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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE JUNY DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 29 de juny 2017, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix al
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta,
senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident primer,
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc Castells i
Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena,
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i
Brugarola (ERC-AM), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarín i Espuña
(PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume
Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i
Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i
Acero (ERC-AM) Joan Carles García 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), Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA), Lluís Tomás i Moreno
(PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis MartínezAlonso Camps, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana i la tresorera,
senyora Marta Gómez Acin.
Excusen la seva absència el diputat senyor Josep Salom (CiU) i la diputada senyora
Eulàlia Sabater (CUP-PA).
La presidenta senyora Conesa (CiU) diu: Comencem aquesta sessió ordinària i
donem la benvinguda a totes aquelles persones que, avui, ens han volgut acompanyar
en aquest Ple ordinari.
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També volem donar la benvinguda als portaveus de l’Associació catalana pro
persones amb sord-ceguesa, que ens han volgut acompanyar. Gràcies per ser avui
aquí.
Comencem, també, constatant que tenim quòrum per desenvolupar aquest Ple ordinari
i prendre els acords oportuns i, en primer lloc, fem la Declaració Institucional per uns
municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les persones LGTBI. I ho farem
fent aquesta declaració institucional. La vicepresidenta quarta, senyora Budó
donarà lectura d’aquesta declaració.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER UNS
MUNICIPIS AMB ORGULL I RESPECTE ALS DRETS I LLIBERTATS DE LES
PERSONES LGTBI
El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets
del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall,
on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social
contra les persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per
commemorar, reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual
com en la identitat i expressió de gènere.
Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta
feina a fer. Cal tenir en compte que actualment en 73 estats del món es segueix
perseguint i castigant les persones LGTBI i, el més terrorífic, en 7 estats es segueix
condemnant l’homosexualitat amb la pena de mort. A ningú se li escapa, per exemple,
les notícies aparegudes recentment sobre l’extermini LGTBI que s’està produint a
Txetxènia, amb un centenar de persones desaparegudes i l’aparició de camps de
concentració per a persones homosexuals.
També en el nostre entorn més proper hem tingut agressions lgtbifòbiques, patides en
municipis catalans, com són els casos de Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment,
Salou. No ens passa desapercebuda la dada que és a la nostra demarcació de
Barcelona on més incidències per lgtbifòbia es registren: com més visibilitat més
agressions a l’espai públic. És per això que es fa imprescindible continuar amb el
desplegament i aplicació efectiva a tot el territori de la llei 11/2014 per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal de sancionar totes aquelles actituds
discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al nostre país.
Per això, continua sent imprescindible la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels
moviments LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet recordant el 40è aniversari de la
primera manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a l’Estat Espanyol.
La Diputació de Barcelona i la resta món local volem fer explícit la necessitat i la
voluntat de seguir treballant en els nostres pobles i ciutats per eradicar les
discriminacions i fomentar el respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de
gènere i l’expressió de gènere. Uns ens locals orgullosos de formar part d’una
comunitat oberta i sense prejudicis on es garanteixen els drets i les llibertats de
persones LGTBI en la seva vida quotidiana.
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Des de la nostra corporació ens comprometem a continuar donant suport al territori
amb campanyes i activitats transversals de sensibilització i lluita contra les violències,
desplegament dels Plans LGTBI a tots els pobles i ciutats de la demarcació, formació i
assessorament al personal tècnic local i suport al teixit associatiu LGTBI al territori.
Aquest 28 de juny la Diputació de Barcelona, un cop més, mostra i fa explícit el
convenciment que treballar per a la igualtat significa tenir com horitzó un escenari on
les diferències per orientació afectiva i sexual, d’identitat de gènere i expressió de
gènere són respectades, i entenem la lgtbifòbia com un problema social que ens
interpel·la a tots i a totes.
És voluntat i compromís, per tant, de la nostra institució, treballar per als drets de les
persones LGTBI dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona, amb orgull i
apoderant les persones a estimar i ser com vulguin.
A continuació, la senyora Presidenta dóna pas a la part resolutiva de la sessió, entrant
a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a
continuació:


Declaració institucional per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats
de les persones LGTBI

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de maig de 2017.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
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2.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència, de data 16 de juny de 2017 (ref. registre 6338/2017), pel qual
s’acorda modificar parcialment l’apartat quart de la part dispositiva del Decret de la
Presidència núm. 7472/15, de data 29 de juliol, en el sentit de reduir el
percentatge de la dedicació parcial de la diputada Maria Rovira Torrens, que
passarà a exercir el càrrec de portaveu del Grup CUP Poble Actiu amb una
dedicació parcial del 25% en lloc del 51% actual, a petició de la interessada i amb
efectes del dia 1 de juliol de 2017.

Direcció de Serveis de Recursos Humans
3.

Ratificar el Decret de la Presidència, de data 8 de juny de 2017 (ref. registre
5868/2017) que rectifica parcialment, i per raons d’urgència, l’Acord del Ple de la
Diputació de Barcelona, adoptat en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017,
núm. 82/17, pel qual, de conformitat amb el Dictamen aprovat en data 17 de maig
de 2017, per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre,
s’aprovà la modificació de la relació de llocs de treball d’aquest.
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Servei de Contractació
4.

Donar compte del Decret de la Presidència, de data 12 de juny de 2017 (ref.
registre 5908/17), pel qual s’aprova el recull de clàusules contractuals de caràcter
social de la Diputació de Barcelona.

Servei de Programació
5.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 7/2017 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2017, així com
aprovar l'actualització del Pla estratègic de subvencions 2017 i del Pla d'inversions
2017, i 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.

Organisme de Gestió Tributària
6.

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

7.

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

8.

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

9.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i de la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l'Estany, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.

10. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació i la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
11. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple del Consell Comarcal del Maresme, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
12. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pacs de Penedès, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret
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públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords
de delegació.
13. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de gestió de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i,
alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
14. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i de la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, revocació, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
15. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d'Ullastrell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret
públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords
de delegació.
16. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada per la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per
prestació del servei d'Escola de Música de Vall del Tenes.
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.

Donar compte del Manifest unànime de la Junta de Portaveus, de data 22 de juny
de 2017, sobre el suport de la Diputació de Barcelona a la “Setmana Helen Keller
de conscienciació sobre la sordceguesa”.

2.

Moció que presenta el Grup CUP – Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, a
favor d’una campanya activa per la salut alimentària infantil.

3.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre la
regulació de lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els
ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.

4.

Moció que presenten els Grups Entesa i Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per augmentar
l’assignació destinada a la lluita contra la violència masclista i les polítiques
d’igualtat en els pressupostos generals de l’Estat de 2017.

5.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per
les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats
per la Junta de Govern (sessions 11 i 25 de maig de 2017).
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6.

Precs

7.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de maig de
2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 25
de maig 2017, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció o
esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2- Dictamen data 21 de juny de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de Decret de la Presidència, de data 16 de juny de 2017 (ref. registre
6338/2017), pel qual s’acorda modificar parcialment l’apartat quart de la part
dispositiva del Decret de la Presidència núm. 7472/15, de data 29 de juliol, en el
sentit de reduir el percentatge de la dedicació parcial de la diputada Maria Rovira
Torrens, que passarà a exercir el càrrec de portaveu del Grup CUP Poble Actiu
amb una dedicació parcial del 25% en lloc del 51% actual, a petició de la
interessada i amb efectes del dia 1 de juliol de 2017.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 6338/17, de 16
de juny, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 7472/15, de 29 de
juliol, en el sentit de modificar el règim de dedicació de Maria Rovira Torrens, portaveu
del grup polític CUP Poble Actiu, deixant sense efecte la seva dedicació parcial al 51%
en la Diputació de Barcelona i passant a una dedicació parcial al 25%, amb efectes del
dia 1 de juliol de 2017, que literalment diu:
Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia
15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions
municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les
catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des i de
conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de zona han lliurat a la
Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de
Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el procediment
establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona
i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a tal,
li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació
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exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin.
En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que
es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de membres electes
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32
i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres
electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de
major població de la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte
de la província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista
per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de
la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència,
vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin una
especial permanència en la Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents,
superior a la resta de diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la
determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la
proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació
local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si
escau, els organismes dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la
seva dedicació a aquesta entitat local o organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin indemnitzacions per les
despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes
d’aplicació general a les administracions públiques i les que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va acordar
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les
característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple
corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 7472/15, de 29 de juliol, va acordar
nomenar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial,
així com el percentatge d’aquestes últimes, publicat en el BOPB de 7 d’agost de 2015.
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Decret que, posteriorment, va ser rectificat per errada material mitjançant Decret 7582/15,
de 31 d’agost, d’acord amb el que disposa l'article 105.1 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre.
Atès que en data 15 de juny de 2017 ha tingut entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona un escrit, registrat amb número 1700025854, de Maria Rovira
Torrens adreçat a la presidenta, en què sol·licita que es procedeixi a la modificació del règim
de la seva dedicació a la Diputació de Barcelona, en el sentit d’exercir el seu càrrec de
portaveu del grup CUP Poble Actiu amb caràcter de dedicació parcial al 25%, en lloc de la
dedicació parcial al 51% que va ser aprovada per Decret de la Presidència 7472/2015, de
29 de juliol; amb efectes del dia 1 de juliol de 2017.
Vista la providència de la presidenta, de data 16 de juny de 2017, en què insta la Secretaria
General perquè realitzi els actes administratius necessaris per modificar el Decret de la
Presidència núm. 7472/15, de 29 de juliol, en el sentit de modificar el règim de dedicació de
Maria Rovira Torrens, deixant sense efecte la seva dedicació parcial al 51% en la Diputació
de Barcelona i passant a una dedicació parcial al 25%, d’acord amb les retribucions
aprovades pel Ple corporatiu, d’acord amb les retribucions aprovades pel Ple corporatiu, en
sessió ordinària de 30 de juny de 2016, que modificava parcialment l’acord del Ple adoptat
en sessió extraordinària del 29 de juliol de 2015; amb efectes del dia 1 de juliol de 2017.
Vist l’informe de la Secretaria General de gener de 2016 (DIBA 1/2016).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament
orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. MODIFICAR parcialment l’apartat quart del Decret de la Presidència núm.
7472/2015, de 29 de juliol, en el sentit de modificar el règim de dedicació de Maria Rovira
Torrens, deixant sense efecte la seva dedicació parcial al 51% a la Diputació de Barcelona i
passant a dedicació parcial al 25%, corresponent al grup A6, amb efectes del dia 1 de juliol
de 2017, i d’acord amb les quanties i nivells retributius aprovats pel Ple corporatiu, en sessió
ordinària de 30 de juny de 2016, que modificava parcialment l’acord del Ple adoptat en
sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015.
Segon. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, que Maria Rovira Torrens
exercirà el seu càrrec de portaveu del grup CUP Poble Actiu amb caràcter de dedicació
parcial al 25% i amb efectes del dia 1 de juliol de 2017.
Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que la retribució
econòmica, en concepte de sou, que ha de percebre Maria Rovira Torrens per exercir el seu
càrrec amb dedicació parcial al 25%, i d’acord amb les quanties aprovades pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, que modificava
parcialment l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, queda
fixada en 1.417,30 euros mensuals, a raó de catorze mensualitats per any i amb efectes de
l’1 de juliol de 2017.
Quart. RATIFICAR la resta dels acords adoptats per Decret de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol.
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Cinquè. DONAR COMPTE que el nombre de membres electes que exerciran el seu càrrec
amb dedicació exclusiva, a partir de l’1 de juliol de 2017, quedarà fixat en 30 i el nombre de
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial quedarà fixat en 6.
Sisè. ACORDAR que aquesta resolució entrarà en vigor l’1 de juliol de 2017 i produirà plens
efectes jurídics fins a la seva modificació, si escau.
Setè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el tauler
d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 75.5 en
relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i en el Portal de transparència, en compliment del que disposa la Llei 19/2014, de 29
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vuitè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a la interessada, a les presidències i
els portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria, a
la Direcció dels Serveis de Recursos Humans i a l’Ajuntament de Barcelona, als efectes
legals oportuns.
Novè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri.

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 6338/17, de
16 de juny, pel qual s’acorda la modificació parcial del Decret de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol, en el sentit de modificar el règim de dedicació de Maria Rovira
Torrens, portaveu del grup CUP Poble Actiu, deixant sense efecte la seva dedicació
parcial al 51% en la Diputació de Barcelona i passant a dedicació parcial al 25%, amb
efectes del dia 1 de juliol de 2017.”
I el Ple en resta assabentat.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
3.- Ratificar el Decret de la Presidència, de data 8 de juny de 2017, (ref. registre
5868/2017) que rectifica parcialment, i per raons d’urgència, l’Acord del Ple de la
Diputació de Barcelona, adoptat en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017,
núm. 82/17, pel qual, de conformitat amb el Dictamen aprovat en data 17 de maig
de 2017, per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre,
s’aprovà la modificació de la relació de llocs de treball d’aquest.
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“Per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona adoptat en sessió ordinària de data 25
de maig de 2017, es va aprovar, de conformitat amb el Dictamen aprovat per la Junta
de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 17 de maig de 2017, la
modificació parcial de la relació de llocs de treball de l’Institut, en els termes que es
recullen en l’annex adjunt a l’acord.
L’objecte de l’Acord de modificació parcial de la referida relació de llocs, es basà, entre
d’altres en la necessitat d’adequar els requisits de provisió del lloc de Gerent/a de
l’Institut, a les disposicions que sobre personal directiu professional s’hi contenen en el
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, així com, en la Relació de llocs de
direcció professional de la mateixa, d’aplicació ambdós als organismes autònoms
dependents de la Diputació. La resta d’aspectes que configuren la definició del lloc de
treball i que s’hi contenen en la relació vigent en aquella data, i que va ser aprovada
amb el pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2017, es mantenen en
idèntics termes, entre aquests aspectes s’hi troba el codi retributiu assignat a aquest
lloc i que correspon a un A30103.
Vist que ha estat detectat un error material en el punt primer de la part dispositiva de
l’Acord plenari que aprovà la modificació parcial i que transcriu literalment l’apartat
primer correlatiu del Dictamen de la Junta de Govern de l’Institut, consistent en la
referència al codi retributiu del lloc, codi que com s’ha dit no resta afectat per la
modificació aprovada i que ha estat correctament consignat com 30A103 a l’annex
adjunt a l’acord comprensiu de la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre, i que
ja figurava en l’anterior versió de la relació de llocs de l’Institut, aprovada pel Ple
corporatiu juntament amb el pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2017.
L’error material detectat en el punt primer de la part dispositiva del referit Acord plenari
del passat 25 de maig, es concreta en el sentit que, allà on diu:
“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).”
Ha de dir:
“Modificar els requisits de provisió del lloc de “Gerent”, orgànic P08A000 Gerència,
codi retributiu 30A103, 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).”
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, possibilita que les administracions públiques puguin
rectificar, d’ofici o a instància dels interessats, en qualsevol moment els errors
materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.
L’adequació de la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre, en els termes que
han estat exposats, esdevé necessària i urgent, en tant que condiciona l’aprovació de
la convocatòria de provisió reglamentària del lloc de treball de Gerent/a de l’organisme
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la qual a la seva vegada, resulta urgent en trobar-se el referit lloc proveït en l’actualitat
de manera extraordinària i provisional. És per això, que de no activar-se el procés de
provisió definitiva del lloc a l’expiració de la vigent comissió de serveis, caldrà motivar i
disposar una nova adscripció provisional per tal de garantir la continuïtat en el
desenvolupament de les funcions gerencials de l’Institut del Teatre.
Per les raons exposades, i de conformitat amb el que disposa l’article 44, 2, f) del
vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona (publicat al BOPB núm. 42 de
18.2003), es considera que resta suficientment fonamentat el caràcter d’urgència de la
resolució de rectificació de l’error material apreciat.
D’acord amb l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputacó 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) i de conformitat amb els motius exposats,
proposo que s’adopti la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- RECTIFICAR parcialment, i per raons d’urgència, l’Acord del Ple de la
Diputació de Barcelona adoptat en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, núm.
82/17, pel qual de conformitat amb el Dictamen aprovat en data 17 de maig de 2017,
per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, s’aprova la
modificació de la relació de llocs de treball d’aquest, en el sentit d’esmenar l’error
material detectat en el punt primer de la part dispositiva de l’Acord de Ple, de manera
que, allà on diu:
“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).”
Ha de dir:
“Modificar els requisits de provisió del lloc de “Gerent”, orgànic P08A000 Gerència,
codi retributiu 30A103, 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).”
Segon.- MANTENIR en la seva integrat, la resta del contingut de l’Acord plenari de
referència, així com, l’anex adjunt al mateix comprensiu de la relació de llocs de treball
de l’Institut.
Tercer.- DISPOSAR que el present decret a ratificar per raons d’urgència, tindrà
efectes jurídics des de la data de la seva signatura.
Quart.- SOTMETRE el present decret al ple de la Diputació de Barcelona, en la
propera sessió que se celebri, a efectes de la seva ratificació.
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Cinquè.- DONAR TRASLLAT del present decret a l’Organisme Autònom Institut del
Teatre.”
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
Nosaltres mantindríem el posicionament que vam fer a la Comissió Informativa.
Entenem que es tracta d’un error material però no podem deixar de vista que estem
parlant del gerent de l’Institut del Teatre, que, ja fa uns anys, aquesta mateixa plaça va
suposar un cessament que nosaltres no vam compartir i que, inicialment, se’ns
explicava que aquell cessament havia estat, precisament, per un problema de la
categoria professional. En relació amb el nomenament del gerent de l’Institut del
Teatre, no som corresponsables. No hi estem d’acord. Entenem que parlem només
d’un error material però, en qualsevol cas, no volem votar a favor de res del que té a
veure amb el gerent de l’Institut del Teatre i, per tant, ens abstindrem, com vam fer a
la Comissió Informativa.
I el Ple n’acorda, la ratificació, amb l’abstenció dels diputats i diputades assistents dels
Grups Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (2).
Servei de Contractació
4.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 12 de juny de 2017, ref.
registre 5908/17), pel qual s’aprova el recull de clàusules contractuals de
caràcter social de la Diputació de Barcelona.
“Per Decret de Presidència de 7 d’abril de 2016 (núm. 2658/16), s’aprovà la Instrucció
per a la incorporació de clàusules socials en la contractació de la Diputació de
Barcelona.
En la seva Disposició addicional única es preveu que la Diputació de Barcelona, a
través del Servei de Contractació, la Secretaria, la Intervenció i la Comissió Tècnica de
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) elabori, un recull de clàusules contractuals
de caràcter social que sigui exemplificatiu i de caràcter no taxat per promoure,
impulsar i difondre la inclusió de les clàusules socials en la contractació. Les clàusules
socials que reculli seran un exemple de possible redacció, susceptible d’adaptacions
segons els objectes i les tipologies dels contractes.
Des de llavors ençà s’ha elaborat pel grup de treball de caràcter transversal constituït a
l’efecte d’acord amb el Decret citat, un document de possibles redactats de clàusules
socials a incloure en el plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules
administratives particulars de les contractacions, que s’anirà actualitzant en la mesura
que sigui necessari i d’acord amb la normativa que successivament s’aprovi.
Les dites clàusules, que es vinculen amb la responsabilitat social corporativa, són una
eina que permet la inclusió d’aspectes socials i ètics en la contractació, el que fa que
sigui no només un mecanisme de satisfacció de necessitats en la recerca per l’interès
general, sinó de promoció de polítiques públiques com ara, l’accés al treball, el comerç
ètic, la igualtat entre dones i homes i la no discriminació salarial, entre d’altres.
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), segons les directrius de la Directiva
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2004/18/CE sobre contractació pública, preveu mecanismes que permeten introduir en
la contractació consideracions de tipus social i les configura bàsicament com a
condicions especials d’execució o com a criteris per valorar les ofertes.
Aquesta Directiva ha estat derogada per la Directiva 2014/24/UE sobre contractació
pública, el termini de transposició de la qual finalitzà el 18 d’abril del 2016 d’acord amb
l’establert al seu article 90. La nova Directiva revisa i modernitza les normes vigents
sobre contractació pública per tal d’incrementar l’eficiència de la despesa pública,
facilitant en particular la participació de petites i mitjanes empreses i permet que els
poders públics contractants utilitzin millor la contractació pública com a instrument per
aconseguir els objectius socials comuns.
El projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell,
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, actualment en fase de tramitació
en el Congrés del Diputats (text íntegre BOCG núm. A-2-1 de 02/12/2016), en la part
expositiva del qual diu el següent: “Els objectius que inspiren la regulació continguda
en la present Llei són, en primer lloc, aconseguir una major transparència en la
contractació pública, el d’aconseguir una millor relació qualitat-preu, per la qual cosa
s’introdueixen noves consideracions en la contractació pública, de manera que els
òrgans de contractació poden donar prioritat a la qualitat, consideracions
mediambientals, aspectes socials o la innovació, sense oblidar el preu ni els costos del
cicle de vida de l’objecte de la licitació.”
El Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 té com un dels principals projectes estratègics
apostar pel territori com a element de generació de riquesa i creació de llocs de treball,
potenciant la qualitat i l’impacte dels plans d’ocupació i, alhora, posant els recursos
gestionats per la corporació al servei de l’ocupació dels col·lectius més vulnerables,
mitjançant clàusules socials. En el marc operatiu del Pla es fixa com a línia d’actuació
5.15. Responsabilitat social corporativa i es concreten els objectius específics i els
indicadors clau per, entre d’altres, impulsar la incorporació de clàusules socials a la
contractació.
El TRLCSP, regula les consideracions socials, bàsicament en els articles 60.1.a) i b)
(prohibicions de contractar), 76 a 81 (solvència tècnica), 117 (prescripcions tècniques),
118 (condicions especials d’execució del contracte) i 150 (criteris de valoració de les
ofertes) i DA 4a. (criteris de preferència ) i DA 5a. (contractes reservats).
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en
aplicació de 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 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar el Recull de Clàusules Contractuals de Caràcter Social de la
Diputació de Barcelona el text del qual és el següent:
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"-RECULL DE CLÀUSULES CONTRACTUALS DE CARÀCTER SOCIALÍNDEX
1.- INTRODUCCIÓ
2.- CRITERIS BÀSICS PER A LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN ELS
EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ
3.- CONCEPTE DE CLÀUSULA SOCIAL I LA SEVA APLICACIÓ
4.- POSSIBLES REDACTATS A INCLOURE EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULAR PER A
INCORPORAR ASPECTES SOCIALS A LA CONTRACTACIÓ
4.1 Plec de Prescripcions Tècniques
4.2 Plec de Clàusules Administratives Particulars
4.2.1 Objecte del contracte
4.2.2 Capacitat, solvència i/o habilitació professional i altres requisits de les empreses
4.2.3 Obligacions mínimes
4.2.4 Criteris d’adjudicació
4.2.5 Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
4.2.6 Condicions especials d’execució
4.2.7 Altres clàusules
4.2.7.1 Pressupost de licitació
4.2.7.2 Baixa anormal o desproporcionada
4.2.7.3 Durada del contracte
4.2.7.4 Règim de pagament
4.2.7.5 Responsable del contracte
4.2.7.6 Subcontractació
4.2.7.7 Penalitats per incompliment d’obligacions contractuals
4.2.7.8 Causes de resolució del contracte
5.- RESERVA SOCIAL
1.-INTRODUCCIÓ
Aquest document dóna compliment a la previsió de la Disposició Addicional única de la
Instrucció per a la incorporació de clàusules socials en la contractació de la Diputació de
Barcelona (ICSC), aprovada per Decret de Presidència de 7 d’abril de 2016 (núm. 2658/16),
i consisteix en un recull de clàusules contractuals de caràcter no taxat per promoure,
impulsar i difondre la inclusió de clàusules socials en la contractació, sens perjudici de les
obligacions que preveu la normativa sectorial vigent.
Les obligacions que s’exigeixen actualment als licitadors, estan previstes en els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars mitjançant declaracions responsables que els
licitadors han de presentar obligatòriament per presentar-se a les licitacions de la Diputació
de Barcelona, entre les quals destaquem:






