més perjudica la
credibilitat dels polítics és la lentitud de la justícia. Com un cas pot durar deu/dotze
anys fins que hi ha sentència i com s’allarguen, al llarg del temps, i com, moltes
vegades, no sabem o fem un judici públic abans d’arribar a les resolucions que puguin
fer els tribunals. Per tant, les dues coses han d’anar lligades.
I, evidentment, per acabar, no estaríem d’acord amb allò, voler participar o voler
entendre que, de l’aprovació d’aquesta moció, estem aprovant o estem dient que
estem a favor d’una moció de censura en un altre Parlament i, concretament, al
Congrés dels Diputats, que cada dia ens interessa menys. Perquè ens interessen molt
més altres qüestions que afecten la nostra ciutadania directa, que afecta el nostre
país, que afecta els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i que afecta, també, les
administracions locals que és el que estem defensant nosaltres des d’aquí.
La senyora presidenta, finalment, dóna la paraula novament al diputat ponent de la
moció, senyor Funes (Entesa), qui diu: Per intentar explicar alguna cosa i, potser,
matisar. En tot cas, la nostra moció plantejava que ja no estem parlant d’errors, de
problemes puntuals, de qüestions..., sinó estem parlant de que la percepció ciutadana,
la percepció de tothom, la percepció social és que estem parlant de sistemes, més o
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menys estructurats, vinculats a la corrupció i que això té una vinculació específica amb
l’administració pública; que això la Diputació no ho pot admetre. Aquesta era la idea de
la moció, dir “escolti’m, això nosaltres no ho podem acceptar com a treballadors, al
final, que també som de lo públic”; i, per tant, per aquí anava la idea principal, la idea
de anem a combatre la corrupció perquè això no és acceptable i l’alarma social és
important i tots i totes en sabem i no torno a insistir.
L’acord número dos els hi deixem a la seva lliure interpretació. El que nosaltres diem
és: Grups del Parlament, Grups del Congrés dels Diputats, posin-se les piles, facin
alguna cosa per acabar amb això, per generar una etapa de regeneració democràtica,
facin les actuacions que correspongui. A nosaltres què ens agradaria? Home sí,
evidentment, ens agradaria que, a partir d’aquí, donéssim suport a la moció de
censura. Si no hi ha un espai de negociació, intentin fer el canvi que correspongui.
Però el que no és, és una moció de donar suport explícit i directe a la moció de
Podemos, per tant, en tot cas, és de Unidos Podemos, en aquest cas. És, escolti’m, al
Congrés dels Diputats vostès han de fer feina, i facin-la urgentment. No maregem
massa la perdiu perquè aquí la situació és greu.
En relació amb algun dels comentaris que ens han fet, jo no vull “pecar de veterano”
però, va. Alguns hem fet bastantes més coses que passejar amb un autobús. Alguns
fa alguns anys que fem política i hem fet bastantes més coses. Coses vinculades a
modificar la Llei d’urbanisme, a modificar la Llei electoral, a modificar el sistema
judicial, modificar... moltíssimes coses al Congrés dels Diputats. Majoritàriament les
hem perdut totes, entre elles la Llei hipotecària, que vam perdre àmpliament totes les
esmenes que vam fer, i que és part d’alguns dels problemes que després hem tingut
en aquest país, i fa uns quants anys d’això; i l’hem discutit en aquesta Diputació,
precisament, aquestes qüestions.
Per tant, home, agraïm el suport que heu expressat la majoria de Grups. No vull entrar
en el rifi-rafe però hem fet bastantes més coses que el que es diu. I nosaltres encara
confiem en què la cosa pot... té alguna possible solució. Per tant, esperem que la
política actuï i que, a partir de la política, siguem capaços de que hi hagi una
regeneració democràtica, que és el que necessita aquest país, aquest i el conjunt, a
l’Estat.
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 (10), Entesa (5), Ciutadans Partido de la Ciudadania (2) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9) i Partit Popular (3), sent el
resultat definitiu de 34 vots a favor i 12 abstencions.
5.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
de rebuig a la laminació de l’autonomia local i la internalització de serveis
públics.
“Des que es van aprovar les normes de governança de la Unió Europea (UE), els
comptes del regne d'Espanya, són supervisats per Brussel·les i la Troica. La norma
fonamental és “el sostre de despesa”, què és el topall que s'aplicarà en inversió
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pública, social i serveis del benestar. Afecta plenament les corporacions locals amb
l'objectiu de complir amb les polítiques d'austeritat imposades.
Als ajuntaments, a més, tot es complica amb l’anomenada llei Montoro i la d'estabilitat
pressupostària, agreujat tot això, pels plans de finançament i refinançament local, que
amb l'excusa de sanejar els comptes locals i satisfer els petits deutes a proveïdors
locals, estan en realitat servint per abonar diners a les grans empreses contractistes
de serveis públics locals i a carregar d'interessos i deute als ajuntaments a fi de fer
negoci els grans bancs privats especialment. Els pressupostos en realitat, a més
d'acabar amb l'austeritat, haguessin de contenir un pla de refinançament local públic i
just.
El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les
internalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment
externalitzats. En la seva disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap
administració pública podrà incorporar en qualitat d'empleat públic als treballadors de
les contractistes de concessions d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin
pel seu compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o
intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que
treballi per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre
tipus de societats integrades en l'administració.
La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una
sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els
principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de contractes privades que
s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del
còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat.
Tot el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de l'Estat
Espanyol de recentralitzar les competències en clau espanyola.
Entenent que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 és contrari a
un model de prestació de serveis públics des d'una perspectiva equitativa, garantista i
desvinculada d'interessos privats que poguessin lesionar els interessos col·lectius.
El grup polític de les Candidatures d’Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA) proposa al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la
pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles
per dur a terme internalitzacions dels serveis públics.
2. Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra
l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar
les seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a
recentralitzar-les en clau espanyola.
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3. Persistir en articular, preservant en tot moment l’autonomia local, fórmules per a
donar cobertura tècnica, jurídica, econòmica i altres que s’escaiguin a aquells
ajuntaments que vulguin endegar processos de reinternalització dels serveis
públics i així ho sol·licitin segons la moció aprovada per unanimitat al Ple de la
Diputació de Barcelona de 28 d’abril de 2016.
4. Comunicar els presents acords als 311 municipis de la província, a les entitats
municipalistes, Associació Catalana de Municipis (Carrer de València, 231, 08007
Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33, 08003
Barcelona), AMI (Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic), i als Grups amb representació
al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona).”
Abandona la sessió el diputat senyor Monràs (PSC-CP).
Per presentar la moció, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la
portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Sí, des de que es van
aprovar les normes de governança de la Unió Europea, els comptes del regne
d'Espanya, són supervisats per Brussel·les i també per la Troica. La norma fonamental
és “el sostre de despesa”, què és el topall que s'aplicarà en inversió pública, en
inversió social i serveis del benestar; i afecta plenament les corporacions locals amb
l'objectiu de complir amb les polítiques d'austeritat imposades.
Als ajuntaments, a més, tot es complica, com ja hem parlat aquí en bastantes
ocasions, amb l’anomenada Llei Montoro, la d'estabilitat pressupostària, i agreujat tot
això, també, pels plans de finançament i refinançament local que, amb l'excusa de
sanejar els comptes locals i satisfer els petits deutes a proveïdors, estan en realitat
servint per abonar diners a les grans empreses contractistes de serveis públics locals i,
d’aquesta manera, carregar els interessos i el deute als ajuntaments i, per tant, fer
negoci amb els grans bancs privats especialment.
El projecte, també, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017 inclou nous
obstacles a les internalitzacions de serveis públics per part dels ajuntaments,
actualment externalitzats, per tant, impedeix la recuperació d’aquests serveis que són
del conjunt de veïns i veïnes i de persones. En la seva disposició addicional vint-isetena s'estableix que cap administració pública podrà incorporar, en qualitat
d'empleat públic, els treballadors de les contractistes de concessions d'obres o serveis
quan els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució, inclòs el
rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei. I també s'aplicarà aquesta
restricció al personal laboral que treballi per a societats mercantils públiques,
fundacions públiques, consorcis o altres tipus de societats integrades en la mateixa
administració.
Així doncs, aquesta disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en
compliment d'una sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es
garanteixin els principis d'igualtat, de mèrit i capacitat, les treballadores de contractes
privades que s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou
ingrés del còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
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Entenem que tot el projecte va radicalment en contra de l'autonomia municipal en un
nou intent del Govern de l'Estat espanyol de recentralitzar les competències en clau
espanyola i aplicar, també, les polítiques neoliberals al conjunt de municipis i de ciutats
de l’Estat espanyol i, també, del conjunt dels països catalans.
Entenem que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017 és contrari a
un model de prestació de serveis públics i de garantia de serveis públics, des d'una
perspectiva d’accés universal, equitativa i garantista i que es desvinculi d'interessos
privats i, per tant, creiem que és important que la corporació manifesti el rebuig als
Pressupostos Generals de l’Estat, que estan, bàsicament basats en l’austeritat i en la
pobresa salarial; que es manifesti, també, l’oposició a la Llei Montoro, com ja s’ha fet
constar en d’altres ocasions; i que la Diputació de Barcelona es comprometi a persistir
i a preservar, en tot moment, l’autonomia local, amb fórmules per donar cobertura
tècnica, jurídica, econòmica a tots aquells municipis que ja han iniciat el procés de
recuperació de serveis públics i que no volen fer negoci amb el que és el cobrir els
drets fonamentals pel conjunt de veïns i veïnes que, de fet, ja vam aprovar aquí amb
una moció presentada pel nostre Grup respecte això, la garantia de que es donessin
els recursos a aquells municipis que vulguin municipalitzar serveis.
Per tot això, demanem que els diferents Grups es posicionin.
Abandona la sessió el diputat senyor Forns (CiU).
La senyora presidenta demana el posicionament dels Grups i dóna la paraula, en
primer lloc, al president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: “Desde el
Grupo Popular no entendemos a la CUP. Parece que es un partido independentista
pero, en el fondo, lo que creemos es que a ustedes les gustaría jugar a ser diputados
en el Congreso. Nos traen, moción tras moción, de cosas de ámbito estatal y ahora
nos traen una propuesta dónde nos habla de la reforma de la administración local,
donde denota la falta de experiencia que tienen ustedes al frente de la administración.
Ustedes, si hubiesen gobernado en muchos ayuntamientos, sabrían la situación
económica que tenían en el año 2011. Y cómo tuvieron que afrontar las dificultades,
los diferentes gobiernos municipales, para sacar a esos ayuntamientos de una
situación terrible, dónde las facturas, algunas se pagaban a más de un año vista. A
todas luces eso lo que hacía era condenar a las PYMES y a los autónomos de muchas
ciudades y pueblos de Cataluña y del resto de España que, como no cobraban de la
administración pública, acababan cerrando la persiana y despidiendo a gente. Por ello,
la reforma de la administración local fue positiva, y hemos conseguido que el conjunto
de los ayuntamientos de todo nuestro país, pase de números rojos a números verdes y
hoy tenemos superávit, y estamos hablando del superávit de los ayuntamientos. Igual
que el plan de pago a proveedores. El plan de pago a proveedores sirvió para pagar
muchísimas facturas que estaban guardadas en muchísimos cajones. Y perdone que
le diga esto, pero ustedes denotan la poca experiencia al frente de la administración
local.
En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, los Presupuestos Generales del
Estado no son los presupuestos del Partido Popular, son unos presupuestos que están
consensuados, que han pasado ya el primer trámite parlamentario. De las enmiendas