Aspectes ètics i regles de conducta
Normativa sobre seguretat i salut dels treballadors
Normativa respecte la integració social de persones treballadores amb discapacitat
Normativa sobre la igualtat de gènere
Obligacions fiscals i de Seguretat Social

Aquest recull de clàusules socials incorpora exemples de possibles redaccions, les quals
s’hauran d’adaptar segons els objectes i les tipologies de cada contracte i d’acord amb la
normativa aplicable.
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Aquest document, que ha estat elaborat pel grup de treball de caràcter transversal constituït
a l’efecte d’acord amb el Decret citat, s’anirà actualitzant en la mesura que sigui necessari i
d’acord amb la normativa que successivament s’aprovi.
Les dites clàusules, que es vinculen amb la responsabilitat social corporativa, són una eina
que permet la inclusió d’aspectes socials i ètics en la contractació, el que fa que sigui no
només un mecanisme de satisfacció de necessitats en la recerca per l’interès general, sinó
de promoció de polítiques públiques com ara, l’accés al treball, el comerç ètic, la igualtat
entre dones i homes i la no discriminació salarial, entre d’altres.
La inserció de clàusules d’índole social forma part del moviment de responsabilitat social
impulsat des de la Unió Europea els inicis del qual es van recollir en el Llibre Verd “La
contratación pública en la Unión Europea: Reflexiones para el futuro” (Brussel·les
27/11/1996).
La possibilitat d’inserir aspectes socials en la contractació es recull per primer cop en la
Directiva 2004/18/CE sobre procediments d’adjudicació de contractes públics d’obres,
subministraments i serveis, Directiva incorporada en la Llei de contractes del sector públic
de 2007.
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), segons les directrius de la Directiva 2004/18/CE,
recull mecanismes que permeten introduir en la contractació pública consideracions de tipus
social i les configura bàsicament com a condicions especials d’execució o com a criteris per
valorar les ofertes.
La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre
contractació pública (DOUE 28/03/2014) revisa i modernitza les normes vigents sobre
contractació pública per tal d’incrementar l’eficiència de la despesa pública, facilitant en
particular la participació de petites i mitjanes empreses en la contractació pública i
permetent que els poders públics contractants utilitzin millor la contractació pública com un
instrument per aconseguir els objectius socials comuns.
L’avantprojecte de Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell,
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en la seva part expositiva, entre d’altres,
diu el següent: “Els objectius que inspiren la regulació continguda en la present Llei, són en
primer lloc, aconseguir una major transparència en la contractació pública, aconseguir una
millor relació qualitat-preu, per la qual cosa s’introdueixen noves consideracions en la
contractació pública, de manera que els òrgans de contractació podran donar prioritat a la
qualitat, consideracions mediambientals, aspectes socials o a la innovació, sense oblidar el
preu ni els costos del cicle de vida de l’objecte de la licitació.”
Paral·lelament, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb
especial risc d’exclusió social, durant l’últim trimestre de cada any la Diputació de Barcelona
aprova per acord de Junta de Govern la reserva social de contractació per als Centres
Especials de Treball i/o empreses de reinserció. La reserva comporta que sols es poden
presentar a la licitació les empreses que compleixin aquest requisit, essent imprescindible
que acreditin estar inscrites en el Registre d’entitats corresponent, així com el compliment
de la resta de prescripcions legals.
En aprovar la reserva social, es fixa un import màxim de despesa anual i els objectes
contractuals susceptibles de reserva (la reserva de l’any 2017 inclou els següents objectes:
servei de neteja d’edificis, serveis de recollida de residus (grup 1), serveis de missatgeria i
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paqueteria, arts gràfiques, subministrament de productes alimentaris, bugaderia industrial,
serveis d’informació i control d’accessos i, per últim, suport a esdeveniments a jornades).
Aquest llistat es configura a partir de les dades facilitades pels Serveis promotors de la
contractació.
En qualsevol cas, s’haurà de tenir en compte, sempre que sigui possible, i en els termes de
la Instrucció aprovada, la incorporació en tots els contractes (amb reserva o sense) d’alguna
clàusula social.
El TRLCSP recull les consideracions socials, bàsicament, en els articles 60.1.a) i b)
(prohibicions de contractar), 76 a 81 (solvència tècnica), 117 (prescripcions tècniques), 118
(condicions especials d’execució) i 150 (criteris d’adjudicació) i DA 4a. (criteris de
preferència) i DA 5a. (reserva social).
2.- CRITERIS BÀSICS PER A LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN ELS
EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ
Amb caràcter general, la incorporació de clàusules socials és possible al llarg de les
diferents fases del procediment contractual, sobre la base, com a premisses bàsiques, del
respecte als principis generals de la contractació pública i de l’avaluació en cada expedient
de contractació de la vinculació d’aquelles clàusules amb l’objecte del contracte per a
obtenir l’oferta econòmicament més avantatjosa, en termes de la millor relació qualitat-preu,
i simultàniament contribuir a la millora de les condicions socials.
A més, és necessari que les clàusules socials s’especifiquin en els plecs, que siguin
avaluables i verificables, que no siguin discriminatòries, que permetin una competència
efectiva entre els operadors econòmics i que siguin compatibles amb el dret comunitari.
Per tant, l’inici d’un expedient de contractació exigeix la justificació adequada que ha de
constar en la memòria de necessitats, el que, al seu torn, demanda el necessari
coneixement del mercat i de la normativa específica, així com la formació tècnica
especialitzada del personal encarregat de la preparació i del seguiment i el control de
l’execució contractual.
Precisament, d’acord amb l’article 22 del TRLCSP, els ens, organismes i entitats del sector
públic han de deixar constància a la documentació preparatòria de l’expedient
(concretament en la memòria que signa el responsable del Servei promotor de la
contractació) de quines són les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte,
tant les principals (com ara, prestació del servei de neteja) com la finalitat social que,
simultàniament es pretengui aconseguir amb el contracte (com ara, estabilitat laboral del
personal prestador), tot essent convenient concretar quines són les clàusules on
s’incorporen els aspectes socials o, en cas contrari, motivar perquè no s’ha incorporat cap
clàusula d’aquesta tipologia.
Tan important com la inclusió de les clàusules socials, ho és preveure en els plecs com es
comprovarà el seu compliment i els efectes que se’n derivin d’un eventual incompliment. La
comprovació es podrà produir mitjançant l’exigència de presentació de documentació en el
moment de presentació a la licitació (sobres 2/3) o durant l’execució del contracte. La
documentació l’haurà de validar el Servei promotor i podrà demanar suport a altres Serveis
especialitzats de la Corporació. El responsable del contracte haurà de fer el seguiment del
compliment del contracte, especialment de les clàusules socials i, a la seva finalització,
haurà d’emetre informe sobre el compliment de les dites clàusules.
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La incorporació de clàusules socials es portarà a terme sobretot en aquelles contractacions
amb un alt impacte social, com és el cas d’aquells que s’adrecen a les persones o en els
què la mà d’obra és l’element fonamental per a la seva execució. En aquests casos,
resultarà més fàcil acreditar la vinculació de les clàusules socials que incorpori el contracte
amb el seu objecte.
Igualment, la inclusió de les clàusules socials en l’objecte del contracte i la seva articulació
com a obligacions mínimes que s’exigiran al contractista facilitarà la seva incorporació en la
resta de fases del procediment contractual.
3.- CONCEPTE DE CLÀUSULA SOCIAL i LA SEVA APLICACIÓ
Als efectes d’interpretació i aplicació d’aquest document, s’entendrà per clàusula social
aquella que tingui per finalitat, sens perjudici de la normativa sectorial d’obligat compliment,
entre d’altres, algun dels objectius següents:
-

la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social i/o persones amb
diversitat funcional,
la promoció de la qualitat i estabilitat de l’ocupació,
la millora de la capacitació professional mitjançant la formació en el seu lloc de treball,
la millora de la seguretat i salut laboral,
la conciliació de la vida familiar i laboral,
la igualtat de gènere i la igualtat de les persones LGTBI i
l’ús del llenguatge i imatges no sexistes.

Els aspectes socials es poden incorporar, en funció de la naturalesa i característiques de
cada contracte, en el Plec de Prescripcions Tècniques o en alguna de les clàusules del Plec
de Clàusules Administratives Particulars següents, que són compatibles entre si:
1. Objecte del contracte.
2. Requisits previs vinculats a la capacitat, la solvència tècnica i/o l’habilitació
professional; prohibicions de contractar.
3. Obligacions mínimes.
4. Criteris d’adjudicació.
5. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions.
6. Condicions especials d’execució.
7. Altres clàusules.
 Pressupost de licitació.
 Baixa anormal o desproporcionada.
 Durada del contracte.
 Règim de pagament.
 Responsable del contracte.
 Subcontractació.
 Penalitats per incompliment d’obligacions pressupostàries.
 Causes de resolució del contracte.
4.- POSSIBLES REDACTATS A INCLOURE EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A
INCORPORAR ASPECTES SOCIALS A LA CONTRACTACIÓ
4.1 Plec de Prescripcions Tècniques
La definició de l’objecte del contracte i l’elaboració de les especificacions tècniques
requerides, així com la garantia del compromís social dels contractistes, poden abordar-se
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mitjançant l’exigència del compliment de normes tècniques específiques que, sense
referència a procedències o fabricacions determinades, continguin clàusules de garantia de
les característiques socials dels serveis o productes i/o la disposició de certificacions
específiques que aportin informació sobre els aspectes socials que s’han tingut en compte
en el decurs de tot el cicle de vida del servei o producte.
 Accessibilitat universal:
Exemple:
“En la redacció del projecte d'obra del present contracte, l'empresa contractista haurà de
complir la normativa sobre accessibilitat universal i disseny per a tots continguda,
fonamentalment, en el Codi Tècnic de l'Edificació, en el Reial decret 505/2007, de 20 d'abril,
pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones
amb diversitat funcional per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i
edificacions; i altra normativa estatal, autonòmica i local que resulti d'aplicació.
Per això, l'empresa contractista haurà d'elaborar una Memòria i planificació d'accessibilitat,
incloent les solucions tècniques necessàries per garantir el compliment de les prescripcions
existents en matèria d'accessibilitat universal i disseny per a tots.”
 Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la
distribució comercial:
Exemple:
“Els béns objecte d’aquest contracte s’han d’haver fabricat respectant les normes
sociolaborals vigents a l’Estat espanyol i a la Unió Europea i aprovades per l’Organització
Internacional del Treball, especialment la Convenció sobre Drets de l’Infant de 1990 i la
Convenció Internacional sobre la Protecció dels Drets dels Treballadors Migratoris i dels
seus familiars i en la seva producció no ha intervingut mà d’obra infantil <concretar altre/s
aspecte/s mínim/s que es vol/en acreditar>.”
4.2 Plec de Clàusules Administratives Particulars
4.2.1 Objecte del contracte
Els aspectes socials es poden incorporar en la definició de les necessitats a satisfer
vinculades a la descripció de l’objecte del contracte que ha de constar en el plec de
clàusules administratives particulars.
La descripció de l’objecte contractual, més enllà d’una referència identificativa del seu
caràcter social, ha de vincular-se necessàriament amb les característiques tècniques
requerides, característiques que han d’estar definides de manera clara i precisa i en termes
no discriminatoris en els plecs de prescripcions tècniques particulars (PPTP) i que, a més,
han de ser quantificables i verificables.
Exemple 1:
“És objecte del present Plec la contractació relativa a la prestació del servei/realització
d’obres (.........), amb la finalitat de fomentar l'ocupació de persones amb dificultats
particulars d'inserció al mercat laboral / igualtat de gènere / estabilitat de la plantilla, etc.).”
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Exemple 2:
“El present acord marc ........., té per objecte la selecció d’una empresa per al
subministrament de (........) confeccionats respectant les normes bàsiques de l’Organització
1
Internacional del Treball (OIT) destinats al personal de la Diputació de Barcelona.”
4.2.2 Capacitat, solvència i/o habilitació professional i altres requisits de les empreses
Les clàusules socials es poden incorporar amb relació als requisits previs exigits a les
empreses licitadores per a contractar amb el sector públic, com ara la capacitat, la solvència
tècnica mínima requerida, i/o l’habilitació professional necessària per executar el contracte,
així com els adreçats a assegurar el compliment de la normativa d’aplicació.
 Retribucions del personal adscrit a l’execució del contracte:
Aquest redactat s’hauria d’incloure a la declaració responsable de l’empresa.
Exemple 1:
“Que l’empresa es compromet expressament a complir i mantenir les condicions salarials
del personal adscrit a l’execució del contracte, segons categoria/grup professional, d’acord
2
amb el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori durant la vigència
inicial i les possibles pròrrogues.”
 En el supòsit que s’hagi fixat en l’objecte del contracte que els productes
subministrats s’han confeccionat respectant les normes bàsiques de l’OIT:
Aquest redactat s’hauria d’incloure a la declaració responsable de l’empresa.
Exemple 1:
“Que l’empresa garanteix que els productes objecte d’aquest contracte s’han confeccionat
per empreses que compleixen les normes internacionals aprovades per l’Organització
Internacional del Treball (OIT) per a promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de
treball decent i millorar la protecció social, d’acord amb el següent detall:
Convenis OIT núm.
87 i 98
98
29 i 105
100 i 111
138 i 182

Concepte
Llibertat sindical
Negociació col·lectiva
Treball forçós
Igualtat d’oportunitats i de tracte
Treball infantil

A aquests efectes, declara:
1

Per a totes les referències d’aquest document a l’OIT, veure l’enllaç següent:
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-theapplication-of-conventions-and-recommendations/WCMS_543552/lang--es/index.htm
2

Quant a la menció a convenis col·lectius “del sector”, s’han de tenir en compte en termes de competència efectiva en
el mercat segons el sector de què es tracti. Vegeu el “Codi de bones pràctiques en la contractació pública local del
servei de neteja”, subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, per l’Associació de Municipis de Catalunya i
entitats
representants
de
sindicats
i
patronal,
disponible
mitjançant
l’enllaç
següent:
http://www.acm.cat/actualitat/acordat-codi-bones-practiques-en-contractacio-publica-local-servei-neteja. En qualsevol
cas, es recomana especificar les dades identificatives del conveni col·lectiu, inclosa la relativa a la seva publicació.
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Que les empreses confeccionadores del producte final (cal indicar per a cada una d’elles
adreça, número, ciutat, municipi, telèfon de contacte i país) són:
Nom

Adreça

Telèfon

País

I per acreditar-ho presenta algun dels mitjans següents o equivalents:
 Certificat de codi de conducta vigent (SA 8000 / Fair Wear Foundations)
 Certificació d’auditoria feta per auditories externes (adjuntar nom, adreça, telèfon i
dades de contacte de l’empresa certificadora).”
Solvència tècnica mínima
La inclusió de clàusules socials en seu de solvència tècnica ha d’ajustar-se als mitjans
d’acreditació taxats per la normativa.
La solvència exigida s’ha de referir a la capacitat de les empreses, ha d’estar relacionada
amb l’objecte del contracte i no pot ser discriminatòria ni desproporcionada.
No obstant això, en aquells contractes que, d’acord amb la seva naturalesa i contingut,
resulti imprescindible una competència tècnica i/o experiència en matèria social, l’òrgan de
contractació podrà incloure al plec de clàusules administratives particulars l’exigència que el
licitador acrediti experiència en la prestació dels serveis o en la gestió de centres dedicats a
persones en situació d’exclusió social, en la titularitat de serveis gratuïts per als usuaris, en
la participació significativa i acreditada de voluntariat social en aquesta gestió, en l’agregació
de valor dels serveis socials prestats a centres gestionats a través de la seva connexió amb
altres prestacions, en l’experiència amb treballs en xarxa amb altres entitats o una altra
experiència relativa a la prestació de serveis anàlegs.
Exemple 1:
Quan es vulgui exigir a l’empresa: “Experiència en la prestació de serveis socials o
assistencials similars a l’objecte del contracte realitzats en un dels últims cinc anys per un
import de facturació igual o superior de ............. que s’acreditarà mitjançant ....”
Exemple 2:
Quan es vulgui exigir al personal que l’empresa destini a l’execució del contracte:
“L’equip humà que prestarà el servei haurà d’acreditar haver realitzat un mínim de .... hores
de formació en la/les següent/s matèria/es social/s (a concretar l’àmbit en funció de l’objecte
del contracte, a títol d’exemple, inserció, exclusió, gènere, discapacitat;...), o disposar d’una
experiència mínima de ... anys en aquestes matèries, que s’acreditarà mitjançant .....
4.2.3 Obligacions mínimes
 Formació :
3

3

Les referències d’aquest apartat, pel que fa a contractacions de vigilància, han de tenir en compte el Reglament de
Seguretat Privada, aprovat mitjançant Reial Decret 2364/1994, de 9.12, que exigeix una formació mínima per als
vigilants de seguretat.
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Exemple:
“El contractista haurà de presentar en un termini de quinze dies hàbils des de la signatura
del contracte, un pla de formació per al/s treballador/s de l’empresa que esta/n assignat/s al
contracte. El pla haurà de contemplar un mínim de xx hores anuals per treballador
d’activitats de desenvolupament professional. Si el contractista s’ha compromès a
incrementar aquest mínim d’hores i, en conseqüència, ha obtingut puntuació en el criteri xx
de l’adjudicació del contracte, aquest increment s’haurà de veure reflectit en el pla de
formació.
El pla haurà d’especificar les mesures concretes que proposi el contractista per garantir que
el personal adscrit al contracte rep la formació continuada adequada per desenvolupar amb
qualitat les tasques pròpies del seu lloc de treball (participació en projectes de recerca amb
administracions, institucions, o altres empreses; assistència a actes i jornades).”
El Servei promotor haurà de definir prèviament quin tipus de formació és adequada amb
relació a l’objecte del contracte i haurà de donar conformitat al pla presentat pel contractista.
Quan sigui requerit, el contractista haurà de presentar un certificat que acrediti
l’acompliment dels objectius del pla de formació.
 Obligacions salarials:
“L’òrgan de contractació podrà comprovar el compliment de les condicions salarials segons
categoria/grup professional laborals que estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni
d’empresa que el millori respecte al personal adscrit a l’execució del contracte. Per aquest
motiu, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,
una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.”
 Obligacions d’igualtat de gènere:
Exemple 1:
“El contractista s’obliga a què el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte
siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals que siguin
equivalents. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin
4
comprovar aquest compliment.”
Exemple 2:
“L’òrgan de contractació podrà comprovar el compliment, sense discriminació per raó de
gènere, de les condicions salarials, segons categoria/grup professional, establertes en el
conveni col·lectiu del sector respecte al personal adscrit a l’execució del contracte. A efectes
de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho
sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.”
4.2.4 Criteris d’adjudicació
La inclusió d’aspectes socials com a criteris d’adjudicació permet considerar
comparativament el grau de compromís social dels licitadors, pretén aconseguir una millor
4

Per a totes les referències d’aquest document a la igualtat salarial entre dones i homes, consulteu el Text Refós de la
Llei de l’Estatut dels treballadors (art. 28, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23.10, la Llei Orgànica 3/2007,
de 22.3, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la LCat 17/2015, de 21.7, d’igualtat efectiva de dones i homes
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qualitat en la prestació de l’objecte del contracte i requereix la seva vinculació amb l’objecte
del contracte en termes de competència efectiva i la seva fixació en termes d’igualtat i no
discriminació.
A més, els criteris han d’especificar-se amb claredat i precisió als PCAP, ser avaluables,
verificables i coneguts per tots els licitadors i han de comportar, considerats juntament amb
la resta de criteris, un avantatge econòmic –que no es deriva exclusivament del preuvinculat, com s’ha dit, amb l’objecte del contracte tal i com s’ha definit en les especificacions
tècniques. També poden millorar aspectes de la solvència mínima exigida.
 Preu:
En els contractes en què les retribucions del personal que executa el contracte siguin
determinants del cost total, en funció del seu objecte, el criteri d’adjudicació que valora el
preu del contracte podrà tenir una ponderació del 35 o 50 % de la puntuació total, en els
casos següents:
o En el cas de contractacions l’objecte del qual siguin serveis a les persones es podrà
ponderar el preu amb un 35% (teleassistència...).
o En el cas de contractacions en les què el salari dels treballadors correspongui a un
80% de la prestació es podrà ponderar el preu amb un 50% (vigilància, neteja, control
d’accessos...).
Així, en l’adjudicació del contracte, es fa una ponderació adequada dels factors qualitat i
preu.
 Estabilitat laboral dels treballadors adscrits a l’execució del contracte:
Exemple 1:
“Qualitat en l’ocupació del personal adscrit a l’execució del contracte........ fins a .... punts.
Es valorarà el percentatge de contractes laborals indefinits de treballadors que l’empresa es
comprometi a dedicar durant tota la vigència del contracte a l’execució del servei/d’obres
(........) , atorgant .... punts si més del 70% dels contractes de treball dels treballadors
destinats al programa són indefinits, .... punts si ho són entre el 50 i el 69%, i 0 punts si el
percentatge és inferior al 50%. Aquest percentatge es calcularà en relació amb el total de
treballadors destinats al servei/obra (.....), no al total de la plantilla de l’empresa.”
Exemple 2:
“Estabilitat laboral del personal adscrit a l’execució del contracte...... fins a ... punts.
Considerant el nombre mínim de persones treballadores i les categories/grups professionals
corresponents que s’estableixen en la clàusula ... del plec de prescripcions tècniques, es
valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, amb una
ponderació màxima de ... punts, l’estabilitat laboral al si de l’empresa de les persones
treballadores especificades en el PPT que executaran el contracte.
L’empresa ha de declarar, respecte de cada persona, el nombre de dies treballats amb
l’empresa amb la mateixa modalitat de contracte de treball indefinit en els darrers trenta-sis
mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de proposicions.
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L’empresa que, segons la informació que faciliti, sumi més dies amb contractació estable de
les persones treballadores requerides com a mínim en el plec de prescripcions tècniques
rebrà la màxima puntuació. El nombre mínim de dies a partir del qual s’atorgarà la puntuació
és de ...”
Exemple 3:
“Qualitat en l’ocupació del personal adscrit a l’execució del contracte........ fins a .... punts.
Es valorarà de manera proporcional el percentatge de contractes laborals indefinits de
treballadors que l’empresa es comprometi a dedicar durant tota la vigència del contracte a
l’execució del servei/d’obres (........). Aquest percentatge es calcularà en relació amb el total
de treballadors destinats al servei/obra (.....), no al total de la plantilla de l’empresa.”
 Salari de les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte:
Exemple:
“Retribució salarial de les persones treballadores que executen el contracte públic ..... fins a
... punts.
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni de ..., publicat a
..., es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora proposa
aplicar a les persones que executin el contracte.
Es consideraran els salaris referits als grups o a les categories professionals següents: ...
La màxima puntuació s’atorgarà a la retribució salarial total més alta en la categoria/grup
professional corresponent (si escau, es podrà distribuir la puntuació entre diferents
categories/grups professionals). Es considerarà la retribució salarial computant el salari
base i els complements següents: ...
La resta d’ofertes amb propostes salarials superiors a les que estableix el conveni de
referència rebran una puntuació directament proporcional als increments oferts.”
 Mesures concretes de previsió, seguretat i salut laboral a aplicar durant
l’execució del contracte:
Exemple:
“Es valorarà amb ... punts la realització per l’empresa licitadora d’actuacions que superin els
estàndards legalment establerts en matèria de seguretat i salut laboral, i en particular les
següents: ....”
 Mesures específiques de formació dels treballadors adscrits a l’execució del
contracte:
Exemple:
“Millora de la formació contínua especialitzada del personal adscrit a l’execució del contracte
del mínim previst a la clàusula ... d’aquest plec............. fins a xxx punts.
Es valorarà l’increment d’hores ofertes a l’any per treballador/a assignat/da a aquest
contracte destinades al seu desenvolupament professional, respecte al mínim d’hores exigit
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en la clàusula xxx d’aquest plec. Per cada hora de formació anual addicional que s’ofereixi
respecte el mínim obligatori, s’atorgarà 1 punt, fins a un màxim de xxx punts.”
 Mesures en relació amb les persones amb qualsevol tipus de discapacitat,
inclosa la intel·lectual i/o dificultats d’inserció:
Exemple 1:
“Inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social que
es destinaran a l’execució del contracte fins a ......... punts.
En el marc d’aquest contracte, es considerarà que les persones contractades pertanyen a
aquests col·lectius si el seu contracte laboral amb l’empresa es pot beneficiar d’una
bonificació o reducció de la quota empresarial en els termes que estableix la normativa, en
especial la “Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo”, la “Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral” o la “Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la
mejora del crecimiento y del empleo”, que es troben recollides al quadre resum
“Bonificaciones/Reducciones a la contratación laboral” del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social disponible al lloc web
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificacione
s_reducciones.pdf
Es valorarà si l’empresa licitadora ja té en plantilla, o es compromet a tenir a partir del ..........
mes a comptar des de l’inici del contracte i durant tota la seva vigència, un mínim de .......
persones (per sobre del mínim fixat a la clàusula xx del PCAP/PPT) destinades a l’execució
del contracte i que pertanyin a col·lectius amb dificultats especials d’inserció sociolaboral i
risc d’exclusió social.
En cas que no s’arribi a aquest número, s’atorgaran 0 punts en aquest criteri.
En cas de nova contractació, les persones contractades no han d’haver tingut cap relació
laboral amb l’empresa durant els ......... mesos anteriors a la seva incorporació a la plantilla”.
Exemple 2:
“S’atorgaran fins a ... punts al licitador que es comprometi a subcontractar un percentatge de
l’import d’adjudicació del contracte a través d’Empreses d’Inserció, Centres Especials de
Treball, o entitats socials o solidàries sense ànim de lucre mitjançant el corresponent
contracte civil o mercantil.
La puntuació s’obtindrà en proporció a l’import i percentatge sobre l’import d’adjudicació que
es comprometi a subcontractar el licitador amb les entitats descrites, establint en tot cas un
màxim de ... punts, i d’acord amb la següent fórmula: P=(PCS/PL) X PM (puntuació màxima)
Resultant: P (Puntuació obtinguda)=PCS (pressupost que es compromet a subcontractar el
licitador)/PL(pressupost de licitació contingut en la proposta econòmica).”
 Millora de les mesures per a l’execució del contracte segons estàndards de
responsabilitat social:
Exemple:
“S’atorgaran fins a ... punts als licitadors que es comprometin a executar el contracte sota
estàndards certificats de Responsabilitat Social de les Empreses (SGE 21, SA8000,
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AA1000, GRI, ISO26000, OHSAS 18001 o equivalents) o bé acreditin per qualsevol mitjà
de prova complir els requisits exigits per a l’obtenció dels esmentats certificats, o bé
presentin una proposta de RSE que es comprometin a aplicar en el marc de l’execució del
contracte”.
 Promoció del comerç just:
Exemple:
“Es valorarà fins a xxx punts la integració del comerç just en la proposta presentada. La
puntuació s’obtindrà en proporció a l’import i percentatge sobre el pressupost de
contractació de productes de comerç just que el licitador es comprometi a utilitzar en
l’execució del contracte, establint en tot cas un màxim de xxx punts i, conforme a la fórmula
següent:
P=(PCJ/PL)XPM (puntuació màxima)
P (Puntuació obtinguda)= PCJ (pressupost de comerç just que es compromet a contractar el
licitador)/ PL (pressupost de licitació contingut en la proposta econòmica).
A aquests efectes es consideraran de comerç just aquells productes conforme els
paràmetres de la Resolució del Parlament Europeu 2005/2245 (INI), i avalats a través de la
marca WFTO (World Fair Trade Organization) que avala a entitats; mitjançant la garantia del
Segell FLO (Fair Labelling Organization/Organització del Segell de Comerç Just), que
certifica productes, o a través de qualsevol certificació equivalent.”
4.2.5 Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
Els criteris de preferència són els establerts a la DA 4a apartat 2n TRLCSP i a la clàusula 12
del Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona, publicat en el
BOPB de 30 de desembre de 2013, referits, bàsicament, a condicions socials dels licitadors.
Tot i això, però, l’ordre d’aquests criteris és modulable, podent-se variar la seva posició en
6
l’ordre de prelació en funció del contracte de què es tracti.
 Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat:
Exemple:
“Tenen preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per
empreses públiques o privades que tinguin a la plantilla un nombre de persones
treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes
proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels
criteris que serveixin de base per a l’adjudicació.
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores fixes, al
% de persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-li