Àrea de Presidència
Secretaria General

a la totalidad hemos pasado, ahora, a que debatiremos las enmiendas parciales y, por
lo tanto, estamos hablando de proyectos con nombres y apellidos en todo el conjunto
del territorio de nuestro país. Y esos Presupuestos Generales del Estado cuentan con
el apoyo, no sólo del Partido Popular, sino también de Ciudadanos, de Unión del
Pueblo Navarro, de Coalición Canaria, de Foro de Asturias y también de Nueva
Canaria. Por tanto, unos presupuestos muy trabajados y ojalá pronto se puedan poner
en práctica. Porque, ¿qué van a significar esos Presupuestos Generales del Estado?
Pues mire, un cincuenta y seis por ciento de gasto social, algo tan importante para
tantas familias que no pueden llegar a final de mes; cincuenta y seis por ciento de ese
presupuesto, gasto social. Incrementando también, por ejemplo, los recursos en
igualdad. Antes hablábamos de la corrupción; se incrementa en cien millones, la
dotación para justicia. ¿Ustedes están en contra de poner más recursos en la justicia
de España? Yo creo que es positivo. Cien millones más de euros para este capítulo.
También quinientos cuarenta millones en cultura. Mil quinientos veintitrés millones en
becas para la educación. ¿Están en contra de las becas? Si no se aprueban los
Presupuestos Generales del Estado, ¿qué haremos con las becas? ¿Podremos dotar
de más becas a nuestros estudiantes? Por ello es importante ese instrumento que son
los Presupuestos Generales del Estado. Y no entendemos cómo nos traen estas
mociones que lo que hacen es frenar, precisamente, el crecimiento económico de
nuestro país y social. En el ámbito del empleo, se crearán, se contempla la creación
de doscientos cincuenta mil puestos de trabajo en la administración pública, la mayor
dotación de la historia de nuestro país. Es positivo. Vamos a regularizar una situación
dónde había precariedad laboral en la administración pública, y vamos a conseguir
que salgan esas plazas, que se pueda opositar. Yo creo que es una muy buena
noticia.
En cuanto a la disposición adicional que ustedes comentan, bueno, es que nosotros no
estamos por la ideología, estamos por la buena gestión. Yo creo que hay que separar
la remunicipalización y ha de pasar del ámbito ideológico al ámbito de la eficiencia y
de la buena gestión. Y habrá casos que tendrá sentido y otros casos que no. Por lo
tanto, nosotros nos mantenemos en esa propuesta que ha hecho el Gobierno de
España y, por supuesto, que votaremos en contra a la propuesta que ustedes nos
presentan hoy aquí”.
Seguidament intervé el portaveu del Grup de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros no vamos a extendernos, ahora otra vez, en explicar,
porque ya lo hemos debatido en infinidad de plenos, nuestro posicionamiento en
relación a la autonomía local, ni mucho menos del sistema de financiación de la
administración local. Y, evidentemente, no vamos a votar en contra de unos
presupuestos en los que hemos colaborado y que vamos a respaldar en el Congreso
de los Diputados. Y, además, tampoco vamos a votar cuestiones que ya se han
aprobado en este Pleno; porque el tema de la internalización de prestación de
servicios lo presentaron ustedes ya en una moción de abril del 2016, por lo tanto esto
es el déjà vu. Votaremos en contra.”
La senyora presidenta dóna la paraula, a continuació, al portaveu del Grup Entesa,
senyor Funes, qui diu: Jo anava a... Potser podria fer un “corta y pega” d’alguna de
les intervencions que hem fet anteriorment però, en tot cas, és conegut en aquest
plenari, la nostra posició en relació amb el paper que està fent el Ministeri d’Hisenda,
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no només aquest any, sinó anteriors anys, amb relació al món local. Aquesta vegada
l’ha tornat a fer, potser amb una volta encara més. Tornem a tenir uns pressupostos
absolutament contra el món local o antimunicipals. Són uns pressupostos que, a més,
són ineficients, són injustos i són antidemocràtics. En relació amb el món local... És
veritat, són uns pressupostos que el que fan és considerar fer això que fa el senyor, el
portaveu del Partit Popular, el senyor Reyes. Perdó, per un moment anava a dir-li
senyor Garcia Albiol, fixin-se com estava jo de déjà vu. Perquè una mica són els
debats que, habitualment, teníem amb el senyor Garcia Albiol, que després va anar a
l’Ajuntament de Badalona, que després ho va fer tot tan bé. Sí, sí, sí.... Ho va fer tot
tan bé, no va acomiadar ningú, ni va tancar serveis, ni va fer res. Però, en definitiva, és
aquesta visió que tots els ajuntaments eren gent que no sabien gestionar; i tot era un
desastre; i tot eren forats; i es perdien els diners a cabassos; i els regidors i els
alcaldes eren tots uns inútils; i va arribar el senyor Montoro i ens va resoldre la
situació. I això ja fa quatre anys i escaig, quasi cinc. Cinc pressupostos seguits amb
les seves lleis paral·leles que el que fan és, al final, limitar la capacitat de l’autonomia
local; acabar amb una espècie d’intentar situar en lo públic que els ajuntaments són
ineficients, quan és tot el contrari. Quan, si hi ha algú eficient en aquest país, són els
ajuntaments, aquí tots i totes ho sabem; per tant, no insisteixo. I, en definitiva, el que
ens trobem és amb un atac injust, perquè al final els que prestem els millors serveis a
la ciutadania, els més necessaris, som els ajuntaments.
No em reitero, només dir-li al senyor Reyes, que estic d’acord amb les coses que ha
dit, potser no cal que vagin els diputats de la CUP o potser no hi volen anar; però que
falten regidors i regidores i alcaldes i alcaldesses al Congrés dels Diputats, ja li dic, i al
Ministeri d’Hisenda també. Potser si tinguéssim més regidors els pressupostos no
serien així, per tant, hi donem suport.
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres teníem algun dubte si
abstenir-nos o votar favorablement per algun matís que ara comentaré. Però, després
de la intervenció del diputat Reyes, tenim claríssim que votarem favorablement. Ens
ha decidit plenament perquè el món no va començar després de la Llei Montoro o de la
LRSAL. El món ja existia abans i, per part dels municipis, abans de la crisi, durant la
crisi se suposa que ara, sortint d’aquesta crisi, nosaltres, com sempre, hem fet les
coses de manera responsable i ben fetes. Ens parlava d’ideologia, “no estamos por la
ideología, estamos por la buena gestión”. Crec que en política estem per ideologia,
cadascú defensa la seva, però estem per ideologia. Com poden dir això?. Intentem
treballar també la bona gestió, però aquí estem per ideologia.
I dit això, sí, malgrat la LRSAL, malgrat la Llei Montoro, els ajuntaments som els que
contribuïm a complir en matèria de dèficit; gràcies a l’aportació de superàvit que fem.
Nosaltres continuem, malgrat, abans vaig dir malgrat la LRSAL, malgrat la reforma
laboral, malgrat aquesta llei, nosaltres continuem fent les coses, malfinançats, amb
l’asfíxia financera, amb les condicions que tenim; però continuem contribuint a fer les
coses molt ben fetes. Per tant, no necessitàvem aquesta Llei, ni molt menys, per fer
les coses bé, perquè ja les sabíem fer. I a més és una Llei que, efectivament, com molt
bé diu la moció, el que pretén és laminar l’autonomia municipal.
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Dit això, teníem un matís que ens havia fet dubtar i és, en el punt dos, quan parla de
les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les seves funcions i a
ser finançadors obligats de negocis privats. No, no pretenem, els ajuntaments, ser
finançadors, i menys d’una manera obligada, d’aquests negocis privats i de bancs, i
recentralitzar-les en clau espanyola. No estan tampoc en clau espanyola. Segurament
és en clau de la formació política que, ara mateix, està governant a Madrid. És un
matís, és un matís petit. Però, torno a dir, el major avalador de la moció de la CUP, en
aquest cas, ha estat el Grup a la Diputació del Partit Popular. Votem favorablement.
A continuació, la senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu:
Nosaltres també, el Grup d’Esquerra votarà a favor de la moció. De fet, aquí tenia una
intervenció a realitzar però jo els dic que, primer de tot, marcar un sostre de despesa a
una missió pública, com és el món local, és un greu error. És un greu error perquè, si
tenim romanent positiu de tresoreria, i les finances a nivell local, són correctes, per què
aquestes no es poden repartir, aquests recursos, a favor de millorar, crear serveis per
als ciutadans? De fet, els ciutadans, cada vegada, ens demanen que apliquem més
serveis; i si hi ha un lloc al qual es dirigeixen els ciutadans del nostre país, és als
ajuntaments. Difícilment van a veure el Montoro o van a veure el Govern de l’Estat
espanyol. Per tant, és il·lògic que no se’ns permeti desenvolupar, segons quins serveis
o crear-ne de nous, per part de l’administració local. Al contrari, de fet, ens diuen que
sí, podem prestar serveis sempre i quan els fem mitjançant la factura d’una empresa