5

Cal assegurar-se de l’abast i la vigència dels certificats exigits.
Es pot establir la preferència en l’adjudicació dels contractes de les proposicions presentades per empreses que, en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin amb les mesures tendents a promoure la
igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, conforme a allò previst a la legislació de contractes i a les
condicions establertes a l’efecte als plecs, tal i com assenyala la Llei Orgànica 3/2007, de 22.3, per a la igualtat efectiva
de dones i homes (art. 34).
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un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb
el % que acrediten les empreses amb 50 o més de 50 persones treballadores fixes.
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa i,
a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora
que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de persones treballadores fixes
amb discapacitat.
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es
durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria.”
 Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social:
Exemple:
“Tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició que presenti una empresa
dedicada específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació
d’exclusió social, regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del
règim de les empreses d’inserció i a la LCat 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures
legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral, sempre que aquesta proposició
iguali en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que
serveixen de base per a l’adjudicació.
Es valorarà el compromís formal de l’empresa licitadora de contractar, com a mínim per al
30% dels seus llocs de treball, persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribarhi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de
treball ordinari, que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
.... –concretar els col·lectius segons cada cas i en funció de la normativa que correspongui.
A títol d’exemple i entre d’altres, persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb
malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral; persones
destinatàries de renda mínima d’inserció; joves majors de setze anys i menors de trenta
provinents d’institucions de protecció de menors; entre d’altres-.
 Promoció del comerç just:
En els contractes, especialment de subministrament, on s’hagin previst productes de comerç
just, es podrà incloure el següent criteri de preferència:
“Tenen preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per
empreses que estiguin reconegudes per Organitzacions de Comerç Just.
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es
durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria.”
 Promoció de les entitats sense afany de lucre:
En els contractes relatius a prestacions socials o assistencials es podrà incloure el següent
criteri de preferència:
“Tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició presentada per entitats sense
afany de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat fundacional
tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels respectius estatuts o
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regles fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial. En aquest cas,
l’òrgan de contractació podrà requerir a dites entitats la presentació del detall relatiu a la
descomposició del preu ofert en funció dels costos.
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es
durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria”
4.2.6 Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució són obligacions que s’imposen al contractista que
poden referir-se a consideracions de tipus social amb la finalitat de promoure, entre d’altres,
l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral, eliminar desigualtats de
gènere, combatre l’atur, afavorir la formació en el lloc de treball així com garantir els drets
laborals bàsics al llarg de la cadena de producció, en els termes que preveu l’article 118
TRLSCP.
En qualsevol cas, les condicions especials han d’estar referides a l’execució del contracte –
no podent-se referir, de forma genèrica, a l’empresa-. Hauran de vincular-se amb l’objecte
del contracte i no ser discriminatòries, ser compatibles amb el dret comunitari.
Si en el plec es defineix la condició especial d’execució com a obligació essencial, es tipifica
el seu incompliment com a infracció greu i intervé culpa, dol o negligència, havent donat lloc
a la prèvia imposició de penalitats o a la indemnització per danys i perjudicis, el dit
incompliment pot comportar, no només la resolució del contracte, sinó esdevenir causa de
7
prohibició de contractar.
 Condicions laborals durant la vigència del contracte:
Exemple 1:
“És condició especial d’execució que l'empresa contractista garanteixi la afiliació i l'alta en la
Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució del contracte.
Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista principal
destinat a l'execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les
dades que permetin comprovar aquest compliment.”
Exemple 2:
“És condició especial d'execució que l'empresa contractista designi una persona de contacte
amb formació específica en la matèria, per a la supervisió i control de l'aplicació de les
condicions de seguretat i salut laboral exigibles, així com per a la detecció de les possibles
incidències que sorgeixin en aquest àmbit, sense perjudici de les funcions encomanades al
coordinador/a de seguretat i salut en aquells contractes en els quals aquesta figura tingui
caràcter preceptiu. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin
comprovar aquest compliment.”
Exemple 3:
“És condició especial d’execució que l'empresa contractista garanteixi el pagament en
temps i forma dels salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el
7

A aquest respecte consulteu arts. 60.2.c),118 i 223.f) TRLCSP.
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contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una
declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.”
Exemple 4:
“És condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi a les persones
treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte i durant tota la seva vigència
l’aplicació estricta de les condicions salarials que estableixi el conveni col·lectiu del sector o
conveni d’empresa que el millori. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment.”
Exemple 5:
“És condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi que el salari de les
persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el contractista haurà
de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les
dades que permetin comprovar aquest compliment.”
 Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció
laboral o d’exclusió social:
Exemple 1:
“És condició especial d'execució que l'empresa contractista, en les noves contractacions,
baixes i substitucions que es produeixin durant l'execució del contracte, es comprometi a
8
incorporar almenys un 5% de persones aturades inscrites en les oficines d'ocupació,
prioritzant en la seva contractació els pertanyents a col·lectius desfavorits, amb dificultats
d'accés al món laboral o amb el risc d'exclusió social.”
Exemple 2:
“És condició especial d’execució que l'empresa contractista organitzi xxx (nombre) accions
de formació professional en el lloc de treball, de durada xxx, que millorin l'ocupació i
l'adaptabilitat de les persones adscrites a l'execució del contracte, així com les seves
capacitats i la seva qualificació.”
 Igualtat de gènere:
 Pla d’igualtat:
8

El PCAP corresponent pot identificar el col·lectiu específic en què es vol implantar la mesura social. Es consideren
col·lectius destinataris o persones en situació d’exclusió social, els següents:










Persones perceptores de renda mínima d’inserció.
Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones víctimes de violència domèstica.
Joves més grans de setze anys.
Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació, persones en
llibertat condicional i persones exrecluses.
Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
Persones refugiades o demandants d’asil.
Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió o amb
dificultats especials.
Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció.
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Exemple 1:
“És condició especial d’execució que l’empresa contractista, en els primers quinze dies
hàbils posteriors a la data de formalització del contracte, presenti el pla d’igualtat entre
homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i, cas que no hi
sigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla. Cas que no estigui legalment obligada a
la presentació d’aquest pla, haurà d’informar sobre les mesures aplicables alternativament.
A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan
aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.”
Exemple 2:
“En el cas que l’empresa contractista compti amb una plantilla amb presència de dones
inferior al 40% del seu total, haurà de contractar, durant l’execució del contracte, almenys, a
una dona o, alternativament, transformar el contracte temporal d’una de les dones de la
plantilla en contracte indefinit. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment.”
Exemple 3:
“És condició especial d'execució que l'empresa contractista adopti durant l'execució del
contracte mesurades específiques en matèria d'igualtat per al personal adscrit a l'execució
del contracte. Aquestes mesures hauran d'incidir, com a mínim, en els següents aspectes
xxxxxxx –paritat en el sou entre homes i dones en aquelles categories/grups professionals
que siguin equivalents- i s'implantaran en un termini de xxxxxxx, mantenint-se durant tota
l'execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment.”
 Llenguatge i imatge no sexistes:
Exemple:
“És condició especial d'execució que l'empresa contractista en tota la documentació,
publicitat, imatge o materials necessaris per a l'execució del contracte faci un ús no sexista
del llenguatge, eviti qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes, i
fomenti amb valors d'igualtat la presència equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.”
 Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe:
Exemple:
“És condició especial d'execució que l'empresa contractista realitzi xxx (nombre) campanyes
informatives o accions de formació, de durada xxx, amb la finalitat de prevenir, evitar i
eradicar l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en relació amb el personal
adscrit a l'execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les
dades que permetin comprovar aquest compliment.”
 Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI (lesbianes,
gais, transgèneres, bisexuals, i intersexuals):
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Exemple 1:
“És condició especial d’execució que l’empresa contractista aporti en el termini màxim de
quinze dies hàbils posteriors a la data de formalització del contracte el protocol o pla
d’actuació que aplicarà en l’execució del contracte per garantir la igualtat d’oportunitats i no
discriminació de les persones LGTBI, tant si és el cas entre el personal que executa el
contracte com en les persones destinatàries de la prestació.
Les mesures poden consistir en formació en continguts relacionats amb les discriminacions
que poden patir les persones LGTBI i en el coneixement de la diversitat pel que fa a
l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.
Si l’empresa justifica la impossibilitat d’entregar en el termini establert el protocol o pla
d’actuació, la persona responsable del contracte podrà atorgar un termini complementari de
quinze dies hàbils.”
Exemple 2:
“És condició especial d’execució que l’empresa contractista realitzi xxx (nombre) de
campanyes informatives o accions de formació, de durada xxx, amb la finalitat de prevenir,
evitar i eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en relació amb el
personal adscrit a l’execució del contracte.”
 Conciliació responsable del temps laboral, familiar i personal:
Exemple 1:
“És condició especial d'execució que l'empresa contractista estableixi les mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal i laboral de les persones treballadores adscrites
a l'execució del contracte, com a mínim les següents: .... A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una
declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.”
Exemple 2:
“És condició especial d'execució que l'empresa contractista realitzi durant l'execució del
contracte, com a mínim xxx (nombre) accions de sensibilització i formació, de durada
mínima de xxx, amb la plantilla adscrita a la seva execució sobre els drets en matèria
d'igualtat i conciliació recollits en la normativa vigent i en el conveni col·lectiu del sector o
conveni d’empresa que el millori. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment. A efectes de comprovació, el contractista haurà de
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les
dades que permetin comprovar aquest compliment.”
 Persones treballadores amb discapacitat: .
9

Exemple:
9

Cal tenir en compte que l’art. 60.1.d) TRLCSP estableix la prohibició de contractar per a aquelles empreses de 50 o
més treballadors que no compleixin amb el requisit de què, al menys, el 2% dels seus empleats siguin treballadors amb
discapacitat. Previsió que actualment no és aplicable, doncs no s’ha efectuat el corresponent desenvolupament
reglamentari. En els mateixos termes, caldrà tenir en compte el desenvolupament del contingut a l’art. 71 i la DA 18
del PLCSP. Aquests preceptes preveuen la prohibició de contractar en els mateixos termes que l’actual art. 60.1.d)
TRLCSP. Aquesta previsió tampoc serà efectiva fins que no es desenvolupi reglamentàriament.
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“És condició especial d’execució que l’empresa s’obligui a destinar durant l’execució del
10
contracte xxx treballadors amb discapacitat, d’acord amb la normativa d’aplicació.”
4.2.7 Altres clàusules
4.2.7.1 Pressupost de licitació
El preu del contracte ha de ser cert i adequat per a l’efectiu compliment del contracte
mitjançant la correcta valoració del seu import, s’ha d’atendre al preu general del mercat en
el moment de fixar el pressupost de licitació, d’acord amb l’article 87.1 del TRLSCP.
El pressupost de licitació ha de tenir en compte tots els costos associats a la prestació, entre
ells els costos laborals, a més dels costos salarials i de Seguretat Social, els derivats de
llicències retribuïdes, assegurances, prevenció de riscos i vigilància de la salut, entre
d’altres.
Per aquest motiu, és de rellevant importància que els Serveis promotors, a l’hora de
confeccionar els pressupostos, tinguin en compte els convenis col·lectius, especialment en
els contractes on els costos laborals són la part més important del contracte, com són els
contractes de neteja, vigilància, controls d’accessos, d’atenció al públic així com per a obres
o anàlegs.
Aquesta circumstància s’haurà de fer constar expressament, com a mínim, en la memòria
del contracte i també, si s’escau, en els propis PCAP.
La fórmula utilitzada en la ponderació del preu ha de constar en el PCAP de manera clara i
precisa i ha de ser proporcional.
Exemple 1:
“Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de licitació,
tenint en compte que les retribucions del personal que presti el servei no podran ser inferiors
a les establertes al conveni col·lectiu del sector.”
Exemple 2:
“Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de licitació
tenint en compte que les retribucions del personal que presti el servei no podran ser inferiors
al salari mínim interprofessional”.
4.2.7.2 Baixa anormal o desproporcionada

11

En cas que una oferta sigui considerada inicialment com a anormalment baixa, serà exclosa
si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada
inicialment com a anormalment baixa es comprova que la baixa es justifica total o
parcialment per l’incompliment de les seves obligacions amb relació als seus treballadors,
10

Article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de
les persones amb discapacitat.
11
En cas de més d’un criteri d’adjudicació, cal especificar en el PCAP els límits que permetin la consideració d’oferta
anormalment baixa. En aquest sentit, vegeu el “Codi de bones pràctiques en la contractació pública local del servei de
neteja” subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, per l’Associació de Municipis de Catalunya i entitats
representants de sindicats i patronal, disponible mitjançant l’enllaç següent: http://www.acm.cat/actualitat/acordat-codibones-practiques-en-contractacio-publica-local-servei-neteja.
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com ara quan els salaris dels treballadors considerats en l’oferta siguin inferiors als que
estableixi el conveni col·lectiu del sector o al salari mínim interprofessional.
A l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials o no, es podrà requerir, en
supòsits justificats, informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les
persones treballadores o d’una organització representativa en el sector.
Exemple 1:
“Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser
complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la
indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categoria/grup professional,
segons el conveni col·lectiu del sector.”
Exemple 2:
“Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser
complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la
indicació d’un preu inferior al salari mínim interprofessional.”
4.2.7.3 Durada del contracte
En contractes en què estigui contemplada una possible pròrroga, es pot preveure que
aquesta no s’acordi si el contractista ha incomplert les clàusules socials.
Exemple:
12

“El contracte serà prorrogable de forma expressa i de mutu acord , sense que la durada de
la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys. En el cas que el
contractista no estigui interessat en la pròrroga del contracte, ho haurà de comunicar per
escrit a la oficina/servei/subdirecció...... de la Diputació de Barcelona sis (6) mesos abans de
la data de finalització del contracte.
No s’acordarà la pròrroga en el cas que el contractista hagi incomplert les condicions
especials d’execució de caràcter social, definides a la clàusula ... del present plec.”
4.2.7.4 Règim de pagament
Exemple:
“El contractista amb la factura final haurà d’aportar una declaració responsable d’haver
complert totes les obligacions que en matèria social li siguin exigibles legal o
contractualment”.
4.2.7.5 Responsable del contracte
Exemple:
“El responsable del contracte supervisarà de manera periòdica el compliment de les
obligacions que en matèria social s’hagin imposat al contractista directament en el present

12

El mutu acord per a la pròrroga només és exigible en contractes de serveis. Altrament, és obligatòria per al
contractista.
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plec o hagin estat ofertades per aquest, així com les que derivin de la legislació social i
laboral vigents.
A efectes de comprovació, podrà sol·licitar al contractista l’acreditació del seu compliment i
elaborarà un informe d’avaluació a la finalització del contracte.”
4.2.7.6 Subcontractació
Exemple 1:
“Quan el contractista voluntàriament subcontracti la realització de tasques accessòries no
tècniques que no requereixin una qualificació especial, haurà de fer-ho amb pimes,
cooperatives i autònoms, preferentment empreses creades amb el recolzament dels
programes de promoció a emprenedors i empreses, que acreditin tenir a la seva plantilla
major número de persones amb discapacitat de les que legalment li siguin exigibles, o que
hagin contractat en l’últim any a persones en risc d’exclusió social, incloses les víctimes de
violència de gènere i domèstic. “
Exemple 2:
“A l’efecte de garantir una millor eficiència del contracte i incorporar els valors tècnics,
socials i ètics de l’economia social, s’estableix com a condició d’execució contractual la
subcontractació de la prestació consistent en ..., segons la descripció tècnica i justificació
que es realitza en el PPT, amb empreses d’economia social, segons es defineix en l’art. 4
de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social.
Les empreses subcontractades han d’acreditar la solvència econòmica i tècnica, i la
capacitat d’obrar requerides per executar les parts específiques de l’objecte contractual.
Aquesta subcontractació s’estima que representa un ...% del pressupost del contracte (no
pot ser superior al ..%). L’empresa subcontractista ha de comunicar a l’òrgan de
contractació, un a vegada formalitzat el contracte, l’empresa o les empreses
subcontractades. L’incompliment injustificat d’aquesta condició d’execució que es qualifica
d’obligació essencial contractual comportarà la resolució del contracte.”
4.2.7.7 Penalitats per incompliment d’obligacions contractuals
Les penalitats són mesures per incentivar el compliment de les obligacions contractuals, per
això, pel que fa a les de caràcter social, és especialment rellevant preveure les
conseqüències del seu incompliment.
Exemple 1:
“Per l’incompliment de la condició especial d’execució de la clàusula ..., o per la no
presentació de la documentació per a la seva acreditació, s’imposarà una penalitat
econòmica de ..... € per cada incompliment trimestral, fins un màxim de tres incompliments.
A partir del quart incompliment, la resolució del contracte serà obligatòria.”
Exemple 2:
“Per l’incompliment dels compromisos adquirits en relació amb els criteris ... i ... de la
clàusula ... i/o de la condició especial d’execució de la clàusula ..., o per la no presentació de
la documentació per a la seva acreditació, que s’especifica en la clàusula ...: s’imposarà una
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penalitat econòmica de ..... € per cada incompliment mensual, fins un màxim de tres
incompliments. A partir del quart incompliment, la resolució del contracte serà obligatòria.”
Exemple 3:
“Per l’incompliment de la condició especial d’execució de la clàusula ..., o per la no
presentació de la documentació per a la seva acreditació, s’imposarà una penalitat
econòmica d’un 1% del preu del contracte, fins un màxim de tres incompliments. A partir del
quart incompliment, la resolució del contracte serà obligatòria.”
4.2.7.8 Causes de resolució del contracte
Les causes de resolució del contracte han d’estar vinculades a obligacions previstes en el
PCAP o PPTP .
Exemple 1:
“És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions previstes
en relació a la prevenció de riscos laborals del personal adscrit a l’execució del contracte i a
la subcontractació.”
Exemple 2:
“És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les condicions especials
d’execució previstes en aquest plec.”
Exemple 3:
“És causa específica de resolució del contracte l’incompliment del deure d’afiliació i alta en
la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte.”
Exemple 4:
“És causa específica de resolució del contracte l’incompliment del deure de formació dels
treballadors, per part del contractista, en els termes de la clàusula _______ d’aquest plec o
els fixats en la seva oferta.”
Exemple 5:
“És causa específica de resolució del contracte per incompliment de les obligacions del
contractista en matèria d’igualtat home/dona/de prevenció de l’assetjament sexual en el lloc
de treball/..., en els termes de la clàusula _______ d’aquest plec.”
Exemple 6:
“És causa específica de resolució del contracte l’incompliment per part del contractista, sens
perjudici de la imposició de penalitats, de l’obligació de contractar, per a l’execució d’aquest
contracte a persones en risc d’exclusió, en els termes de la clàusula _______ d’aquest
plec.”
Exemple 7:
“És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de qualsevol de les
obligacions que en matèria social s’hagin imposat al contractista directament en el present
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plec o hagin estat ofertades per aquest, així com les que derivin de la legislació social i
laboral vigents. La resolució serà obligatòria quan l’incompliment hagi estat precedit de la
imposició de tres penalitats al contractista.”
Exemple 8:
“És causa específica de resolució l’incompliment de qualsevol de les clàusules socials
previstes en el present plec.”
Exemple 9:
“És causa específica de resolució del contracte l’incompliment del pagament dels salaris al
personal adscrit a l’execució del contracte.”
Exemple 10:
“És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les condicions salarials del
conveni col·lectiu del sector.”
5.- RESERVA SOCIAL
De conformitat amb la DA 5a del TRLSCP, és possible reservar la participació en els
procediments d’adjudicació de contractes o de determinats lots a Centres Especials
d’Ocupació i a Empreses d’Inserció regulades a la Llei 44/2007, de 13.12, o reservar la seva
execució en el marc de programes de treball protegit quan, com a mínim, el 30% dels
treballadors afectats siguin persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.
En la configuració de la contractació reservada, s’han de tenir en compte els aspectes
següents:
 La qualificació de contracte reservat s’haurà de fer constar en l’expedient
administratiu i mencionar-se en l’objecte i títol del contracte.
Exemple:
“És objecte del present Plec la contractació promoguda per (......), del contracte de serveis,
reservat a centres especials de treball i a empreses d’inserció, consistent en el servei de
(........), d’acord amb el que s’especifica en el plec de prescripcions tècniques.
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de (.......) es va aprovar la
reserva social de contractació per a l’exercici ...... i el servei (........) va ser un dels objectes
contractuals reservats per als Centres Especials de Treball i a les empreses d’inserció”
 Les prestacions objecte dels contractes reservats hauran d’estar compreses dintre de
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat dels Centres Especials d’Ocupació o de les
Empreses d’Inserció.
 El règim jurídic dels contractes reservats serà l’establert a la normativa reguladora de
contractació pública.”