privada que ho realitzi; però no des del propi ajuntament, ni tan sols la contractació de
més personal que pugui desenvolupar aquests serveis.
Miri’n, de fet, cada vegada veiem que l’Estat espanyol el que fa és retallar aquest
principi que en diem el principi d’autonomia local. Perquè, en el fons, el que podríem
fer és un sistema de finançament lògic, digne, per al món local de l’Estat espanyol i, de
retruc, de Catalunya. I el municipalisme a Catalunya té una llarga trajectòria amb molta
iniciativa, molta imaginació, amb molta generació de serveis... I, miri, jo estic d’acord
amb la resta.
Jo crec que el Partit Popular, de veritat, vostès aconsegueixen excitar-nos, no des
d’altres punts de vista, però sí des del punt de vista polític. Per què? Perquè, i fixin-se,
no només amb un tema com pot ser el tema dels pressupostos, amb el tema nacional.
Si moltes vegades... Segur que Catalunya, jo sóc un dels convençuts que Catalunya
aconseguirà la seva independència, no tant per allò que fem els independentistes sinó
per allò que vostès fan des del Govern de l’Estat. I que, en el fons, és el que també
s’està produint respecte el tema dels pressupostos. Perquè clar, fer afirmacions com
acaba de fer dient: “escolti’n, si algú ha salvat el món local és el Partit Popular, els
brots verds...” Deuen ser els brots verds que deia vostè quan ens van obligar a què
havíem de pagar els proveïdors i, quan no podíem pagar els proveïdors, perquè ni tan
sols cobràvem les subvencions de les administracions, ens van obligar a haver de fer
préstecs que encara estem tornant. Però miri, aquests moments, si algú estava, com
ha dit molt bé la Pilar Díaz, si algú està aconseguint reduir el dèficit a nivell d’Estat, les
úniques administracions que estan ajudant a reduir el dèficit són les administracions
locals. Per tant, faci un canvi de plantejament important.
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I quan diuen als companys i companyes de la CUP que no tenen experiència en
governs municipals, jo els hi diria, quina gran experiència té el Partit Popular a la
governabilitat d’ajuntaments al principat de Catalunya; que només governen un i petit,
amb tot el respecte que mereix, i que me l’estimo molt, que és Pontons.
Finalment intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Jo crec que he sentit moltes de les coses que haguéssim repetit
nosaltres. En tot cas, de fet, l’Estat hauria de prendre exemple dels municipis per
saber com s’ha de fer la feina, quan allò que sembla impossible és possible. I és el que
hem anat fent les administracions locals durant els darrers anys, tant els ajuntaments
com altres administracions locals. Per tant, s’hauria de prendre exemple, i no intentar
que els ajuntaments facin el que ells volen.
En tot cas, és evident que els Pressupostos Generals de l’Estat són uns pressupostos
que pretenen recentralitzar molts serveis que, evidentment, donen poques possibilitats
als municipis i que, evidentment, nosaltres, com a grup parlamentari, vam votar en
contra i vam fer una esmena a la totalitat. I val la pena recordar algunes coses que
provoquen aquests Pressupostos Generals de l’Estat. És que, en aquesta casa,
contínuament parlem del romanent de tresoreria i què en farem. I què en farem encara
que tinguem superàvit i com l’hem, com l’utilitzarem, i quins serveis podrem donar;
senzillament perquè no ens deixen incorporar-ho al pressupost de l’any següent, com
seria normal, i que allò que ha de ser per als municipis, o que ha de ser per a la
corporació de la Diputació, haguem d’esperar a veure què diuen els Pressupostos
Generals de l’Estat per saber si és inversió sostenible, si ho podem utilitzar per altres
tipus de recursos. Per tant, hi ha un encorsetament força important en els
Pressupostos Generals de l’Estat.
Quant a la qüestió de tornar a recuperar, els ajuntaments, els serveis que tenen
concessionats, evidentment, ja en vam parlar, tothom en parla. Vam parlar en una
moció específica i, en tot cas, els hi recomano que facin una ullada al que es va parlar
a la Jornada sobre els municipis el 2017, i llegir el que es va dir i el que va dir la
presidenta, exclusivament, en el sentit d’anar per la via d’ajudar els ajuntaments, com
vam dir, que els acompanyem, que farem estudis i que farem una anàlisi, municipi per
municipi, per saber si estan capacitats per recuperar alguns dels serveis, i si tenen la
situació d’expertesa i d’innovació que algunes empreses mostren a l’hora de fer els
serveis públics. En tot cas, és una qüestió que ja vam tractar en el seu moment i que
insisteixo, els hi recomano, com que no van anar a les jornades, a saber què és el que
es va parlar a les jornades perquè és força interessant, en aquest sentit.
Per tant, el nostre vot serà favorable, com no podia ser d’una altra manera, sobretot
també des de la mateixa visió que tenim com a ideari polític de que no es pot, de cap
manera, limitar l’autonomia local.
La senyora presidenta dóna novament la paraula a diputada senyora Rovira (CUPPoble Actiu), qui diu: Donar les gràcies pel suport i que continuem treballant per la
sobirania municipal i per preservar l’autonomia municipal.
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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya -
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Candidatura de Progrés (8), Entesa (5) i CUP - Poble Actiu (3) i el vot en contra de
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2), sent el resultat definitiu de
39 vots a favor i 5 vots en contra.
6.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació
i pels presidents delegats de les Àrees.
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència,
compresos entre els números 3236 al 4506 ambdós inclosos; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 3217 al 4280,
ambdós inclosos; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números
3215 al 4585, ambdós inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els
números 3112 al 4166 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números
3115 al 4124, ambdós inclosos tots ells de l’any 2017, i dels acords adoptats per la
Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 30 de març i 27
d’abril de 2017.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Dels Decrets de presidència, concretament
farem referència a dos Decrets: el 4576 i el 3148. A veure si sabem explicar-nos.
Miri, si vostè té una peixateria, ha de tenir peix per vendre. Si vostè hi posa una
carnisseria, a la carnisseria hi ha de tenir carn per vendre; perquè, en tot cas, si no és
així no donarà el servei que li pertoca. Nosaltres estem assistint, mes rere mes, a força
de fer-nos pesats, no ho neguem, a la denegació o el desistiment del servei, per part
de la Diputació, a una grandíssima quantitat de municipis. I estem, a més, assistint a
aquesta denegació de servei d’uns recursos o d’uns serveis que nosaltres considerem
que són estructurals del que ha de fer aquesta Diputació. I al mateix temps que vostès
fan això, aquest desistiment d’aquests serveis que entenem estructurals, vostès el que
estan fent és assumir col·laboracions milionàries en àmbits que nosaltres entenem que
no són propis de la Diputació, com ara abans ha sortit la Fórmula 1 o les escoles
privades o el finançament d’altres institucions. En aquest cas concret, abans parlàvem
que vostès en el seu Pla de mandat apostaven per la cultura i l’educació, juntament
amb el medi ambient, com un eix principal. No ens expliquem com és que la Diputació,
que té superàvit, que té un romanent líquid important de lliure designació per destinarho, està oferint una sèrie de serveis, dins del seu Catàleg de serveis, i després diu que
no té diners, que el crèdit està exhaurit. Ens referim, concretament, en el Decret 4576,
a seixanta-quatre; seixanta-quatre desestimacions en l’àmbit de cultura. El mes passat
va ser de comerç, i fa dos mesos va ser de no sé ben bé què. I, a més a més,
d’aquestes seixanta-quatre desestimacions d’ajudes a ajuntaments, ens trobem un
altre Decret, el 3148, que parla, específicament, de quaranta-sis desestimacions en
l’àmbit de territori per crèdit exhaurit, o sigui, no hi ha diners. Tenim diners per finançar
la Fórmula 1 o per donar finançament a les escoles privades, però no tenim diners per
a això.
En tot cas, tots aquests estudis, que dèiem abans, de què serveixen si vostès no hi
compren més peix, quan van a la llotja, o no hi compren més carn quan van a
l’escorxador per donar el seu servei?. En aquest cas concret, de les quaranta-sis
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desestimacions de l’àrea de territori d’aquest Decret, estem parlant de coses bàsiques.
Estem parlant de que vostès estan desestimant l’ajut a ajuntaments, en aquest cas, en
alguns casos a ajuntaments que no tenen altra possibilitat de fer-ho, no tenen la
possibilitat de tenir un Pla d’enllumenat; o la possibilitat de tenir un Pla de
clavegueram; o la possibilitat de tenir un estudi per saber com estan les seves
clavegueres.
Ens estem equivocant, s’estan equivocant, i, en tot cas, tots aquests estudis de l’estat
d’execució, dels semàfors que parlàvem, vostès els han de redirigir perquè,
efectivament, els recursos han d’anar a allò que han d’anar; evidentment, en
polítiques, cal l’establiment d’aquestes prioritats i, a la vista està, que hi ha alguna
cosa que vostès no estan fent correctament.
La senyora presidenta diu: Moltes gràcies senyor Duran. Si, hipotèticament, tingués
aquesta Diputació una carnisseria, tindria diferents productes. Un producte és el
pollastre, un altre producte és la vedella i un altre producte és el xai. I cada producte té
un estoc determinat, per una dotació determinada; i resulta que hi ha molta demanda
de pollastre, però s’acaba, n’hi ha fins que s’acaba. I quan aquest pollastre s’acaba,
aquesta carnisseria o modifica el seu pressupost i, per tant, proveeix més pollastre; o
ha de denegar. Per tant, amb l’eufemisme de la carnisseria li explico tal qual és.
Per tant, nosaltres prenem nota. Nosaltres avaluem molt bé i, precisament, estem fent
avaluació de quina ha estat la petició a nivell de Catàleg de serveis. I, en aquells casos
on veiem que aquest Catàleg ha quedat just i, per tant, hem quedat justos de pollastre,
no pateixi que amb l’anàlisi que farem ja mirarem que puguem proveir a tots els
ajuntaments. Entenc que vostè posi això de manifest, no ens incomoda. Nosaltres
també som conscients de la realitat i, per tant, nosaltres el que hem de fer és quan
comencem a preparar, d’una banda, modificacions al Catàleg però, sobretot, el
Catàleg 2018, el que hem de fer és proveir molt bé d’aquella demanda que sabem que
hi ha. Però, recordi que al Catàleg 2018, quan posem la carnisseria el 2018, ens
tornarà a passar. És a dir, tornarem a dotar un Catàleg amb X productes, i ens tornarà
a passar que d’algun producte quedarem curts i, per tant, haurem de tornar a fer
denegacions. Per tant, li agraeixo l’observació però també hem de cenyir-nos al tipus
de productes que nosaltres estem podent donar. Gràcies. He agafat l’exemple.
La senyora presidenta dóna la paraula novament al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Perfecte. Ens sembla molt bé. Ens sembla molt bé. En tot cas,
no som nosaltres directament que estem patint, sinó que són els ajuntaments que ho
estan fent. I, en tot cas, com la Diputació, el seu principal paper és oferir recursos de
forma estructural, el Govern de la Diputació ha de fer això. I és evident que, en el
moment en què vostès decideixin si cal fer una modificació de pressupost per a cobrir
aquestes necessitats, tindran el vot afirmatiu; ara, si vostès fan una modificació de
crèdit per finançar segons què, comptaran amb la nostra oposició.
Intervé a continuació el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Sí. Presidenta, yo tenía una pregunta. Nos gustaría saber si en la carretera… ”.
La senyora presidenta interromp el diputat senyor Reyes i diu: No hi ha cap
intervenció més en el punt sisè i passem al punt setè, que són els precs.
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7.- Precs
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: És l’habitual demanar la dimissió de la Núria
Parlon com a vicepresidenta cinquena, sense atribucions, d’aquesta corporació.
La senyora presidenta diu: Molt bé. Queda aquest prec fet constància, i nosaltres
reiterarem la nostra voluntat que la senyora Parlon sigui vicepresidenta cinquena, com
a cap del Grup principal de l’oposició.
I, a continuació, dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, per tal
que expliqui el contingut del Prec que el seu Grup va avançar per escrit i diu: Hem
elaborat un prec breu, que suposo que haurà rebut per escrit, en la línia dels nostres
precs; per tant, no el llegiré ni... Només insistir en el per què del prec. No és una moció
perquè vam dir que ens tocaven dos, per tant, no és una moció. No ens hem esperat al
mes que ve perquè els terminis s’esgoten abans. Estem parlant del nou bo social.
Estem parlant de la nova proposta que tenim sobre la taula.
Recordem que a la Diputació, no només vam aprovar una moció en relació amb el bo
social, a proposta nostra, sinó que també ens vam afegir a la declaració de la Taula i
del Congrés de la pobresa energètica. I, en aquests moments, el plantejament que es
fa del bo social creiem que tindrà un impacte brutal sobre els serveis socials
municipals que, poca feina, precisament, no tenen. No només en la gestió d’aquest bo
social, sinó també en l’impacte econòmic que obligarà molts ajuntaments a avançar
diners, a fer pagaments ràpids, a fer molts informes corrent... Tornarem al que no
volíem. S’oblida la dependència energètica, s’obliden moltes coses. Tornem a fer una
coseta petiteta, petiteta, petiteta, per dir que hem fet una cosa, però que no funcionarà.
I, per tant, en el prec el que demanem és, com que hi ha un termini fins al 30 i escaig,
31, creiem, per presentar al·legacions, que s’estudiï per l’impacte que tindrà sobre el
món local, aquest bo social; que el Govern de la Diputació estudiï presentar
al·legacions.
El prec diu:
PREC DEL GRUP D’ENTESA PERQUÈ LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PRESENTI AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE REIAL DECRET PEL QUAL ES
REGULA EL CONSUMIDOR VULNERABLE D’ENERGIA ELÈCTRICA, EL BO
SOCIAL I LES CONDICIONS DE SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER A
CONSUMIDORS AMB POTÈNCIA CONTRACTADA IGUAL O INFERIOR A 10
KW
El 31 de gener d’enguany, es va votar en el Ple del Congrés dels Diputats la
convalidació del Reial Decret-llei 7/2016, pel qual es regula el mecanisme de
finançament de l’anomenat bo social elèctric.
Amb data 9 de maig de 2017, es publicava, al portal del Ministeri d’Energia, Turisme
i Agenda Digital, el projecte de Reial Decret pel qual es regula el consumidor
vulnerable d’energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió del
subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o inferior a 10
KW.
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de dia 24 de novembre de 2016 va
acordar, per unanimitat, la moció relativa a la Sentència del Tribunal Suprem que
declarava inaplicable el règim de finançament del bo social i instava, entre d’altres,
el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital per l’aplicació d’una tarifa social,
adaptada a la situació econòmica de cada llar, que impliqués la garantia de
subministrament a totes les famílies vulnerables, prioritzant els criteris econòmics i
d’exclusió social, facilitant la tramitació per acollir-se a aquesta ajuda i millorant els
sistemes de comunicació.
Atès que el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital ha elaborat un projecte de
reial decret que no dóna cap resposta efectiva a la majoria de persones que es
troben en situacions de pobresa energètica, que inclou uns criteris de renda per ser
beneficiari molt baixos, deixant moltes famílies fora de la seva protecció i obligant
que els serveis socials paguin el 50% de les factures en el cas del consumidor
vulnerable sever en risc d’exclusió social, que exclou les persones en situació de
dependència energètica com a vulnerabilitat, que acaba amb el principi de
precaució davant els talls de llum a les famílies vulnerables, que determina que el
finançament del cost del bo social vagi a càrrec de les comercialitzadores en funció
del nombre de clients, en lloc del volum de negoci o el volum de KWH
comercialitzats, que oblida l’existència de lleis progressistes i inspiradores com la
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i que ha desestimat la proposta
catalana de bo social en l’àmbit de l’energia sorgida del grup de treball per Acord
GOV/155/2016, de 29 de novembre, que va presentar les seves conclusions el
passat mes de gener de 2017.
Atès que la Diputació de Barcelona ha estat coorganitzadora del I Congrés de
Pobresa Energètica, celebrat a Sabadell els passats dies 3 i 4 de novembre de
2016, i signatària de la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ENTITATS I ENS
LOCALS SOBRE LA RESPOSTA A LES SITUACIONS DE POBRESA
ENERGÈTICA, en la qual es demanava la màxima implicació de totes les
administracions catalanes, les entitats i els col·lectius socials per actuar contra la
pobresa energètica.
Atès que el termini per a formular al·legacions és de quinze dies hàbils a comptar
des de l’endemà hàbil al de publicació, al portal del Ministeri d’Energia, Turisme i
Agenda Digital, és a dir, fins el 31 de maig de 2017.
En virtut d’aquestes consideracions, el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona
formula el següent prec:
Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a formular al·legacions al projecte de
reial decret pel qual es regula el consumidor vulnerable d’energia elèctrica, el bo
social i les condicions de suspensió del subministrament per a consumidors amb
potència contractada igual o inferior a 10 KW, incloent, com a mínim:
-