Segon.- Fer difusió de la present Resolució mitjançant la seva inserció en els mitjans
que garanteixin el seu coneixement general.
Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació.”
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La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: A nosaltres, pel que fa a aquest recull de clàusules contractuals de
caràcter social de la Diputació, en primer lloc comentar que ens hagués agradat poderhi participar en la seva elaboració. Encara més quan estem en un entorn general de
necessitat d’internalització de determinats serveis, no únicament en la DIBA sinó
també en els diferents ajuntaments. També, posar de manifest, quina serà la capacitat
de control o de fiscalització del compliment d’aquest recull de clàusules contractuals. I,
per acabar, dir que entenem que és un pas en la bona direcció però que encara hi ha
camí a recórrer i ens agradaria ser partícips en endavant.
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Nosotros comenzaremos agradeciendo el trabajo realizado a
los proponentes del documento. Entendemos que es un documento que se puede
definir, incluso, como pedagógico. Encontramos, aquí, los objetivos claros que
persigue el documento y cómo se pueden insertar las cláusulas sociales en diversas
fases del proceso de contratación. Pero sí que, también, queríamos plantear tres
cuestiones. Una es, como ha dicho el diputado Duran, que hubiera sido adecuado que
se hubiera abierto la posibilidad de que participara la oposición en la redacción del
documento. Otra cuestión es que echamos en falta, y supongo que en esto
profundizarán otros portavoces, echamos en falta que se hagan referencias a
cláusulas sociales aprobadas, mediante mociones, en este Pleno; sea para
introducirlas o sea por la imposibilidad jurídica de introducirlas dentro de las cláusulas.
Y, por último, también nos sorprende la urgencia de aprobar este documento cuando
el propio decreto reconoce que la norma de transposición de la directiva europea está,
actualmente, en el Congreso, en tramitación. Creemos que hubiera sido adecuado
esperar a la aprobación final, al redactado final, de esa norma y haber, entonces,
realizado este documento. En cualquier caso, se nos dijo en la Comisión Informativa
que se convocaría una reunión con los portavoces de la oposición para clarificar dudas
y explicarnos el documento y quedamos a la espera de esa reunión.”
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Ja vam fer un
primer esbós del que nosaltres consideràvem a la Comissió Informativa. En tot cas,
per no repetir-me al que han dit els portaveus que m’han precedit, evidentment, ens
hagués agradat poder participar de l’elaboració final d’aquesta proposta; d’aquesta,
entenem que, eina per a la Diputació de Barcelona, i tampoc hem de perdre de vista
que, també, després, és una eina per als ajuntaments i, per tant, com que després és
de referència per al món local, ens hagués agradat poder participar una mica més;
sobretot entenent, com han dit els portaveus que m’han precedit, que hi ha hagut
mocions, que hi ha hagut propostes i que hi ha elements que s’han fet.
En l’explicació que se’ns va donar a la Comissió Informativa, ja se’ns va dir que hi
havia algunes coses que sí; altres, no. Bé, ens hagués agradat poder participar
d’aquest debat del que sí i del què no i per què sí i per què no. Però, en tot cas, més
enllà de qüestions tècniques, creiem que és una eina política, que permet, també, la
promoció de determinades polítiques públiques i entenem que hi ha algunes coses que
es podien haver incorporat i alguns elements que es podien haver afegir. Al propi text
de les clàusules s’explica que té voluntat d’incloure components d’aspectes socials i
ètics, que parla de promocionar el treball, el comerç ètic, la igualtat entre homes i
dones, la no-discriminació salarial...; elements que estan en la Guia. I, per tant,
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entenem que, si això és el que es vol fer, hi havia algunes coses que potser fallaven
perquè, per a nosaltres, hi ha un element clau, en aquests moments, en la
contractació, que ho hem dit en molts moments, que és les empreses que contracten
amb l’Administració, com que fan unes baixes importants, un esforç econòmic, si
volem dir, després això ho repercuteixen en empitjorar les condicions salarials,
bàsicament, o la prestació del servei que després fan. I, com que sembla que cada cop
és més difícil controlar el contractador dels serveis, entenem que, quantes més
clàusules es posin i més clares siguin, millor. I quant més, aquestes clàusules, vagin
per ajudar una economia social i responsable, millor encara.
A nosaltres, ens hagués agradat que hagués hagut un compromís més explícit, i que
anéssim a alguna cosa que creiem que, potser, no està i que sí que està en altres
declaracions que està fent el món local a favor de la contractació pública, com la que
està fent Madrid o Barcelona o altres ajuntaments que estan promovent, creiem, unes
clàusules més “valentes”. I per tant, tot i que creiem que hi ha elements positius en el
que s’ha aprovat, ens hagués agradat que hi haguessin alguns elements nous. Per
exemple, creiem que hi ha molt pocs elements que garanteixin que les empreses
subcontractades fan el seu pagament. Aquí, hem tingut el debat de l’empresa de
neteja. Creiem que podíem haver anat una mica més enllà, garantir com es fa la
subrogació de les plantilles, intentar fomentar una mica la participació de l’economia
social i solidària, de la petita empresa, de l’empresa del territori... Hem d’anar a una
guia que hagués permès que les empreses del nostre territori haguessin tingut
possibilitats d’accedir millor als contractes públics. Entenem que encara ens queda
una miqueta més de recorregut perquè ja no es tracta, només, de dir “anem a fer una
contractació pública amb aquelles empreses socials”. No, no. També, de la petita i
mitjana empresa del territori pugui tenir condicions per poder participar més.
I després hi ha tot un paquet de clàusules mediambientals, que n’hem parlat a la
Comissió Informativa, que creiem que, tampoc, hem anat el suficientment que podíem
haver anat. Crec que encara queden molts criteris ambientals i de sanitat, en la
contractació, que es poden incorporar. Evidentment, després hi ha el debat de coses
que hem aprovat: la qüestió dels paradisos fiscals, la qüestió dels drets humans, que
es respecten o no es respecten per les empreses que contracten, però entenem que
no només això, que pot semblar més o menys anecdòtic en la contractació sinó que hi
ha elements de fons què podíem haver anat una mica més enllà. En tot cas, s’ha
aprovat una guia, són uns criteris. Creiem que el Govern ens va oferir fer una reunió
per parlar-ne. Creiem que podem tenir recorregut i, per tant, continuarem fent
propostes i aportacions per intentar que aquests criteris siguin el més social i el més
ambientalment responsables possibles.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Simplement era per dir que
nosaltres, també, veiem positivament l’aprovació d’aquestes clàusules socials, com ja
ens vam pronunciar a la Comissió Informativa, perquè és imprescindible el compromís
de la Diputació amb un treball digne, amb una retribució digna i amb unes condicions
dignes. I, per això valorem, com deia, de manera positiva però sempre entenent que
aquest és un primer pas. Un primer pas que haurem de vetllar per fer-lo efectiu, per al
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seu compliment i per continuar fent, en el futur, més passes. I, en aquest sentit, i molt
resumidament, demanaria exactament el mateix que han demanat els portaveus que
m’han precedit en l’ús de la paraula, és aquesta necessitat, també, d’integrar la mirada
que puguem tenir global, tots plegats, com s’ha fet en altres municipis i ajuntaments on
s’han conformat comissions amb representació de totes les forces polítiques per
acabar, també, d’aportar amb aquesta mirada positiva i constructiva. I, torno a dir, molt
positiu. És imprescindible el compromís i haurem de continuar treballant però, sobretot,
serà imprescindible fer-les efectives i vetllar pel seu compliment.
A continuació intervé, per indicació de la senyora presidenta, el diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor
Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Començava a dir justament el que han dit els altres
portaveus. A la Comissió Informativa, se’n va parlar. Jo entenc que ja s’entenia que
estàvem treballant, des de feia mesos, en aquestes clàusules socials, perquè havíem
anunciat que ho faríem. I, a la Comissió Informativa, el que vaig oferir és el que estan
demanant, que és explicar en quina situació ha quedat definitivament.
La veritat és que ens hauríem de felicitar, i jo crec que els propis portaveus ho han dit,
quan parlaven o ens felicitaven per aquesta aprovació, perquè el que estem fent és
millorar molt les clàusules de caràcter social en molts aspectes: amb aspectes
mediambientals a què es feia referència, amb l’accés de persones de col·lectius amb
dificultats al mercat laboral i a la pròpia Administració, amb polítiques d’igualtat de
gènere que potser no es tenien previstes, amb qüestions relacionades amb la
conciliació familiar. En fi, amb un seguit de qüestions que milloren molt les clàusules
en aquest sentit.
És evident que hi ha moltes coses que s’han tingut en compte i altres que, malgrat la
voluntat de les persones que estaven treballant en aquesta feina volien, ha estat
impossible incorporar-les per una qüestió de validesa jurídica. És evident que el
Plenari hem aprovat diverses mocions que fan referència a qüestions socials i que
s’havien d’incorporar però que, alhora, en el moment de treballar en profunditat i
plasmar en el paper o a les condicions, allò que demanaven les mocions, ens hem
trobat amb la impossibilitat jurídica d’incorporar-les. Per tant, tot això que ha anat
configurant aquestes clàusules finals, m’oferia, el dia de la Informativa, i ho torno a fer
en el Plenari, a seure amb els portaveus i explicar fil per randa allò que no s’ha
incorporat, perquè no s’ha incorporat i també, perquè no; escoltar i fer d’esponja de les
possibilitats que es puguin incorporar perquè, malgrat això, s’aprovi sempre. I, com he
dit moltes vegades al Plenari, la política és viva i les qüestions que estan relacionades
amb clàusules socials es poden modificar. Per tant, reitero la voluntat d’aquesta reunió
i l’explicació de per què algunes de les coses no s’han pogut incorporar.
I el Ple en resta assabentat.
Servei de Programació
5.- Dictamen de data 16 de juny de 2017, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 7/2017 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2017, així com aprovar l'actualització del Pla estratègic de
subvencions 2017 i del Pla d'inversions 2017, així com donar-se per assabentat
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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.
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:

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.
La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització d’una despesa concreta, i determinat tant en
la seva quantia com en les condicions d'execució.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 07/2017 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 dos milions cent noranta-set
mil dos-cents vint-i-quatre euros amb trenta-set cèntims (2.197.224,37 €) amb el detall
que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els
efectes.
Segon.- APROVAR l’actualització del Pla estratègic de subvencions 2017 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2017 inclòs dins de
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
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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 Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Nosaltres ens abstindrem en aquesta modificació de crèdit. No ens
agrada la consignació de cinquanta mil euros cap al Bisbat de Vic.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Nosaltres ja vam fer constar la nostra protesta perquè, una vegada més, financem,
amb dos-cents mil euros, unes actuacions en una església, però no perquè sigui una
església sinó perquè està en un recinte patrimonial històric que gestiona l’Agència
catalana. Estem finançant amb diners que haurien d’anar als ajuntaments, cobrint
necessitats d’altres administracions, i creiem que, en aquesta línia, qualsevol dia ens
demanaran que restaurem el Palau de la Generalitat perquè també era nostre; i que,
per cert, no vam cobrar. I, per tant, volem deixar constància del nostre posicionament i
ens abstindrem en aquest punt.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: No em
repetiré. En tot cas, sí que fer un petit prec, que li vaig fer a l’equip de Govern a la
Comissió Informativa: com que hi ha alguns elements, en aquest tipus de
modificacions, que tenen a veure amb àrees concretes de govern que fan propostes
de modificacions, sí que pregaríem al Govern que no esperessin a la Comissió
Informativa d’Hisenda per explicar el contingut de la modificació i que, si és possible,
que els diputats que promouen una modificació de crèdit en la seva comissió ho poden
explicar, millor que millor. Hi ha una modificació, en aquest cas, de Turisme, hi ha una
d’Educació, hi ha una altra de, crec que és de Promoció Econòmica o de
Desenvolupament Econòmic. Com que sovint, en algunes comissions, hi ha pocs
temes que es porten al Ple, en aquest cas, sí que creiem que, dins d’aquesta
modificació, hi ha coses que van al Ple. En tot cas, vam demanar explicacions d’alguns
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temes, ens les van donar, en alguns estem d’acord, en altres, no. Per tant,
mantindríem la reserva de vot i l’abstenció que vam fer a la Comissió Informativa.
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 (13), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10) i Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés (10) i l’abstenció dels Grups Entesa (7), Partit Popular (3),
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat
definitiu de 33 vots a favor i 15 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
6.- Dictamen de data 3 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Avinyó, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació
dels serveis de cementiri.
“El Ple de l’Ajuntament d'Avinyó en data 29 de març de 2017 acordà la modificació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió de la Taxa
per prestació dels serveis de cementiri.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Avinyó en data 29 de març de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri, per la qual cosa
les funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació s'especifiquen:
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Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
Abandona la sessió la diputada senyora Gallardo (Entesa).
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Entenem que el Govern de la Diputació, ara sí, està fent passos en la
bona direcció per la regularització de les treballadores de l’ORGT. Però nosaltres
mantindrem la nostra abstenció en tots els punts, del 6 al 16, en tant no sigui una
realitat la plena equiparació i l’adhesió de les treballadores de l’ORGT a la Diputació
de Barcelona.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Nosaltres votarem a favor dels punts. Només n’hi ha un del qual jo voldria fer una
observació i és la delegació acordada, diu aquí, pel Ple del Consell Comarcal del
Maresme per recaptació de tributs. Entenc que els consells comarcals estan pensats
per donar servei als ajuntaments, no per subrogar o per agafar competències i,
després, subcontractar amb altres administracions. En qualsevol cas, tret que jo tingui
alguna errada en aquesta interpretació, consti aquesta opinió ja que entenem que
cada administració ha de responsabilitzar-se de les seves competències.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres, per
insistir en el que ha plantejat el president del Grup de la CUP. Tenim constància que la
pròpia presidenta i el diputat responsable s’han anat trobant amb les seccions sindicals
o amb el Comitè d’Empresa de l’Organisme de Gestió Tributària. Demanem que
s’agilitzi tot el que es pugui. Hem tingut un petit sotrac, aquesta setmana, amb un tema
de flexibilitat que no acabava d’avançar. Per tant, demanaríem la implicació del
Govern, cosa que sempre hem demanat, per intentar l’equiparació i que aquestes
coses puguin funcionar. Creiem que és clau tenir aquest tipus de servei amb les millors
condicions laborals de la gent, que en definitiva és l’equiparació amb la casa, com fa
molts anys que vam aprovar.
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A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Molt breument.
M’agrada que els grups intervinguin en aquest sentit perquè, en poc temps, hem fet
uns passos endavant molt importants, relacionats amb els treballadors i les
treballadores de l’Organisme de Gestió Tributària. Durant molts anys, els treballadors i
treballadores han estat reclamant l’equiparació vers els treballadors de la Diputació.
Això va ser impossible durant molts anys i, finalment, el mandat passat es va arribar a
un acord d’equiparació i ara estem parlant, ja, amb els treballadors i treballadores,
d’una adhesió al conveni de la Diputació. Vull posar-ho en valor perquè és una feina
que porta un ritme molt ràpid i que, després de molts anys, que un govern no només
passi a l’equiparació sinó que ja estigui parlant, amb els treballadors i treballadores, de
l’adhesió al conveni perquè tinguin exactament el mateix tracte que tenen la resta dels
treballadors de la casa és una bona notícia. I no ho faig habitualment perquè sempre,
com a portaveu i responsable de Recursos Humans, em toca explicar i defensar però,
en aquest cas, vull posar-ho en valor. I la feina que hem fet, des de l’Àrea i des de la
Presidència, perquè això sigui possible i que, finalment, segurament l’any que ve,
podrem arribar a allò que durant trenta anys no van aconseguir els treballadors i
treballadores.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
7.- Dictamen de data 3 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Casserres, 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 Casserres en data 29 de desembre de 2016 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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
Casserres en data 29 de desembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri, per la qual
cosa les funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació s'especifiquen:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
8.- Dictamen de data 2 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellví de la
Marca, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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“El Ple de l’Ajuntament de Castellví de la Marca en data 23 de febrer de 2017 acordà
la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Castellví de la Marca, en data 23 de febrer de 2017, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
Taxes per:
-





Llicències urbanístiques.
Prestació de serveis en cementiris municipals.
Inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors,
muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlegs i d'establiments industrials i
comercials.
Llicència d'autotaxis i vehicles de lloguer.
Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a
la via pública.
Prestació dels serveis d'ensenyament especials en establiments municipals.
Prestació d'escola bressol.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Taxes per:
-

Ocupació dels terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Instal·lacions de quioscos en la via pública.
Instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics.









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

2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Castellví de la Marca
adoptat en sessió de 23 de febrer de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la
delegació efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funciones de gestió i
recaptació de la Taxa per subministrament d'aigua, gas i electricitat i de la Taxa per
prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Castellví de la Marca a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles







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

II - Impost sobre activitats econòmiques
















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica












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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana







Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
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Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Contribucions especials









Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, 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.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII - Quotes d'urbanització




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

VIII - Quotes d'urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta
Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques Col·laborades d'aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment
per aquest Ajuntament.








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

IX - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general
















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X - Taxes per:
-

La prestació del servei de gestió de residus municipals.
Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Clavegueram.