les definicions contemplades a l’article 5.10 de la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i
la pobresa energètica sobre situació de risc d’exclusió residencial;
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-

la inclusió del principi de precaució i la protecció davant els talls de
subministrament;
la inclusió a la tarifa de l’existència a la llar de persones que, per motius
de salut, requereixen d’un consum elevat d’energia i les persones amb
dependència energètica;
la inclusió de zona climàtica segons la ubicació geogràfica (a major alçada,
més fred i, per tant, més consum energètic).

Per indicació de la Presidència, pren la paraula la diputada delegada de Benestar
Social, senyora Fandos (CiU), qui diu: Per donar-li resposta. Evidentment estem
d’acord amb el seu prec i així ho veurà a la resposta. D’entrada dir-los-hi que per a
aquest equip de govern, com sap, des del principi de mandat, el tema de lluitar contra
la pobresa energètica ha estat una de les prioritats; no només co-organitzant el
congrés que vostè deia sinó amb totes les accions que hem fet, des de ser pioners
amb el tema d’auditories energètiques i un munt de coses més que vostè coneix.
Estem d’acord amb el que vostè diu i amb la lectura que fa d’aquest Decret, amb el
qual no podem coincidir. De fet, no hi podem coincidir, entre altres coses, perquè com
vostè sap, hem estat treballant amb un grup de treball conjuntament amb la Generalitat
de Catalunya, amb l’ACM, amb la Federació de Municipis, amb el Col·legi Oficial de
Treball Social i amb l’Ajuntament de Barcelona i, també, amb les entitats de la Taula
d’emergències; on el que hem fet, precisament, és fer una proposta catalana de bo
social que recull, just, moltes de les coses que vostès diuen aquí, i a nosaltres,
evidentment, ens semblaria bé transformar-les en al·legacions.
En aquesta línia, evidentment estem d’acord en què aquest Reial Decret el que fa,
precisament, és que no dóna elements suficients per protegir els consumidors
vulnerables i, al contrari, com vostè diu, el que fa dóna uns criteris de renda molt
baixos que, evidentment, no es corresponen amb la realitat.
Per altra banda, no estem en absolut d’acord amb que els serveis socials hagin de
pagar el cinquanta per cent de les factures, en cas que el consumidor sigui vulnerable
en cas de risc social. Això significaria un esforç per als serveis socials amb el qual
nosaltres no estem d’acord, perquè qui creiem que hauria d’assumir-ho són les pròpies
companyies. I, per tant, estem en aquesta línia.
I, en aquesta línia, les al·legacions que nosaltres podrem fer, que coincidirien,
evidentment, amb el cas del que hem estat treballant per fer el bo social català, en
aquesta línia, seria ampliar realment la definició de consumidor vulnerable; ampliant
els límits de renda per a ser considerat consumidor vulnerable, ja que el que recull el
Decret, amb 1,5 vegades l’IPREM, considerem que és súper baix i no respon a la
realitat. També considerem que els consumidors vulnerables han de ser, també,
persones que, per motius de salut, requereixin un elevat consum d’energia; tal com
també vostès protegien i també nosaltres ja tenim estudiat en aquesta línia què és el
que hauríem de dir. Considerar la zona climàtica, també, segons la ubicació
geogràfica, a major alçada més fred i més consum energètic. Això tampoc ho recull el
Reial Decret i creiem, també, que això també hi hauria de recollir-ho. I per altra banda,
també, no estem d’acord amb que no s’arribi a descomptes del cent per cent, ja que el
Reial Decret, com vostè sap, només recull fins al quaranta per cent. Nosaltres creiem
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que hi ha casos on, segons l’índex oficial de renda i segons el que deia: índex climàtic,
temes de salut, etc., hauríem d’arribar al cent per cent i, per tant, també és una
al·legació que nosaltres podríem fer. I, en la mateixa línia, també creiem que el Reial
Decret hauria d’incloure, i no inclou, el principi de precaució i protecció davant les
taxes de subministrament, en base a la Llei 24/2015 aprovada aquí a Catalunya.
Per tot això, i perquè, a més a més, no estem gens d’acord amb el pes que li dóna als
serveis socials, com dèiem abans; i perquè tampoc recull, d’una manera lògica, el que
és el límit màxim de consum, ja que posa uns límits que estan fora de qualsevol estudi
de consum. Perquè just les persones vulnerables són les que tenen, moltes vegades,
pitjors condicions quant a electrodomèstics o amb el que és eficiència energètica...
Creiem que, amb tots aquests motius, evidentment ho hem estat treballant, i ho podem
posar perfectament a unes al·legacions, seguint el prec que vostè ens indica.
Respon el diputat senyor Funes (Entesa) i diu: Moltes gràcies. Si es fa així, esperem
rebre notificació. Ens sembla correcte.
8. Preguntes
Seguidament s’inicia el torn per formular preguntes i la presidenta, senyora Conesa
(CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui
diu: El mes passat vam preguntar sobre una instrucció, no escrita, de no intervenció en
l’extinció d’incendis de parcs naturals. El diputat adjunt ens va donar una resposta i
nosaltres, durant aquest mes, a part de constatar que potser no s’adequava a la
realitat, hem estudiat una miqueta de normativa, la qual diu que, davant d’un incendi,
ho diu l’Estatut d’Autonomia, s’ha d’intervenir, sense perjudici de l’autonomia local per
part del servei de protecció i prevenció d’incendis. Hi ha una Llei d’espais naturals
protegits, amb un Decret de l’any 1986, que afecta els parcs de Sant Llorenç i del
Montseny. Amb aquest Pla de protecció d’incendis s’hi inclou la primera intervenció.
Aquest Pla va ser aprovat no únicament per la Diputació sinó també per la Generalitat.
I, fins i tot, la denostada LRSAL ens diu que és competència de la Diputació de
Barcelona la prevenció i l’extinció d’incendis, a més a més, dels bombers, per fer les
actuacions. Llavors trobem que, per part del personal, o potser el diputat no ha estat
del tot informat correctament per part de la Gerència; i nosaltres voldríem saber si
aquesta intervenció no escrita, diguem, d’alguna manera, es continuarà complint o no.
Veiem, d’altra banda, la nostra preocupació, ara que arriba l’estiu, pels Plans bàsics de
coordinació d’incendis on, al nostre entendre, no es dóna prou o no es dóna formació
d’extinció i que també els equips de protecció individual o estan caducs o estan a la
nau de logística de Montcada. També, en referència amb la qüestió de l’extinció, ens
ha arribat una carta per part de... una carta de Recursos Humans, del 3 de març, que
diu que s’està dissenyant la formació, quan la campanya d’extinció d’incendis comença
el 15 de juny i poca cosa en sabem d’aquesta formació. Això d’una banda.
Abandonen la sessió els diputats senyor González (PSC-CP) i Ballart (PSC-CP) i les
diputades senyores Garcia (Entesa), Funtané (ERC-AM) i Arbell (ERC-AM).
La segona pregunta fa referència al Reglament de borses de treball. I la pregunta
específica és: si pensa, la Diputació de Barcelona, continuar aplicant un Reglament
que encara no s’ha aprovat? És un Reglament de borses que no s’ha aprovat però que
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té elements que sí que s’estan aplicant ja, des de l’any 2014. I, específicament, volem
parlar de la permanència a la borsa i de l’avaluació de la capacitat funcional. Ens
agradaria que ens ho expliquessin o que ens donessin una resposta adequada.
I la tercera qüestió fa referència a les dones de la neteja, a les quals ens vam referir en
el Ple passat. I bé, la seva situació continua sent bastant precària. I la pregunta és, si
enlloc d’esperar un canvi d’empresa cada dos anys, d’empreses, no sé si multiserveis
o no, que entren en concurs de creditors, si la Diputació de Barcelona no seria millor
que es plantegés la internalització d’aquest personal, ja que avui tornem a parlar de la
internalització, o l’assumpció com a personal propi d’aquest personal.
Intervé el diputat adjunt d’Espais Naturals, senyor Calderer (CiU), qui diu: Senyor
Duran seré molt breu. Diputació fa prevenció, els bombers fan extinció. No hi ha res
més.
Abandona la sessió el diputat senyor Ruiz (PSC-CP).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: En tot cas, jo el que sí els hi diria és que,
per a nosaltres, aquesta és una prioritat. Tenim la custòdia d’una part molt important
de massa forestal i, per tant, de territori preservat. I si requereixen d’una reunió més
concreta amb la Gerència, evidentment, no tenim cap inconvenient, des del Govern,
d’oferir-los-hi aquesta reunió.
Li contestarà, també, per les borses el senyor Garcia Cañizares i, després, el senyor
Ciurana.
Pren la paraula el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Bé, no estem
aplicant el Reglament perquè no hi ha Reglament. Vostè mateix ho ha dit. En tot cas,
el que hi ha és un esborrany de Reglament que encara no s’ha portat a l’aprovació,
sinó l’haguéssim trobat a l’ordre del dia d’algun plenari. I és evident que aquesta
qüestió s’ha estat discutint a les Meses de negociació i amb els sindicats. Ara estem
en un punt que hi ha algunes discrepàncies en algun sentit, sobretot en la manera
d’escollir els primers representants de les borses per entrar a treballar a la Diputació.
És un tema que no s’ha tancat definitivament i, en tot cas, n’hauríem de parlar quan
aquest Reglament ja estigui per portar-lo a l’aprovació, que no és el cas perquè no
s’ha acabat de consensuar definitivament. Per tant, sí que s’estan aplicant uns criteris
però no un Reglament, perquè aquest Reglament encara està pendent.
A continuació, la senyora presidenta dóna la paraula al diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor
Ciurana (CiU), qui diu: Bé, molt breument. Ho ha dit vostè, l’empresa va entrar en
concurs de creditors, a part s’acabava la pròrroga del contracte que tenia fins ara, per
tant, el dia 1, em sembla que és, entra la nova empresa amb l’obligació de subrogació
del personal i, per tant, hi ha una adjudicació recent a una nova empresa. Val a dir
que, pel cas anterior, en aquest cas, també gràcies a la intervenció del senyor Funes
estem parlant amb la gent de Comissions Obreres per veure si la Diputació de
Barcelona, conjuntament amb altres administracions que també tenien aquest tipus
d’adjudicació, que també s’han vist afectats, que també hi ha treballadors i
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treballadores que s’han vist afectats per aquesta situació, per aquesta empresa,
podem fer, també, una estratègia conjunta d’alguna manera a banda del CEMAC
perquè puguin les treballadores i els treballadors rescabalar-se. Cal dir, a més, que
hem incautat la fiança, hem obert l’expedient, etc., etc., corresponent. En qualsevol
cas, estem treballant per intentar resoldre aquesta situació de la millor manera
possible.
La senyora presidenta, seguidament, dóna la paraula al president del Grup Partit
Popular, senyor Reyes, qui diu: “Vecinos de Premià de Dalt y de Premià de Mar nos
han enviado una serie de fotografías de una carretera, que es la BV-5024, que
comunica los dos municipios en los cuales hay colocadas una serie de banderas
secesionistas, esteladas, en elementos de esa carretera. Quisiéramos saber si el
gobierno de la Diputación de Barcelona, ya que es el responsable de esa carretera, ha
autorizado a la ANC a colocar, o a otra organización, esas esteladas. Si es sí la
respuesta, quisiéramos saber si cualquier otra entidad puede pedir que se cuelguen
señeras o banderas de España también en esa misma carretera”.
Abandona la sessió el diputat senyor Albert (ERC-AM).
Per respondre la pregunta del diputat senyor Reyes intervé el diputat delegat
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, senyor Fàbrega (ERC-AM), qui diu: Nosaltres
no perseguim la llibertat d’expressió. Aleshores, no hem tingut cap mena de petició per
col·locar les banderes estelades, ni tampoc hem tingut cap mena de petició per treure
les banderes estelades. Evidentment quan, a vegades, s’utilitzen les carreteres de
Diputació, vostès saben, per exemple amb cartells de l’AMI alguna vegada que s’havia
demanat, per Municipis per la Independència, sí que tenim un Reglament de
carreteres, el qual s’ha de complir. I, moltes vegades, hem fet requeriments dient:
“Aquí no és possible, s’ha de col·locar en un altre lloc”.
Quan això es posa en fanals, sovint, en els fanals no té cap mena de perillositat ni
d’element que pugui posar en perill els vianants o la circulació en aquella carretera;
que és el cas de quan es posa un cartell penjat, que vostès en deuen haver vist,
moltes vegades, una pancarta o un plafó informatiu que, a vegades, es fica al
capdamunt d’un fanal. I entenc que, en el cas de les estelades, (s’aclareix la gola i diu:
el meu rovellat no és per la pregunta, senyor Reyes), en tot cas, de veritat és que no
genera cap mena d’element de perillositat.
I, tot seguit, la senyora presidenta indica que, de conformitat amb l’acord de la Junta
de Portaveus, es donarà lectura al sentit de les respostes a preguntes orals
formulades a la darrera sessió plenària i a les preguntes presentades per escrit pels
diferents Grups, des de la darrera sessió del Ple, i de si han estat respostes,
incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a l’Acta de la
present sessió.
1. Pregunta, formulada en data 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,
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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.
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, va ser lliurada en data 25
de juny de 2017 i diu:
D’acord amb la seva pregunta de 21 de febrer, en referència als ajuts econòmics concedits
a determinats municipis en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals durant el mandat
2016-2019, li adjunto la resposta.
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2. Pregunta 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.
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, va ser lliurada en data 28 d’abril de
2017, i diu el següent:
D’acord amb la seva petició del dia 6 d’abril a la Presidenta de la Diputació de Barcelona,
adjuntem la informació facilitada per l’Àrea d’Esports. Com veuran, no es tracta d’un curs
de Màster en gestió esportiva sinó d’un congrés internacional on la Diputació de
Barcelona, des de l’Àrea d’Esports va presentar una ponència i va assistir a les accions
formatives del programa.
Voldria informar-lo que aquesta recerca ha estat un gran esforç de recursos de personal,
tenint en compte que la informació sol·licitada data de quatre mandats anteriors.
En relació a la petició efectuada pel Grup CUP Poble Actiu, referent a si la Diputació va
sufragar alguna despesa al febrer de 2003 relacionada amb un Màster en gestió
d’instal·lacions esportives a Canàries, no ens consta als nostres arxius cap despesa per
l’esmentat concepte. No obstant hem trobat els següents expedients que es relacionen a
continuació, informació que us facilitem per si pot ser de la vostra utilitat:
Comissió de serveis a Las Palmas de Gran Canaria per a la presentació d’una ponència
en el “I Congreso Internacional de Gestión Deportiva de Canarias”, de la senyora
Montserrat Garcia i Llovera, Cap del Servei d’Esports. Import de la despesa 189,72 €:
Dietes - manutenció.......... 164,97 €
Locomoció........................ 24,75 €
Comissió de serveis a Las Palmas de Gran Canaria per a l’assistència a l’activitat formativa
“I Congreso Internacional de Gestión Deportiva de Canarias”, del senyor Josep Baliu Ibáñez,
Assessor de l’Àrea d’Esports. Import de la despesa 884,97 €:
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Dietes – manutenció.......... 164,97 €
Locomoció i allotjament..... 540 €
Inscripció al congrés........... 180 €
Comissió de serveis a Las Palmas de Gran Canaria per a l’assistència a l’activitat formativa
“I Congreso Internacional de Gestión Deportiva de Canarias”, del senyor Antoni Tobeña
Pallarés, Coordinador de l’Àrea d’Esports. Import de la despesa 1.022,30 €:
Dietes – manutenció......... 235,31 €
Locomoció i allotjament..... 45,49 € + 561,50 €
Inscripció al congrés.......... 180 €