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

XI - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar








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

XII - Execucions subsidiàries








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

XIII - Sancions administratives








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

XIV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius






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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
9.- Dictamen de data 12 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de
l'ampliació i de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de l'Estany, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de l'Estany en data 24 de novembre de 2016 acordà l'ampliació
i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
l'Estany, en data 24 de novembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

II - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







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

III - Taxa per la concessió de llicències o la comprovació d'activitats comunicades en
matèria d'urbanisme







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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
l'Estany en data 24 de novembre de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri, per la qual cosa
les funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació s'especifiquen:





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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
10.- Dictamen de data 2 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
la Garriga, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de la Garriga en data 22 de febrer de 2017 acordà l’ampliació i
la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
la Garriga, en data 22 de febrer de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa mercats dissabtes








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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la
Garriga en data 22 de febrer de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió de la Taxa per conservació cementiri municipal, en el sentit de
modificar la delegació de la gestió i delegar única i exclusivament les següents
funcions de recaptació:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
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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 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
11.- Dictamen de data 21 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del Maresme,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple del Consell Comarcal del Maresme en data 24 de gener de 2017 i 21 de març
de 2017 acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte del Consell
Comarcal, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal
del Maresme, en data 24 de gener de 2017 i 21 de març de 2017 a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
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I - Preus públics per:
- Servei de transport adaptat.
- Prestació del servei de transport escolar no obligatori.
- Prestació del servei de menjador escolar no obligatori.
- Prestació del servei d'acollida escolar.
- Servei d'atenció domiciliària (SAD).








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

II - Sancions administratives







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

III - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada al Consell
Comarcal 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 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
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l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
12.- Dictamen de data 2 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pacs de
Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Pacs del Penedès en data 30 de gener de 2017 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Pacs del Penedès, en data 30 de gener de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
Taxes per:
-

Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
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-

Tinença de gossos.



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació del 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.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.









Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Pacs del Penedès a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles












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

II - Impost sobre activitats econòmiques










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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica












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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general



Concessió i denegació de beneficis fiscal.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
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Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Taxes per:
-

La prestació del servei de gestió de residus municipals.
Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.






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









VII - Impost sobre construccions, instal·lacions i obre








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

VIII - Contribucions especials


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

IX - Quotes d'urbanització (Ajuntament)








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

X - Quotes d'urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta
Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores d'aquest municipi, un cop providenciat el
constrenyiment per l'Ajuntament.








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

XI - Execucions subsidiàries








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

XII - Sancions administratives








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








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

XIV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar








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

XV - Taxa per llicències urbanístiques








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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
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13.- Dictamen de data 3 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans en data 30 de març de 2017
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i
Plegamans, en data 30 de març de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades
de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i
les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena






Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Taxa de cementiri municipal






Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de PalauSolità i Plegamans, en data 30 de març de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
- Taxa per la prestació dels serveis culturals i socials, amb exclusió de l'apartat relatiu
al ball per a la gent gran








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i
Plegamans adoptat en sessió de 30 de març de 2017 pel qual va aprovar la revocació
de la delegació efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funcions de
gestió i recaptació de les taxes següents:
- Taxa per utilització de locals i instal·lacions culturals.
- Taxa per utilització d'instal·lacions esportives.
- Taxa servei emissora municipal.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
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Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana



Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.

Àrea de Presidència
Secretaria General














Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Contribucions especials








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

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

VIII - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i
comercials











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

IX - Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via púbica amb entrades
de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i
les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena











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










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

XI - Altres taxes per
- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb finalitat lucrativa.
- Taxa per la utilització privativa del domini públic local, horts urbans, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions.
- Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.
- Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
- Taxa per expedició de documents administratius.
- Taxa de llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme.
- Taxa per serveis urbanístics.
- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
- Taxa per a la prestació dels serveis culturals i socials, amb exclusió de l'apartat
relatiu al ball per a la gent gran.
- Taxa per la utilització de la deixalleria municipal.
- Taxa per la tinença, captura, manutenció i eliminació d'animals domèstics.
- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol.
- Taxa per als serveis d'autoritzacions sanitàries de funcionament, de registre sanitari
municipal i control sanitari.








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

XII - Preu públic per la prestació d'activitats esportives a les instal·lacions municipals


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

XIII - Quotes d'urbanització








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

XIV - Execucions subsidiàries








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

XV - Sancions administratives








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.

XVI - Concessions administratives







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

XVII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius


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

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








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

Quart.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords sisè, setè i vuitè de l’acord municipal de delegació.
Cinquè.- 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 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
14.- Dictamen de data 3 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de
l'ampliació i de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Cugat Sesgarrigues, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i, alhora, revocació, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues en data 21 de març de 2017
acordà l'ampliació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en
el susdit acord s’enumeren.
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En el mateix acord, l’Ajuntament revocà, especificà i clarificà l’abast concret de les
funcions delegades amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Cugat Sesgarrigues, en data 21 de març de 2017 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió de la Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, en el sentit de
delegar únicament les funcions de recaptació que a continuació s’especifiquen:









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

2.- Acceptar l'ampliació de la delegació dels acords municipals adoptats amb
anterioritat al Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues de data 21 de març de
2017, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu
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, de funcions de gestió i/o recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, amb les actuacions següents:



Aprovació dels crèdits incobrables.
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
adoptat en sessió de 21 de març de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la
delegació efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funcions de gestió i
recaptació de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de
l'empresa transportista d'energia elèctrica.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general












Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Taxes per
- Recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans
- Servei de clavegueram











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

VII - Altres taxes per:
- Llicències urbanístiques
- Prestació escola bressol







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

VIII - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







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

IX - Quotes d'urbanització






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

X - Contribucions especials







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

XI - Execucions subsidiàries







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

XII - Sancions administratives







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

XIII - Altres ingressos tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar







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

XIV - Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa







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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
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Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
15.- Dictamen de data 3 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Ullastrell, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs
i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament d'Ullastrell en data 22 de març de 2017 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Ullastrell, en data
22 de març de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades
de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic











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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament d'Ullastrell a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
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I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


Concessió i denegació de beneficis fiscals.
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Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI - Contribucions especials







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

VII - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i
comercials




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

VIII - Taxes:
- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme
- Taxa per a la prestació de l'escola bressol







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

IX - Quotes urbanístiques








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

X - Concessions administratives







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

XI - Sancions diverses







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







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

XIII - Execucions subsidiàries







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

XIV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

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







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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
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Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions.
16.- Dictamen de data 3 de maig de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada per la Junta de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall del Tenes, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió de la Taxa per prestació del servei d'Escola de Música de Vall
del Tenes.
“La Junta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes en data 21 de març
de 2017 acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió de la Taxa per prestació del servei d'Escola de Música de Vall
del Tenes.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de la
Mancomunitat, 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 per la Junta de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes en data 21 de març de 2017 a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió de la Taxa per prestació del
servei d'Escola de Música de Vall del Tenes, per la qual cosa les funcions delegades
d'aquest tribut són les que a continuació s'especifiquen:








Notificació de les liquidacions practicades per la Mancomunitat.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a la
Mancomunitat 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 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 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).

Tot seguit, la presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem a la part referent al
seguiment i control de la gestió corporativa i, en primer lloc, donarem compte del
manifest unànime de la Junta de Portaveus, de data 22 de juny, sobre el suport de la
Diputació de Barcelona a la Setmana Helen Keller de conscienciació sobre la
sordceguesa.
De nou, agrair la presència dels representants de l’Associació catalana pro persones
amb sordceguesa.
Farà lectura del manifest la diputada Maite Fandos.
1.- Donar compte del Manifest unànime de la Junta de Portaveus, de data 22 de
juny de 2017, sobre el suport de la Diputació de Barcelona a la “Setmana Helen
Keller de conscienciació sobre la sordceguesa”.
La diputada delegada de Benestar Social, senyora Fandos (CiU), dóna lectura al
Manifest i diu:
“L’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT) és una entitat
sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública el 2 de gener del 2007, que promou el
benestar de les persones amb sordceguesa i les seves famílies tot desenvolupant
projectes amb repercussió directa i indirecta sobre el col·lectiu de la sordceguesa.
Els seus objectius són:
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Ajudar les persones amb sordceguesa a viure una vida independent, fructífera i
socialment integrada.
Donar suport a les famílies i facilita’ls-hi l’ús de la llengua de signes.
Gestionar la disponibilitat de guies-comunicadors i de mediadors en
sordceguesa que facilitin la comunicació i la participació social.
La creació d’oportunitats laborals, ocupacionals i residencials adequades a les
capacitats, necessitats i preferències de cada persona.
Que l’Administració adopti les mesures econòmiques, sanitàries, assistencials i
educatives pertinents.