4. Pregunta, formulada en data 28 d’abril de 2017, pel portaveu adjunt del Grup
Partit Popular, que diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona va anunciar que el pavelló central del Recinte de
la Maternitat es destinaria a serveis d’aquesta institució, Xavier Mulleras Vinzia,
d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
formula, per tal de ser contestat per escrit, i amb el lliurament de la documentació que
correspongui, el següent PREC:
Demana que ens concreti l’ús, com també el calendari previst de posada en marxa i el
cost de reforma del Pavelló Cuina, anomenat, també, Pavelló Central, del Recinte de
la Maternitat
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, va ser lliurada el 24 de maig de 2017 i
diu:
En referència a la seva pregunta formulada a la Presidència de la Diputació de Barcelona,
en data 27 d’abril, l’informo del següent:
El projecte de remodelació de l’edifici Pavelló Central (La Cuina) del Recinte de la
Maternitat té per objecte adaptar-lo a les necessitats de funcionament de les oficines de la
Gerència de Serveis de Comerç adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic. Es millora
la distribució interior per guanyar espai i s’intervé en les instal·lacions per aconseguir una
millora d’eficiència energètica. L’edifici consta de 850 m2 construïts en tres plantes. Les
necessitats del programa han estat determinades per l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, i comprenen despatxos ( 5), zones de treball administratiu ( 39 llocs de treball) i
sales de reunions. Aquest usos es complementen amb un espai destinat a sala
d’exposicions, zones de pas, serveis, i una recepció a l’entrada principal de l’edifici. Es
respecten i fins i tot es recuperen, tots els elements arquitectònics històrics.
La durada prevista per a la realització de les obres és de 15 mesos.
Dins del vigent exercici pressupostari s’aprovarà i licitarà el projecte que té un pressupost
de 924.964,72 €. Aquest procediment pot tenir una durada de 8 mesos mínim. Per tant, es
pot preveure que l’edifici estigui rehabilitat per abril-maig del 2019. Existeix crèdit en
l’exercici pressupostari per al 2017.

5. Pregunta, formulada en data 28 d’abril de 2017, pel portaveu adjunt del Grup Partit
Popular, que diu:

Àrea de Presidència
Secretaria General

Atesa la comissió, participada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, sobre cadascun dels recintes Maternitat, Escola Industrial i Mundet, Xavier
Mulleras Vinzia, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona, formula, per tal de ser contestat per escrit i amb el lliurament de la
documentació que correspongui, el següent PREC:
Que se’ns facilitin totes les actes de les sessions celebrades fins el dia d’avui, de la
Comissió, participada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, sobre
cadascun dels recintes Maternitat, Escola Industrial i Mundet,
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, va ser lliurada el dia 24 de maig de 2017
i diu:
D’acord amb la seva petició del 27 d’abril en referència a les comissions d’administració dels
recintes de la Diputació, els hi fem arribar les actes que corresponen als recintes de la
Maternitat i de Mundet, que han estat aprovades en aquest mandat.
Pel que fa al recinte de l’Escola Industrial també sol·licitat, informar-los que no està
constituïda una comissió de seguiment entre la diputació de Barcelona i els estadants del
recinte.

6. Pregunta, formulada en data 3 de maig de 2017, pel portaveu adjunt del Grup
Partit Popular, que diu:
Amb data dos de febrer, vaig fer la pregunta següent: “Quins acords, contractes o
convenis va subscriure la XAL, durant el període 2013-2016, amb altres mitjans de
comunicació, empreses de producció audiovisual o agències de notícies, per a
l’intercanvi de continguts? Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les
contraprestacions econòmiques que se’n derivaven”.
Amb data 22 de febrer, vaig rebre, del diputat senyor Jaume Ciurana, una resposta en
el sentit que l’òrgan més adient per atendre les qüestions que demano és la Comissió
de Seguiment de la XAL, la qual no em consta que, d’ençà, s’hagi celebrat.
Entenc que la qüestió de la fiscalització de la gestió econòmica d’uns recursos que
provenen, principalment, de la Diputació de Barcelona també pot ser plantejada en el
marc del seguiment ordinari del govern de la corporació.
Per tot això, el diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic
de la Diputació de Barcelona, reitera l’esmentada pregunta i exigeix una resposta en el
termini legalment establert, tot reservant-se prendre les mesures oportunes en el cas
que segueixin negant-li la resposta.
“Quins acords, contractes o convenis va subscriure la XAL, durant el període 20132016, amb altres mitjans de comunicació, empreses de producció audiovisual o
agències de notícies, per a l’intercanvi de continguts?
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Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les contraprestacions
econòmiques que se’n derivaven”.
Pregunta pendent de resposta.
7. Pregunta, formulada en data 8 de maig de 2017, pel portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes
apartados:
Acerca del convenio de colaboración, suscrito entre la Diputación de Barcelona, la
Associació d’Inciatives Rurals de Catalunya (ARCA) y el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC), para la realización del proyecto PECT BCN SMART RURAL, por
un importe de 1.938.898,52 euros, del cual realizamos una pregunta en la Comisión
Informativa de Territorio y Sostenibilidad del mes de abril (Dictamen 43), nos han
surgido algunas cuestiones:


Nos gustaría disponer de una copia de las bases de convocatoria y de la
solicitud presentada conjuntamente o por separado de los participantes en el
proyecto PECT BCN SMART RURAL.



Dado que el convenio está condicionado al otorgamiento de una subvención
por parte del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalidad de Catalunya para “el cofinançament del projecte
d’especialització i competitivitat (PECT) BCN SMART RURAL. Valorització o
innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de Barcelona no
metropolitana”. Las bases de la convocatoria de esta subvención y la solicitud
presentada por la Diputación a la misma.



Sobre la aportación de ARCA al proyecto, de 1.056.222,83 euros, y la
aportación de la Diputación a ARCA en virtud del convenio, de 1.212.906,53
euros, existe una diferencia de 256.693,70 euros, explicada en el Dictamen 43,
porque ARCA es una entidad que no recupera el IVA soportado.
Agradeceríamos más información sobre esta circunstancia, ya que el importe a
financiar supera la cantidad asignada a la entidad en el proyecto PECT y no
necesariamente todo el gasto puede estar sujeto a IVA.

La resposta, signada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat, senyor Guiteras, avui dia 25 de maig de 2017 i diu:
En relació amb la vostra sol·licitud, us informo que les bases de la convocatòria es troben en
l’ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i les podeu trobar en el
link següent: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7113/1491582.pdf.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Quant a la sol·licitud presentada, d’acord amb l’apartat 9 de les bases reguladores per a la
selecció de projectes PECT, la sol·licitud d’ajut es va efectuar a través de la plataforma
telemàtica EACAT (aplicatiu SIFECAT 1420), en data 05/09/2016. Tal i com requereix la
convocatòria, amb el registre d'entrada s’especificava el tipus de document i assumpte,
identificació del sol·licitant i òrgan al qual s'adreçava la sol·licitud. El registre de presentació
de la documentació del projecte, està disponible en el registre digital de la Diputació de
Barcelona. Adjuntem a la carta la memòria tècnica del projecte «BCN SMART RURAL».
Pel que fa a l’última pregunta referent a l’aportació de la Diputació a l’ARCA, cal tenir en
compte que l’ordre GAH/95/2016 estableix en el punt 2.1 de les bases reguladores que els
projectes PECT han de ser «iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les
entitats públiques locals de Catalunya, que articulen uns projectes amb operacions i
actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component
d’innovació (tecnològica)», el projecte «BCN SMART RURAL» no podia incloure només la
Diputació de Barcelona, com a representant del món local. La convocatòria, i el projecte per la
seva pròpia naturalesa, exigien incloure els agents del territori ‘rural’ i els agents d’innovació
tecnològica en el món rural més representatius. Així, el projecte es va configurar per les tres
entitats sòcies beneficiàries més representatives de la quàdruple hèlix en l’àmbit
agrosilvopastoral. La Diputació de Barcelona com a administració local, el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya com a entorn d’innovació tecnològica en aquest àmbit i l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) com a màxim representant del desenvolupament
integral en el territori rural.
Pel que fa als imports, aclarir que el PECT financia el 50% del total de despesa executada
sense IVA. És a dir, que l’IVA no és una despesa elegible, i per tant no és susceptible d’ajut
econòmic pels fons FEDER i per tant les entitats beneficiàries que no estan exemptes d’IVA
han d’assumir el 100% de l’IVA de les actuacions que executin.
En el seu escrit es diu que “l’aportació d’ARCA al projecte és de 1.056.222,83 €. Això és
erroni. L’aportació neta d’ARCA al projecte (és a dir, tota la despesa que ha d’executar,
restant el que ingressarà dels fons FEDER) és de 1.312.906,53 €, resultat de sumar
1.056.222,8 € (corresponent al 50% del total de despesa elegible, sense incloure l’IVA), més
256.683,7 € corresponents al 100% de l’IVA de totes les despeses que s’executin. Aquest és
l’import que Diputació aportaria a ARCA per fer front a tota la despesa no finançada pel PECT
i que ARCA haurà d’assumir.
El càlcul de l’IVA associat a tota la despesa que executarà ARCA ( 2.369.129,4 € de despesa
total), s’ha fet aplicant un 21% d’IVA a tota la despesa a executar per part d’aquesta entitat,
excepte per les despeses de personal, que no porten IVA associat (890.142,3 € de despeses
de personal+1.478.987,0 € de la resta de despeses amb 21% d’IVA inclòs).
IMPORTS PER SOCI
I GRUP DE
DESPESA

ARCA. Despeses de
personal
ARCA. Total de
despeses (excloses
les de personal)
ARCA. Totes les
despeses

PRESSUPOST
TOTAL AMB
IVA (21%)

PRESSUPOST
TOTAL SENSE
IVA*

APORTACIÓ
FEDER (LA
DESPESA
ELEGIBLE ÉS
SENSE IVA)

890.142,3

890.142,3

1.478.987,0
2.369.129,4

Aportacions
socis (IVA
21%) inclòs)

IVA

445.071,2

445.071,2

0,0

1.222.303,3

611.151,7

867.835,4

256.683,7

2.112.445,7

1.056.222,8

1.312.906,5

256.683,7
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La resposta incloïa una còpia de la Memòria Tècnica del projecte (50 pàgines).

8. Pregunta, formulada en data 11 de maig de 2017, pel portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
Sería de nuestro interés conocer, para el período comprendido entre el año 2008 y la
fecha de hoy, la relación anualizada de contratos, subvenciones, convenios, ayudas o
transferencias (con su fecha de formalización, importe y descripción) que haya podido
establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de las entidades que conforman
su sector público, con la Fundación ACSAR.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, va ser lliurada el 24 de maig de
2017 i diu:
Us annexo la informació sol·licitada en resposta al vostre escrit de dia 11 de maig referent a la
relació d’acords i decrets de la Diputació de Barcelona relacionats amb la Fundació ACSAR.
Relació d’Acords i Decrets de la Diputació de Barcelona, del període 2008-2017, vinculats a
expedients de subvencions i contractes de prestació de serveis relacionats amb la Fundació
ACSAR
Any
Descripció
2008 Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Fundació Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat,
per a l'elaboració d'un programa d'actuació per donar suport en
matèria de formació a dirigents d'entitats que realitzen activitats
d'acomodació en relació a la immigració, així com la constitució
d'un fons econòmic per tal de donar suport als microprojectes
d'entitats amb l'objectiu d'afavorir la convivència i la cohesió
social als nostres pobles i ciutats.
2008 Suport econòmic destinat a entitats socials que hagin
desenvolupat microprojectes durant l'exercici 2008, relacionats
amb l'acollida i la integració de les persones nouvingudes, en
poblacions o barris dels municipis de la província de Barcelona.
2008 Subvenció programa d'Actuacions 2008.
2009 Pròrroga per a l'any 2009 del conveni de col·laboració signat el
27 de març de 2008, entre la Diputació de Barcelona i la
Fundació Privada ACSAR, per a l'elaboració d'un programa
d'actuació per donar suport en matèria de formació a dirigents
d'entitats que realitzen activitats d'acomodació en relació a la
immigració i per a la constitució d'un fons econòmic, per tal de
donar suport als microprojectes que les entitats presentin a la
pròpia Fundació i/o als ajuntaments membre de la Xarxa Local
per la Diversitat i la Ciutadania que promou la Diputació de
Barcelona.
2009 Subvenció per activitats 2009

Import
150.000,00

Data Acord
21/02/2008

Num.
435

Tipus
Acord

15.000,00

22/12/2008

13542

Decret

50.000,00
150.000,00

05/11/2008
28/05/2009

10730 Decret
454
Acord

48.250,00

12/05/2009

4374

2009 Subvenció per a potenciar les relacions institucionals de la 45.000,00
Fundació ACSAR.

14/12/2009

13164 Decret

Decret
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Any
Descripció
Import
2010 Treballs de recollida i sistematització dels recursos municipals 17.798,24
en l'àmbit de la diversitat i ciutadania pels municipis de la
província de Barcelona per a la creació de l'Observatori de la
Diversitat.
2010 Subvenció per activitats 2010
38.600,00