El 27 de juny es commemora el "Dia Internacional de la Sordceguesa", data que marca
la "Setmana Internacional de Conscienciació sobre aquesta discapacitat, amb la
celebració d’activitats de visibilitat i de difusió al nivell mundial”.
Per aquest motiu, l’entitat considera important celebrar a Catalunya la “Setmana Helen
Keller de conscienciació sobre la sordceguesa” atès que:
1) Helen Keller fou una de las més exitoses, respectades i reconegudes persones
amb sordceguesa en tot el món.
2) La pèrdua combinada de visió i audició és una de les més greus entre totes les
discapacitats, afectant una població estimada de més de 38.000 catalans, gran
part d’ells encara per detectar.
3) És un interès de tota la societat el fomentar la plena participació de les
persones amb sordceguesa en l’economia impulsant l’ocupació i la promoció
de l’habitatge i les opcions d’oci, maximitzant així les oportunitats per a una
vida productiva en la seva comunitat.
4) Actualment, moltes persones amb sordceguesa poden assistir a la universitat,
participar en activitats socials, en la gestió de la seva vida quotidiana i
participar activament en les seves comunitats mitjançant el treball i les activitats
cíviques.
5) És apropiat i necessari donar a conèixer les habilitats i el potencial dels nostres
conciutadans amb sordceguesa, i reconèixer Helen Keller com un exemple de
guia, coratge, esperança, determinació i èxit per a d’altres persones amb
sordceguesa.
6) Que els Serveis Socials de proximitat juguen un paper essencial en la detecció,
notificació, abordatge, i atenció a les persones amb especial vulnerabilitat.
7) Que les persones amb sordceguesa poden tenir una vida plena i totalment
integrada en la societat sempre que tinguin accés a serveis i recursos adequats
a la seva discapacitat.
Per tot això, la Junta de Portaveus, per unanimitat
MANIFESTA
Primer.- Adherir-se al reconeixement internacional del dia de la sordceguesa i donar
suport als actes de visibilitat i difusió de les activitats que promouen el coneixement i la
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conscienciació social d’aquesta discapacitat com la “Setmana Helen Keller de
conscienciació sobre la sordceguesa” que promou l’entitat APSOCECAT.
Segon.- Promoure la difusió d’aquesta setmana de conscienciació entre els governs
locals de la demarcació per tal d’afavorir l’accés de les persones amb aquesta
discapacitat als recursos i serveis adequats a la seva condició.
Tercer.- Donar trasllat del present reconeixement a l’Associació Catalana pro
Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT) i als ens municipals de la demarcació de
Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Moltes gràcies per aprovar tots
conjuntament aquest manifest.
I el Ple en resta assabentat.
2.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, a
favor d’una campanya activa per la salut alimentària infantil.
“Atès que, com alerten diversos informes, entre ells l’informe de la Comissió per
acabar amb l’obesitat infantil de l’OMS (Organització Mundial de la Salut), l’obesitat
infantil és una epidèmia que «podria anul·lar molts dels beneficis sanitaris que han
contribuït a l’augment de longevitat al món».
Atès que, segons l’estudi esmentat, «s'estima que, el 2014, 41 milions de nens menors
de 5 anys presentaven sobrepès o obesitat».
Atès que l’estudi citat assenyala que «als països d'ingressos alts, els riscos d'obesitat
infantil més elevats es troben en els grups socioeconòmics més baixos».
Atès que diverses resolucions de l’OMS, com la WHA60.23, la WHA61.14 o la
WHA63.14, insten les administracions públiques a prendre mesures contra l’obesitat
infantil, especialment pel que fa a la promoció d'aliments i begudes no alcohòliques
dirigida als nens.
Atès que el document de l’OMS «Conjunt de recomanacions sobre la promoció
d'aliments i begudes no alcohòliques adreçada als nens», de l’any 2010, recomana,
entre d’altres tasques, que «els entorns on es reuneixen els nens han d'estar lliures de
tota forma de promoció d'aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus
trans, sucres lliures o sal. Aquests entorns inclouen, sense caràcter limitador, escoles,
terrenys escolars, centres preescolars, llocs de joc, consultoris i serveis d'atenció
familiar i pediàtrica, i durant qualsevol activitat esportiva o cultural que es realitzi en
aquests locals».
Atès que, en el mateix document, l’OMS explica que «existeixen proves inequívoques
que la promoció d'aliments malsans i begudes ensucrades està relacionada amb
l'obesitat infantil. Malgrat el nombre creixent d'iniciatives voluntàries iniciades per la
indústria, l’exposició a la promoció d'aliments malsans segueix sent un important
problema que exigeix canvis per protegir tots els infants per igual. Qualsevol intent per
afrontar el problema de l'obesitat infantil ha d’incloure mesures per reduir l'exposició
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dels nens a la promoció d'aquests aliments i a la seva influència. Els entorns en què es
reuneixen els nens i els adolescents (escoles i instal·lacions on esdeveniments
esportius) i els programes que veuen o en els quals participen a través d'una pantalla,
no haurien de promocionar aliments malsans ni begudes ensucrades. La Comissió
observa amb preocupació que els estats membres no presten massa atenció a la
resolució WHA63.14 aprovada per l'Assemblea Mundial de la Salut el 2010, i els
demana que abordin la qüestió».
Atès que la Generalitat de Catalunya va editar l’any 2010 el díptic «Recomanacions
sobre màquines expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants
i joves de Catalunya», on s’aconsella:
«Recomanacions sobre la ubicació i la publicitat de les MEAB: Cal evitar la ubicació de
màquines expenedores en zones accessibles a infants i joves de menys de 16 anys.
Cal modificar la publicitat de les màquines per facilitar un consum responsable,
introduint missatges que promoguin, de forma atractiva, una alimentació saludable.
Recomanacions sobre el contingut de les MEAB: És convenient prioritzar els productes
que contribueixin a una alimentació saludable, en lloc dels que tinguin un contingut
elevat de sal, sucres i/o greixos».
Atès que a la demarcació de Barcelona hi ha diversos espais públics freqüentats per
infants i adolescents, que com indica l’OMS són entorns susceptibles d’intervenció per
lluitar contra l’obesitat infantil.
Atès que a la demarcació de Barcelona es celebren diversos actes públics adreçats a
infants i adolescents que són també espais on sovint es promou el consum d'aliments
malsans i begudes ensucrades.
Atès que la Diputació de Barcelona té competències per desenvolupar activitats en
matèria de salut pública més enllà dels serveis mínims descrits en la Llei de salut
pública 18/2009, i oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el control
sobre la seva salut i obtenir així estils de vida més saludables, així com implementar
intervencions de promoció de la salut per aconseguir una millora de la qualitat de vida
de la població, considerant l’àmbit educatiu com a prioritari.
Per tot plegat, el grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona proposa al Ple
l'adopció dels següents ACORDS:
1. Instar la Diputació de Barcelona a seguir escrupolosament, en tots els espais
municipals i en aquells on en tingui la responsabilitat, les recomanacions de l’OMS i
del fulletó «Recomanacions sobre màquines expenedores d’aliments i begudes
(MEAB) en els espais per a infants i joves de Catalunya».
2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que elabori, amb els mitjans propis dels que
disposa, un fulletó que reculli les recomanacions de l’OMS i de la Generalitat en
matèria d’alimentació saludable, i que el faci arribar a totes els ajuntaments, entitats,
clubs esportius i associacions de lleure de la demarcació. El fulletó indicarà clarament
quines són les bones pràctiques a l’hora de preparar àpats i aperitius saludables.
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3. Demanar a la Diputació de Barcelona que vetlli, en la mesura del possible, pel
compliment de les recomanacions de l’OMS en tots els actes on participi directa o
indirectament, condicionant la seva col·laboració al compliment de les normes de lluita
contra l’obesitat infantil detallades al fulletó esmentat.
4. Instar la Diputació de Barcelona a que denegui qualsevol col·laboració en actes
públics que estiguin patrocinats per empreses que no respectin les recomanacions de
l’OMS i que promoguin el consum d'aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de
tipus trans, sucres lliures o sal. Aquesta mesura serà automàtica en el cas d’empreses
que utilitzen tècniques agressives de promoció com el free refill, el reompliment
il·limitat de begudes ensucrades.
5.- Notificar 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) i a l’Associació de Municipis per la Independència (Carrer de la Ciutat,
1, 08500 Vic).”
Esmenes presentades pel Grup Ciutadans - Partido de la Ciudania
“1) Supresión acuerdo 4º
2) El acuerdo 5º pasaría a ser el acuerdo 4º, proponiendo la siguiente modificación:
Redactado actual:
Notificar els presents acords als 311 municipis de la província, a les entitats
municipalistes, Associació Catalana de Municipis (carrer València 231, 08007
Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33, 08033
Barcelona) i a l’Associació de Municipis per la Independència (Carrer de la Ciutat,
1, 08500 Vic).
Redactado propuesto:
Notificar els presents acords als 311 municipis de la província, i a les entitats
municipalistes, Associació Catalana de Municipis (carrer València 231, 08007
Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33, 08033
Barcelona).”
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: El propi Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona fa la
següent recomanació: “Caldria potenciar l’accessibilitat a aliments saludables en
aquells espais i equipaments d’ús públic.” Pel que fa a la població infantil, gairebé el
trenta-cinc per cent dels infants de sis a dotze anys té un excés de pes. El sobrepès
afecta per igual a nens i nenes i l’obesitat afecta més els nens que no pas les nenes.
Tant el sobrepès com l’obesitat són factors de risc per a un ampli ventall de malalties i
problemes de salut, com ara la hipertensió, la hipercolesterolèmia, la diabetis,
malalties coronàries, alguns tipus de càncer i d’altres malalties cròniques. També es
considera que el noranta-nou per cent de factors que estan al darrere del significatiu
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increment en les ràtios d’obesitat en infants estan relacionats amb el seu entorn. La
principal causa d’obesitat en infants és la creixent disponibilitat i consum de menjar no
saludable, com ara snacks i fast food, el baix consum de fruites i vegetals i una
important ingesta de refrescos pel que fa als hàbits alimentaris, a més a més del
descens en l’activitat física.
És evident que calen mesures contra l’obesitat infantil, especialment pel que fa a la
promoció d’aliments i begudes no-alcohòliques dirigides als nens i nenes. És evident
que existeixen proves inequívoques que la promoció d’aliments malsans i begudes
ensucrades està relacionada amb l’obesitat infantil. També és una certesa que hi ha
actes públics, a la demarcació de Barcelona, adreçats a infants i adolescents, on
també es promou el consum d’aliments malsans i begudes ensucrades.
És per això que nosaltres proposem al Ple de la Diputació de Barcelona, que se
segueixin les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i de les diferents
recomanacions sobre màquines expenedores d’aliments i begudes. El que demanem,
a la seva aprovació, és que la Diputació elabori un fulletó amb totes aquestes
recomanacions i les pugui fer extensives als diferents ajuntaments, entitats, clubs
esportius, associacions de lleure, etcètera. Aquestes recomanacions han d’estar
presents en els actes què, directament o indirectament, hi participi la Diputació de
Barcelona.
Respecte a l’acord quart, del qual hem rebut esmenes que nosaltres no acceptem.
Nosaltres podríem parlar d’un redactat diferent; però entenem que la Diputació de
Barcelona no pot col·laborar en aquells espais on hi hagi empreses que estiguin
venent o patrocinant aliments que nosaltres considerem malsans. Entenem, també,
que la Diputació ha de tenir un vincle directe amb allò que aprova en aquesta Sala de
Plens per a que, finalment, no quedi en un simple correu electrònic adreçat a la safata
d’entrada dels diferents ajuntaments.
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
Por parte del Grupo Popular, expresamos que compartimos la preocupación que
expresa la moción y, por tanto, también nuestro compromiso en la lucha por la
obesidad infantil y daremos soporte a aquellas acciones que vayan encaminadas,
precisamente, a la concienciación de la población infantil y también, por supuesto, a
las familias, para que conozcan los riesgos que supone el consumo de bebidas
azucaradas o alimentos que tienen grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans,
azúcares libres o sal.
También creemos que las administraciones tienen la obligación de concienciar de los
riesgos de este tipo de consumo habitual de alimentos y bebidas, pero no podemos
compartir al completo la moción que presenta la CUP, especialmente el punto cuarto,
y, por lo tanto, en este caso, el Partido Popular se abstendrá. De la misma manera
que tampoco compartimos que se comuniquen, a la Asociación de Municipios por la
Independencia, las resoluciones de la Diputación de Barcelona.”
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Evidentemente, como supongo que todos los grupos que
ahora se manifestarán, este grupo también comparte la preocupación por la salud de
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la infancia, de los niños, de los jóvenes en relación con la salud alimentaria,
evidentemente, y nuestra voluntad era respaldar la moción. La enmienda que
presentamos iba dirigida a extraer el punto cuarto porque consideramos que, más allá
de la intervención que tengan que hacer las administraciones públicas en aquellos
espacios que dependen de nosotros, como es concienciar y aplicar las
recomendaciones de los organismos internacionales, sea en centros educativos, sea
en instalaciones deportivas o sea en centros sanitarios; más allá de ahí, en el punto
cuarto lo que se pretende es que intervenga la Administración en ámbitos de
privacidad y en ámbitos lúdicos de los ciudadanos. Y creemos que eso se tiene que
abordar desde la educación de la ciudadanía y, evidentemente, con la
corresponsabilidad de los padres. Tampoco podemos compartir el veto a empresas
que están comercializando productos que son legales. En cualquier caso, también se
tienen que abordar las negociaciones con estas empresas desde la concienciación y
las recomendaciones. De hecho, si no recuerdo mal, esta semana una empresa de
refrescos ha anunciado que va a rebajar la aportación de calorías en sus productos y
esto no viene de una imposición sino que viene de un trabajo de concienciación sobre
el problema. Como no se nos han aceptado las enmiendas propuestas, evidentemente
no podemos dar respaldo a la moción y nos abstendremos.”
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui
diu: En primer lloc, agrair i felicitar les CUP per la presentació d’aquesta moció, que
nosaltres també compartim i votarem a favor la millora de l’alimentació infantil. Estem a
favor, també, del punt quatre tal i com està presentat, per tant, votarem a favor.
Ens agradaria ressaltar, per començar, un aspecte a què es fa menció a l’exposició de
motius d’aquesta moció i és que l’OMS, tal com es diu, diu que els riscos d’obesitat
infantil més elevats es troben en els grups socioeconòmics més baixos. Per tant, el
que nosaltres volem situar i remarcar és que l’obesitat infantil és un problema, de
classe social, de primer ordre; com d’altres però, en aquest cas, parlem d’aquest. Els
aliments malsans acostumen a ser més econòmics i, per tant, els de més baixa qualitat
i els que les famílies, i nens i nenes de classes més populars, tenen més a l’abast per
consumir. Algunes dades que hem buscat i que fan referència a la Fundació TAO, que
treballa per la prevenció de l’obesitat infantil a Espanya: a l’Estat espanyol, els nivells
d’obesitat, tant infantil com adulta, augmenten a mesura que baixem en la classe
social; els nens i nenes d’entre tres i dotze anys de classes mitjanes i altes tenen una
prevalença a l’obesitat del 8,9% mentre que, els nens i nenes de classes populars, és
del 23,7%; per tant, novament remarquem que és una questió de desigualtat de classe
de primer ordre. Per tant, les administracions públiques, com bé s’exposa en aquesta
moció, tenim el deure d’actuar en pro de la salut pública i hem de prendre mesures
contra aquest fenomen de l’obesitat infantil, sempre, tenint en compte aquestes
especificitats en funció del nivell socioeconòmic. En definitiva, es tracta, creiem, de
plantejar una batalla contra els aliments processats, precuinats, pastisseria industrial,
begudes ensucrades també que, recentment, s’està abordant aquest tema; i en favor
d’una dieta saludable i equilibrada.
Com deia, la moció ens sembla molt correcta però sí que volem, des de l’Entesa,
creiem que estaria bé afegir o que, en tot cas, la Diputació hauria de tenir en compte
tota una sèrie de qüestions que enumerem a continuació.
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En primer lloc, la moció parla d’elaborar un fulletó. Nosaltres pensem que estaria bé
anar més enllà i fer una campanya de sensibilització específica dirigida a ajuntaments,
entitats, centres educatius, entitats de lleure infantil i entitats esportives. Una
campanya de sensibilització que hauria de ser transversal, de vàries àrees d’aquesta
corporació, com Salut, Educació, Cultura i Esports.
En segon lloc, també creiem que la Diputació podria convidar nens i nenes i famílies a
què vagin als mercats municipals i que consumeixin productes de proximitat; que són
més sans que no pas d’altres. També, la Diputació podria fer un plec de prescripcions
tècniques tipus per a la contractació de serveis de màquines expenedores d’aliments i
begudes. I, per últim, que, també, d’alguna manera s’esmenta o avança la moció,
actualitzar el Decàleg d’Alimentació Saludable; que són deu consells que fa la
Diputació per a una alimentació més saludable.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres també estem plenament
d’acord amb l’esperit d’aquesta moció. I, de fet, veiem de manera preocupant com, en
un país com el nostre, anem abandonant mica en mica aquesta dieta saludable,
equilibrada, basada en l’alimentació mediterrània que, per sort, tenim; i, sortosament,
també, han gaudit els nostres pares i els nostres avis; però que, malauradament, aquí,
com en altres parts del món, s’abandona. I aquesta obesitat, no només la infantil,
l’obesitat en general està creixent a un ritme important però, especialment, ens
preocupa l’alimentació infantil i especialment ens preocupa aquesta obesitat infantil.
Dit això pensem que, en la part dels acords, hi ha molts punts que proposen tirar
endavant una sèrie d’iniciatives molt necessàries, com és aquesta redacció de la Guia;
d’aquestes recomanacions sobre les màquines expenedores... Però el que nosaltres
no compartim és el punt quatre, aquell punt en què no només recomana sinó que
passa de la recomanació de l’OMS a la denegació. I en aquest sentit, nosaltres som
més partidaris de la conscienciació, de la pedagogia, de l’apoderament, també, de les
persones en general i dels infants, especialment. Que tinguin el criteri suficient per
saber què pot ser bo i què no pot ser bo pel seu cos, quan parlem no només
d’aquestes begudes ensucrades, begudes ensucrades, begudes alcohòliques; quan
parlem d’estupefaents; quan parlem de tantes coses que no són bones per a la salut.
Per tant, per això tenim aquestes recomanacions. Per això és imprescindible que
tinguem nens i nenes, infants, adolescents, joves que tinguin criteri i que puguin
decidir, per si mateixos, si els convé ingerir un determinat aliment o una determinada
beguda. Però d’aquí a vetar o a denegar que la Diputació pugui acabar col·laborant en
actes i observant si realment ens preocupa, potser, més la coca-cola que no la beguda
alcohòlica; ens ha semblat que potser era una mica excessiu. Treballem més la
pedagogia, treballem, també, en el sentit de fer guies i, en qualsevol cas, aquesta
dissonància entre aquest acord i la resta ens porta a abstenir-nos en aquesta moció.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Gallardo (Entesa).
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal, senyor Albert, qui diu: Primer, excuso el diputat Jordi Fàbrega,
avui és Sant Pere i això de ser alcalde de Sant Pere de Vilamajor... de Torelló, perdó,
genera obligacions ineludibles.
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Bé, en relació amb la moció que ens presenta la CUP, ja s’ha dit però, si m’ho
permeten, insistiré una mica. Compartim, evidentment, la preocupació per la salut
alimentària infantil. Sabem que una alimentació adequada afavoreix que el
desenvolupament físic i intel·lectual siguin correctes. També ho ha dit el senyor Duran,
sabem que el trenta-dos per cent de la població de sis a dotze anys té excés de pes,
d’aquests, el dinou per cent sobrepès, i del trenta-dos per cent el tretze per cent dels
infants catalans pateix obesitat. Totes aquestes dades tenen una relació directa,
evidentment, amb l’alimentació però no només. També tenen una relació directa amb
no practicar altres hàbits de vida saludable, com és l’activitat física. I, en aquest sentit,
també sabem que gairebé el quaranta per cent dels infants de tres a catorze anys té
un estil d’oci sedentari. I també sabem que aquest estil d’oci sedentari és, també, més
freqüent entre els nens de classe social més desafavorida. En resum, cert, tenim un
problema, en som conscients. Des de la Diputació prenem mesures des de diferents
àmbits: ho fem des d’Esports, ho fem des de Salut, ho fem també des de Comerç i des
de Mercats, incentivant una alimentació variada, saludable, de producte de proximitat.
Ara bé, en relació directa amb la moció, ja s’ha dit. Nosaltres no ens podem
comprometre a coses que ni depenen de nosaltres ni en tenim un control estricte, com
és controlar quins aliments utilitzen empreses patrocinadores d’esdeveniments que
reben directa, però també indirectament, suport econòmic de la Diputació. I aquest és
l’acord quatre. Compartim els altres acords però no el quart, i crec que perdem una
oportunitat. Jo crec, si m’ho permet, senyor Duran, que no acabem de ser del tot
conscients de l’impacte que té l’acord quatre en el territori, en la gran quantitat
d’esdeveniments socials, esportius i populars que es veurien afectats. És un mal
exemple però crec que servirà per entendre’ns. Quan disparem indiscriminadament és
fàcil tocar diana, però es fa també més mal; millor seleccionar i apuntar.
Acabo. Com que no és possible el vot dels acords per separat, nosaltres, si vostès
tenen a bé a retirar l’acord número quatre hi votaríem a favor. Com que ja veig que no
tindran a bé, haurem de votar en contra.
S’absenta de la sessió el diputat senyor Forn (CiU).
Finalment, la senyora presidenta diu: Per part del PDeCAT demòcrates té la paraula
el... portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares qui diu:
Gràcies presidenta. La senyora presidenta diu: Ho he dit malament, oi?. El senyor
Garcia Cañizares diu: No, ho ha dit bé. Ho ha dit bé. La senyora presidenta diu: Ho
he dit bé? És que no recordo si hem canviat el nom ja. Sincerament. És que jo crec
que ho hem fet ja a la Diputació. El senyor Garcia Cañizares diu: Presidenta, no
només és festa major a Sant Pere, em penso que a Sant Cugat també. La senyora
presidenta diu: Aquí no? Veus? Aquí... D’acord. Sí, és que a Sant Cugat també és
festa major i anem a dormir tard també. El senyor Garcia Cañizares diu: I suposo que
això ens acaba afectant a tots. La presidenta, senyora Conesa, diu: No, em diu la
Secretària, i corrobora, que aquí encara no hem canviat cap nom, per tant, des de, per
part del Grup CiU té la paraula el senyor Garcia Cañizares.
I el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares, diu: Gràcies
presidenta i bona festa major, per cert. I continua la seva intervenció dient: Potser no
cal reiterar el que han dit els altres grups perquè saben, i s’ha fet esment, que hi havia
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unes propostes, hi ha una proposta d’esmena a la moció, i justament era retirar el punt
quatre i havíem proposat, nosaltres com a Grup, que en el punt primer s’incorporessin
algunes qüestions. Això no ha estat possible i, per tant, no ha prosperat aquesta
proposta de modificar la moció.
És que, el problema o la qüestió que se’ns planteja és que estem d’acord amb tota la
resta i, com han dit els companys d’altres grups, estaríem absolutament d’acord en
votar a favor la resta de punts. I, sobretot, perquè la Diputació, des de sempre, i els
municipis, també, de la demarcació, estan preocupats per la salut infantil i estan
preocupats per les recomanacions que fa l’Organització Mundial de la Salut per la
nutrició infantil. Estem preocupats perquè es desenvolupin com el sistema dietètic del
país històric, que és la dieta mediterrània. Però ens trobem amb la contradicció que al
punt quatre se’ns demana que la Diputació fem o prenguem un acord que,
possiblement, no podem complir. Saben vostès que nosaltres, a la Junta de Portaveus,
vam arribar a l’acord de fer seguiment de les mocions amb voluntat de complir-les;
perquè moltes vegades sembla com que allò que es vota a una moció s’oblida i no
s’acaba de complir. Vam agafar, com a Govern, el compromís de complir. I ens
adonem que, en el punt quatre, no podem complir. Senzillament perquè no podem
saber, amb prou certesa, quines són totes les actuacions que es duen a terme a les
diferents empreses que patrocinen actes públics pel territori, i a les que col·labora la
Diputació de Barcelona. Per tant, se’ns fa molt complicat i no ens agrada haver de
votar en contra de la moció per aquesta qüestió. Hem fet tot el possible perquè aquest
punt quatre decaigués i poguéssim votar-la conjuntament. Però no sent així, i amb la
voluntat del Govern, i d’aquest Grup, de complir allò que diuen les mocions, en aquest
cas, sabem que no ho podrem complir, certament, i que, per tant, la votarem a favor,
senzillament per aquesta qüestió. A favor no, perdó, en contra, senzillament per
aquesta qüestió.
Intervé de nou el senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Una llàstima, una oportunitat
perduda. El que passa és que, de vegades, es fan afirmacions que no sempre s’adiuen
amb la realitat. Nosaltres ja ho hem manifestat quan hem fet la nostra defensa; que
quan el Govern es va adreçar a nosaltres per retirar el punt quatre, la nostra resposta
va ser: “vinga, presenteu un redactat diferent a aquest que nosaltres proposem”. Per
tant, entenem que no han fet tot el possible.
Nosaltres el que diem és que cal ser coherents. I si tu estàs en contra de l’obesitat
infantil, i si hi ha una relació directa entre la ingestió de determinats productes amb
aquesta obesitat infantil, és lògic que la Diputació de Barcelona no col·labori en aquells
actes on hi hagi empreses que afavoreixen l’obesitat infantil. És tan simple com això,
encara que podem entendre allò que, en algun moment s’ha dit, de la dificultat
d’aquesta fiscalització. Però tot és una qüestió de voluntat política.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades
assistents dels Grups polítics Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (2), el vot en contra de
Convergència i Unió (12) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10) i
l’abstenció de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 9
vots a favor, 22 vots en contra i 16 abstencions.
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3.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre la
regulació de lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb
els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pels Grups
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i
acceptades pel Grup proposant.
“Els canvis en el mercat immobiliari als pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona
a causa de l’esclat de la bombolla immobiliari, la restricció del crèdit i la precarització
laboral han generat una demanda dels habitatges en règim de lloguer. Aquest fet unit a
fenòmens com la turistificació, la gentrificació de determinats barris i les operacions de
fons especulatius internacionals que estan invertint els seus actius en propietats
immobiliàries, ha comportat un augment desmesurat dels preus i l’expulsió de veïnat i
desarticulació de molts barris. Aquests processos han tingut un efecte demolidor sobre
els preus. Només durant el 2016, els lloguers s’han encarit un 14,6% a Catalunya i un
16,2% a la demarcació de Barcelona. Aquesta situació és alarmant; l’actual regulació
del lloguer desprotegeix els inquilins i les inquilines pel que fa a la durada del
contracte, especialment arran de la “Ley de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas” (Ley 4/2013), que modificava la Llei d’Arrendaments
Urbans (Ley 29/94) que entre d’altres temes, escurçava els terminis dels contractes de
lloguer de 5 a 3 anys, i ampliava les causes per les que els propietaris podien
recuperar l’habitatge, afeblint la posició i els drets dels inquilins i inquilines. En
definitiva, una modificació legislativa que tenia com a objectiu endurir les condicions
donant majors facilitats per als desnonaments. Només cal recordar que a la ciutat de
Barcelona, el 83% dels desnonaments són com a conseqüència de l'aplicació de la llei
d'arrendaments (LAU).
Som en un temps clau per a les polítiques de regulació del lloguer, donat que ara
finalitza el termini de tres anys dels contractes de lloguer signats sota la reforma
operada el 2013 i ens podem trobar davant d'una onada de famílies que expulsades
dels seus habitatges perquè els incrementen el preu del lloguer. Famílies que es
veurien obligades a buscar un altre pis amb preus inassumibles i amb un contracte que
tornaria a ser de tres anys. És a dir, d'aquí a tres anys podrien ser expulsades de les
seves cases perquè no poden pagar el lloguer. Però no només podrien ser expulsades
dels seus habitatges, sinó també dels seus barris, que perden a les seves veïnes i
veïns i es transformen en aparadors per al turisme o en zones residencials només per
a persones amb alt poder adquisitiu. Això es diu segregació urbana: les famílies amb
menys recursos econòmics quedaran relegades als afores de les ciutats, mentre que
els centres històrics resten fora de l'abast d'una majoria, és a dir, la màxima expressió
de la desigualtat en el sí de les trames urbanes.
En aquest context de pressió sobre el mercat de lloguer, d’inestabilitat, d’escassedat
d’oferta i amb preus molt elevats, la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial va
preveure a la seva Disposició Final Sisena, que el Govern aprovaria els criteris d’acord
per regular els arrendaments urbans a Catalunya i, en el termini de nou mesos des de
l’entrada en vigor de la llei, s’elaboraria un projecte de llei per facilitar l’accés a
l’habitatge de lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i
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l’adopció de mesures per evitar increments desproporcionats de les rendes. Ara bé, les
mateixes conclusions del grup de treball avancen que les competències en matèria de
regulació del lloguer són del govern central de manera que es produirà un conflicte
entre la Generalitat i el Govern de l’Estat Espanyol que caldrà resoldre per contribuir
satisfactòriament a l’encaix jurídic i complementarietat funcional de les mesures
legislatives que desenvolupin ambdues administracions. La resposta del govern central
no s’ha fet esperar i la Generalitat va rebre el març de 2017 una comunicació de l’Estat
espanyol per resoldre les discrepàncies en relació amb diferents articles i disposicions
de la Llei 4/2016, entre els quals es troba l’esmentada Disposició Final Sisena, de
manera que el conflicte s’ha traslladat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
Amb motiu de la Llei 4/2016, el 13 de setembre de 2016 el govern de la Generalitat va
crear un grup de treball per debatre els criteris que hauria de tenir la futura llei
d’arrendaments urbans de Catalunya i afrontar diferents temàtiques com la seguretat
en la tinença i l'assequibilitat que s’haurien de traduir en una durada major del
contracte que permeti projectar la vida de les famílies en el seu habitatge, reintroduint
el contracte de lloguer de cinc anys més tres, l’establiment de contractes de llarga
durada, l’abordatge dels desnonaments per impagament de lloguer, o la creació d’un
Índex de Referència dels Preus. El grup de treball va finalitzar la seva tasca el passat
17 de gener de 2017 i el passat 6 de juny el Director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya va presentar les conclusions davant de la Comissió de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge del Parlament de Catalunya.
L’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de fer públic a través del seu lloc web
l’índex de referència de preus de lloguer aplicava exclusivament a 27 municipis:
Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat,
Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès,
Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de
Gramenet, Terrassa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Girona, Figueres, Olot, Blanes,
Tarragona, Reus, Tortosa i Lleida, molt lluny encara dels 234 municipis definits com a
àrees de demanda residencial forta i acreditada de l’Annex de la Llei 4/2016, del 23 de
desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc
d'exclusió residencial. Cal doncs apressar el Govern perquè aprovi el decret que
crearà aquest índex, el qual podríem considerar com a un primer pas en la intervenció
del mercat de lloguer, fins ara autoregulat i en una espiral d'encariment de les rendes.
L’índex de referència es fonamentarà en les fiances de lloguer dipositades a
l’INCASOL. Sobre aquest preu s'aplicaran criteris correctors en funció de la superfície
del pis, la ubicació, l'antiguitat, els treballs de conservació, accessibilitat i eficiència
energètica. Aquest indicador ha de servir, doncs per a tenir un mercat immobiliari
residencial en lloguer més estable, més dinàmic i més transparent, ara bé, aquest
índex és "de referència", és a dir, orientatiu. No podrà establir preus vinculants, i per
tant la seva aplicació creiem que serà incerta. Entenent la mesura com d’impuls i de
caràcter informatiu cal que vagi acompanyada de mecanismes coercitius com per
exemple, donar preferència en els ajuts a la rehabilitació als propietaris que lloguin per
sota del preu marcat a l'índex, o impedir l’accés a l'aval del lloguer que dóna la
Generalitat als que el lloguin per sobre d'aquest preu.
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Els ens locals tindrem un paper clau en el desplegament de l’índex, ja que la seva
aplicació es produirà en aquells municipis on els Ajuntaments acordin acollir‐s’hi, però
també pot servir com a política inspiradora per al govern central, per tal que amb els
instruments de política fiscal (per exemple a l'impost sobre la renda o el de societats
als propietaris) puguin bonificar o penalitzar respectivament els lloguers que es trobin
per sota o per sobre de l’índex.
En definitiva, aquesta mesura per a ser efectiva hauria d'anar acompanyada d’una
nova llei d’arrendaments urbans proteccionista que estableixi un control de preus dels
lloguers per aconseguir que els llogaters puguin continuar en els habitatges pagant
imports proporcionals als seus ingressos i alhora puguin cobrir les necessitats
bàsiques -alimentació, ensenyament, vestit, salut, cultura- amb dignitat i normalitat.
Una mesura que hauria d’anar associada a l’impuls i reforçament de les polítiques
d’habitatge, tendents a contrarestar les oscil·lacions del mercat lliure de l’habitatge
oferint seguretat d’allotjament a les famílies.
Atès que la Diputació de Barcelona, té per missió oferir programes i recursos de suport
en matèria d’habitatge als municipis, mitjançant instruments de cooperació tècnica,
econòmica i material en els àmbits de planificació, gestió de la informació, el
coneixement, la capacitació i el treball en xarxa per a l’ampliació del parc municipal
d’habitatge i l’oferta d’habitatge assequible.
Atès que la Diputació de Barcelona disposa d’un Observatori Local d’Habitatge que
realitza entre d’altres tasques informes estadístics municipals i que té com a objectiu
identificar i donar a conèixer les necessitats d'informació i coneixement del
ajuntaments en matèria de política local d'habitatge.
Atès que la Diputació de Barcelona disposa d’un conveni marc amb el Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, relatiu a la col·laboració en l’àmbit
de l’habitatge, aprovat a la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2016 i signat
el 30 de gener de 2017, i que d’entre d’altres objectius preveu el disseny i
implementació de les polítiques locals d’habitatge, els programes i recursos de suport
a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació pel lloguer social dels ens
locals i el foment i desenvolupament d’instruments normatius previstos a la legislació
de Catalunya. I tot i que el conveni explicita la participació activa de la Diputació de
Barcelona en les comissions i grups de treball per al desenvolupament normatiu de les
polítiques d’habitatge, aquesta institució no ha participat en cap dels grups que
redactaven les propostes per a la regulació del lloguer.
Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar a la Junta de Govern Local de 24 de
novembre de 2016 un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge en matèria
d’Observatori d’Habitatge, amb l’objectiu d’aglutinar la informació disponible en matèria
d’habitatge. Conveni en què no consta cap aportació econòmica per part d’aquesta
institució.
Atès que la Diputació va crear la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com espai
d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els ens
locals de la demarcació, amb l'objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació i la
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generació d'instruments per a gestionar millor les polítiques d'habitatge i que en
l’actualitat compta amb un total de 84 ens locals adherits dels 311 de l’àmbit territorial
de Barcelona.
Atès que la Diputació disposa d’altres instruments de cooperació econòmica amb els
ens locals a través del Catàleg de Serveis 2017 com la detecció i intervenció en
habitatges desocupats, els estudis i els informes estadístics d'habitatge, el foment del
lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o cedits, els plans i programes
locals d'habitatge, la millora energètica i condicionament d'habitatges municipals o
cedits, a banda dels ajuts directes a propietaris i propietàries per a l’arranjament.
Atès que la Diputació, conjuntament amb l’Observatori DESC, organitzen la 26a
Escola d'Estiu l’11 i 13 de juliol de 2017 amb el Monogràfic denominat Noves
perspectives per garantir el dret a l’habitatge digne que debatrà sobre les respostes a
l’encariment i a la inestabilitat del lloguer.
El grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar el Govern de l’Estat que reguli i acordi amb la Generalitat de Catalunya
l’establiment dels mecanismes legislatius que permetin comptar amb marcs reguladors
propis i adaptats a la realitat del territori, per tal que es pugui legislar sobre el mercat
privat de lloguer lluitant contra els increments indiscriminats en el preu dels lloguers, o
en el seu cas, que doti d’autonomia i capacitat a la Generalitat de Catalunya i a les
administracions locals per avançar en l’establiment de mesures que relacionin la
pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i les
característiques de l’habitatge i del barri i puguin prendre mesures de caràcter
transversal, amb la implicació de totes les administracions i agents implicats, per
impedir lloguers abusius, d’acord amb els principis establerts a la Llei 4/2016, del 23
de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc
d'exclusió residencial. Els criteris d'una llei de lloguer han de considerar l'habitatge
com un dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no facilitar la inversió i
especulació amb ella.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat que derogui aquelles modificacions de la llei
d’arrendaments urbans per revertir la situació de vulnerabilitat a la que actualment
estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents mesures de
mínims:
a). Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb la
finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació "de facto" del
desnonament exprés).
b). Establir una temporalitat mínima del contracte de 5 anys i 3 anys de pròrroga
tàcita, estimulant alhora l’establiment de contractes de lloguer de llarga durada i
de caràcter estable.
c). Reinstaurar l'obligació de fer referència a la variació anual del preu del lloguer a
l'índex de preus de consum (IPC).
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Tercer.- Promoure la creació d’un parc públic de lloguer i impulsar l’exercici del dret de
tanteig i retracte sobre els habitatges provinents d’execucions hipotecàries d’acord
amb el Decret Legislatiu 1/2015 i potenciar la mobilització dels habitatges buits de
grans tenidors d'habitatge que no estiguin complint la seva funció social, mitjançant la
seva cessió voluntària o obligatòria a les administracions públiques que així ho
considerin necessari ateses les circumstàncies existents al seu territori en matèria
d’habitatge social i casos de risc d’exclusió residencial. Tot això tenint en compte que
hauran de ser el Govern de Catalunya i les administracions municipals les que tinguin
la capacitat de generar i gestionar aquest parc i establir, si així ho decideixen, uns
objectius mínims de percentatge d'habitatge públic del seu parc total.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat que presenti, una vegada s’hagi determinat
amb els ajuntaments implicats que és una eina operativa i útil per al seu objectiu, el
decret que regularà l’índex de referència de preus del lloguer a Catalunya,
incrementant els municipis que l’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de publicitar,
així com mesures incentivadores i, si s’escau, coercitives, als lloguers que es trobin
per sota o per sobre de l’índex.
Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a continuar amb les actuacions per a lluitar
contra gentrificació a través dels ajuts al pagament de l’habitatge i l’ampliació del parc
públic d’habitatge i de l’oferta d’habitatge de lloguer social, així com a impulsar
polítiques de rehabilitació habitacional que incloguin clàusules antigentrificació,
similars a les propostes que han desenvolupat altres ciutats (Paris, Berlin, Londres,...)
que afronten problemes semblants.
Sisè.- Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a mantenir actualitzades les
dades de l’Observatori Local d’Habitatge amb l’objectiu, entre d’altres, de proporcionar
informació útil per a la implantació territorial de l’índex de referència de preus del
lloguer a Catalunya, així com la introducció de noves funcions i continguts com la
creació d’un cens d’habitatges buits de la demarcació, l’estat del parc d’habitatge, les
necessitats de rehabilitació i regeneració urbana, la innovació en la construcció, les
noves tinences i la gentrificació en entorns urbans i barris.
Setè.- Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a acabar de concretar la seva
col·laboració en la creació de l’Observatori d’Habitatge segons consta al conveni amb
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Gestors
de Polítiques Socials d’Habitatge.
Vuitè.- Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a reclamar major participació i
col·laboració en els treballs de desenvolupament normatiu en matèria d’habitatge que
emprèn el Govern de la Generalitat tal i com expressa el conveni subscrit amb el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Novè.- Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a reforçar la Xarxa de Serveis
Locals d’Habitatge.
Desè.- Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a potenciar els instruments de
concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’aquells habitatges
que es posin a disposició de la Borsa de Lloguer Social del municipi