Data Acord
23/12/2010

Num.
13359

Tipus
Decret

25/02/2010

1494

Decret

2010 Pròrroga per a l'any 2010 del conveni de col·laboració signat el
27 de març de 2008, entre la Diputació de Barcelona i la
Fundació Privada ACSAR, per a l'elaboració d'un programa
d'actuació per donar suport en matèria de formació a dirigents
d'entitats que realitzen activitats d'acomodació en relació a la
immigració i per a la constitució d'un fons econòmic, per tal de
donar suport als microprojectes que les entitats presentin a la
pròpia Fundació i/o als ajuntaments membre de la Xarxa Local
per la Diversitat i la Ciutadania que promou la Diputació de
Barcelona.
2010 Conveni de col·laboració signat entre la Diputació de
Barcelona, a través de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania, i la
Fundació Privada ACSAR per al desenvolupament i execució
del projecte "Xarxa local de dinamitzadors/res d'entitats".
2011 Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la
Fundació CIDOB i la Fundació Privada ACSAR per al
desenvolupament d'activitats relacionades amb el fet migratori
a Europa.
2011 Subvenció a la Fundació Acsar per a la creació i funcionament
de l'Observatori de les Polítiques Públiques Locals
d'Immigració.
2011 Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Fundació Privada ACSAR, per a l'elaboració d'un programa
d'actuació per donar suport en matèria de formació a dirigents
d'entitats que realitzen activitats d'acomodació en relació a la
immigració i per a la constitució d'un fons econòmic, per tal de
donar suport als microprojectes que les entitats presentin a la
pròpia Fundació i/o als ajuntaments membre de la Xarxa Local
per la Diversitat i la Ciutadania que promou la Diputació de
Barcelona.
2012 Renúncia de part de la subvenció atorgada a la Fundació
Privada ACSAR per portar a terme el projecte "Xarxa Local de
dinamitzadors/res d'entitats.
2012 Subvenció a la Fundació Privada ACSAR per a donar suport a
les activitats relacionades amb la cohesió social - Programa de
Coneixement sobre la Immigració i la Diversitat.
2013 Revocació parcial de la subvenció atorgada a la Fundació
ACSAR, per l'import de despeses no justificades i
reintegrament del referit import.
2013 Conferència inaugural del XI Seminari Inmigració i Europa.
Respostes locals contra el racisme i la xenofòbia
2013 Subvenció a la Fundació Privada ACSAR destinada a
col·laborar amb les despeses relatives a les activitats del
projecte de millora de l'exercici del dret d'asil a la província de
Barcelona durant l'any 2013.
2013 Suspendre el lliurament de pagament de l'import que resta per
satisfer de la subvenció concedida a la Fundació privada
ACSAR el 2012.
2014 Subvenció per donar suport al projecte: "Polítiques locals de
cohesió basades en el coneixement".

130.000,00

15/04/2010

303

Acord

249.123,37

22/07/2010

655

Acord

30.000,00

23/05/2011

5018

Decret

34.470,00

24/05/2011

5072

Decret

130.000,00

28/04/2011

304

Acord

-4.574,66

27/01/2012

340

Decret

25.000,00

31/10/2012

9415

Decret

-1.200,00

11/06/2013

4919

Decret

1.000,00

02/12/2013

10874

Decret

20.000,00

19/12/2013

11943

Decret

-12.500,00

23/12/2013

12186

Decret

20.000,00

17/09/2014

7804

Decret
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Any
Descripció
2014 Revocació inicial parcial de la subvenció concedida a la
Fundació Privada ACSAR destinada a col·laborar amb les
despeses relatives a les activitats del projecte de millora de
l'exercici del dret d'asil a la província de Barcelona durant l'any
2013.
2014 Aprovació de la revocació parcial de la subvenció de vint mil
tres-cents setanta euros amb setanta-set cèntims (20.370,77)
euros, atorgada a la Fundació ACSAR i el reintegrament dels
ingressos indeguts i dels interessos legals generats, que
ascendeix a un total de vint mil set-cents noranta-set euros amb
quaranta-quatre cèntims (20.797,44) euros.
2015 Aprovar l'ampliació del tràmit d'audiència concedit a la
Fundació Privada ACSAR, en el marc de la revocació parcial de
la subvenció concedida en relació al programa "Xarxa Local de
dinamitzadors/res d'entitats" (exp. 2010Y2G320001) i
reintegrament dels ingressos indeguts.
2015 Aprovació definitiva de la revocació parcial de la subvenció
concedida a la Fundació ACSAR en relació al programa "Xarxa
local de dinamitzadors/res d'entitats i reintegrament dels
ingressos indeguts.

Import
-1.055,82

Data Acord
22/12/2014

Num.
12286

Tipus
Decret

-20.797,44

27/11/2014

690

Acord

06/02/2015

436

Decret

-20.797,44

26/11/2015

651

Acord

2016 Aprovació inicial de la revocació parcial, per un import de -10.199,25
10.199.25E, de la subvenció concedida a la Fundació Privada
ACSAR, com a suport al projecte: "Polítiques locals de cohesió
basades en el coneixement".
2016 Aprovar l'ampliació del tràmit d'audiència concedit a la
Fundació Privada ACSAR, en el marc de la revocació parcial,
per un import de 10.199,25 euros, de la subvenció concedida
com a suport al projecte: "Polítiques locals de cohesió basades
en el coneixement".

18/02/2016

919

Decret

12/04/2016

2772

Decret

9. Pregunta, formulada en data 17 de maig de 2017, pel portaveu del Grup Partit
Popular, que diu:
El portaveu del grup popular en la Diputació de Barcelona, que subscriu, de
conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de l’esmentada entitat, presenta,
per ser contestada per escrit, amb lliurament de la documentació que correspongui, la
següent PREGUNTA:
Relació actualitzada amb data 15 de maig, amb format Excel, del personal eventual
que presta servei en els diferents Grups Polítics i Àrees de Govern de la Diputació de
Barcelona, amb detall de les característiques horàries i codis retributius.
Pregunta pendent de resposta.
10. Pregunta, formulada en data 22 de maig de 2017, pel portaveu del Grup Partit
Popular, que diu:
El portaveu del Grup Popular en la Diputació de Barcelona, qui subscriu, de
conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de l’esmentada entitat, presenta,
per ser contestades per escrit, en format EXCEL i amb lliurament de la documentació
que correspongui, les següents preguntes:
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1. Relació de les places, de nivell 24 o superior, proveïdes amb personal
funcionari, on es detallin els casos en què es fa servir un concurs específic, la
lliure designació o qualsevol altre sistema de provisió.
2. En el cas de les places que han estat de nivell 24 o superior que hagin estat
proveïdes mitjançant la lliure designació, sol·licitem que se’ns especifiqui, plaça
a plaça, els motius pels quals s’ha estimat més el sistema de lliure designació i
no el concurs, i si han estat cobertes amb personal funcionari de la Diputació o
d’altres administracions.
Pregunta pendent de resposta.
11. El diputat adjunt d’Espais Naturals, senyor Calderer, va fer arribar un escrit,
amb data 9 de maig de 2017, als portaveus de tots els Grups Polítics de la
corporació, ampliant la informació donada a la sessió plenària del mes d’abril en
relació amb les tasques del personal de guarderia i manteniment de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals en matèria de prevenció d’incendis forestals. L’escrit
diu:
Benvolgut diputat,
A propòsit de la resposta que vaig donar al darrer Ple de la Corporació del passat dia 27
d’abril en relació a les tasques del personal de guarderia i manteniment de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals en matèria de prevenció d’incendis forestals voldria matisar
alguns punts:


Atenent el marc normatiu que defineix les competències dels diferents organismes
i cossos que intervenen en la prevenció i extinció d’incendis forestals, el personal
de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona i dels consorcis que integren la
Xarxa de Parcs, molt especialment el personal de guarderia i de manteniment, s’ha
de centrar en les tasques de prevenció dels incendis forestal haguda compte que
la competència en l’extinció és del cos de bombers.



Conseqüentment, les funcions específiques del personal de guarderia i
manteniment de la Xarxa de Parcs en matèria de prevenció d’incendis forestals
(personal de Diba i consorcis), s’han de circumscriure al conjunt d’accions que
tenen per objectiu minimitzar el risc de què es produeixi un incendi forestal, això
inclou les tasques informatives adreçades a la població local i al públic visitant, les
accions encaminades a dissuadir i/o reprimir les conductes de risc recollides en el
marc legal vigent i les actuacions físiques concretes per evitar que un incendi
s’iniciï.



La sola presència de personal del parc identificat, amb o sense vehicle, en zones
de major freqüentació i en moments d’alt risc ja constitueix en sí mateix una acció
preventiva i, cas d’haver d’actuar, cal tenir present que la funció i la responsabilitat
del personal del parc ha de limitar-se a l'acció encaminada a evitar que un incendi
tingui lloc”.



Si es constata la naturalesa d'incendi forestal, la seva extinció correspon als
cossos especialitzats i es faran les funcions complementàries que encarreguin els
responsables de l'extinció, si és el cas.
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Alguns parcs disposen de vehicles cisterna o de remolcs amb dipòsits o eines
manuals. Si es considera oportú el seu ús cal no perdre de vista que la seva funció
és exclusivament la prevenció d’incendis.

La descripció del lloc de treball de guarda forestal i del personal de manteniment dels
parcs s’està revisant d’acord amb els criteris esmentats i el seu redactat definitiu, un cop
aprovat, definirà detalladament les funcions bàsiques de cada un dels llocs de treball.

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