Àrea de Presidència
Secretaria General

Onzè.- Comunicar els presents acords al Ministerio de Fomento, el Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, els grups polítics del Congrés,
Senat i Parlament de Catalunya, els municipis de la demarcació de Barcelona, les
entitats municipalistes de Catalunya i el Sindicat de Llogaters i Llogateres de
Barcelona.”
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
Gràcies a la Secretaria per l’esforç d’haver de llegir els acords. Entenem que, en la
línia del Grup, hem fet una moció que intentem que sigui el màxim d’exhaustiva
possible, perquè entenem que és un problema que no és només d’afectació del món
local; no és només una qüestió que ha de resoldre l’Estat. Aquí hi ha molts elements
que intervenen i, per tant, hem fet una moció que intenta abastar diferents vessants del
que té el problema de l’habitatge, avui, i amb la seva variable més important, en
aquests moments, que és l’increment dels preus del lloguer, i l’impacte que té sobre el
lloguer en aquests moments les polítiques d’habitatge que hi ha al nostre país.
En tot cas, entenem que és un problema greu de les nostres ciutats, dels nostres
municipis. En aquests moments estem en un problema social vinculat a l’habitatge de
lloguer; però molt ens temem que és un problema que s’incrementarà molt els propers
anys, perquè la modificació a la Llei que es va aprovar el 2013, reduint els anys de
lloguer de cinc a tres, farà que molta gent, en breu, començarà a veure com s’acaba el
seu contracte de lloguer i el preu del seu lloguer es dispara. L’objectiu de la moció era,
en definitiva, posar negre sobre blanc que hi havia, evidentment, com hem parlat
moltes vegades, una bombolla immobiliària que va esclatar, amb una precarització
laboral que va al voltant d’això; per tant, on hi ha molta gent que voluntàriament o
involuntàriament està recurrent al mercat del lloguer; i, per tant, el que correspon és
tenir unes polítiques públiques robustes vinculades al lloguer, amb l’objectiu principal
de: un, d’intentar frenar la pujada de preus; dos, tenir el màxim de cobertura legal i
jurídica per a les persones que lloguen un pis. També per als propietaris dels pisos
però, especialment, per a les persones que poden accedir a llogar un pis. Tres,
intentar que hi hagi una política de capacitat pública, de tenir un parc d’habitatges de
lloguer ampli i fort i, a ser possible, que aquest parc estigui vinculat al màxim al
territori, per tant, que sigui de competència de la Generalitat de Catalunya però amb
participació del món local. I, quatre, intentar que aquesta Diputació faci el que li toca
fer, i que sovint fa, que és donar suport als municipis per intentar que les polítiques de
lloguer, d’habitatge de lloguer, siguin més potents.
En aquest sentit nosaltres és on hem anat. A intentar que, a rel del que tothom està
analitzant dels impactes de la Llei de 2013 i d’un grup de treball que es va generar per
intentar anar analitzant l’aplicació de la Llei 4/2016, intentar anar a crear aquesta idea
d’una futura Llei d’arrendaments urbans de Catalunya, amb un índex de referència,
etc. Hem anat a intentar tenir una proposta vinculada a totes les administracions.
Nosaltres el que entenem és que el Govern de l’Estat i, en aquest sentit, anaven les
nostres propostes, i en aquest sentit, han anat les esmenes que hem acceptat dels
Grups del Govern; que van en la línia de dir, home, que l’Estat faci la seva feina, que
és que reguli el mercat del lloguer però, també, que compti amb l’acord del món local,
de les administracions autonòmiques, de la Generalitat, per intentar que les lleis
vinculades al món del lloguer siguin el màxim pactades possibles. I, per tant, també li
demanem a l’Estat que, en definitiva, també derogui les modificacions de les lleis
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d’arrendaments urbans que també van fer perquè, en definitiva, el que fan és generar
una situació de major vulnerabilitat social, com he explicat abans, a les famílies que en
l’horitzó de que en tres anys se’ls hi acaba el contracte i que se’ls hi dispararà el preu
del lloguer, són evidents.
Insistir en la idea de què, a través de recuperar els habitatges dels grans tenidors, tenir
un parc públic de lloguer ha de ser una prioritat. Que aquí hem d’intervenir tots i totes.
Que hi ha possibilitat que el parc sigui autonòmic, recuperant habitatges d’uns i altres
però també participant, des del món local i des de les administracions autonòmiques,
perquè això funcioni. En aquests moments hi ha bones experiències que s’estan
desenvolupant a nivell d’àrea metropolitana. Entenem que la Diputació aquí hi pot
participar.
També li demanem a la Generalitat, i entenem que això és una mesura que és
important, que hi hagi un índex de referència dels habitatges. No sé si van veure fa
uns dies un reportatge, no sabria dir la cadena, tampoc tractava de... no vull fer
propaganda de ningú. Era una cadena on deien: a Catalunya hi ha un índex de no sé
què, el preu mitjà és tal, i després anaven al mercat i el preu sempre era el doble.
Qualsevol municipi català que toquessin el preu acabava sent el doble, ja sigui més a
prop de Barcelona o menys. Per tant, aquí hi ha una necessitat urgent de fer això.
I després li demanem a la Diputació, ja ho hem parlat amb el diputat del ram, entenem
que el que li correspon a la Diputació és fer el màxim que pugui de base de dades per
intentar que les dades estiguin el màxim d’actualitzades, ja estan, perquè siguin útils
per al món local. I després demanem a la Diputació que faci un esforç per tenir major
participació en, per exemple, a l’Observatori d’Habitatge de l’Àrea Metropolitana, o
reclamar la major participació de la Diputació en els programes que els ajuntaments
estan fent en aquests moments.
Es reincorpora a la sessió el diputat senyor Forn (CiU).
I no ho diu a la moció, però jo crec que està sobreentès, també el que això significa a
la Diputació, al 2018, haurà de posar més diners per a les polítiques de lloguer del
món local. No ho diem en aquesta moció perquè modificaríem el pressupost però, jo
crec que queda sobreentès, que això també significa un major esforç de la Diputació
de Barcelona en polítiques de lloguer; perquè els ajuntaments necessitem també més
recursos. El que passa és que no només és una qüestió de recursos, i aquí acabo,
sinó també de com està regulat el mercat. Hem d’intentar intervenir a la regulació del
mercat, perquè sinó a vegades, no només posant recursos garanteixes que la gent pot
accedir a un lloguer social, a un lloguer sostenible, a un lloguer just. Per tant, aquesta
moció per això és tan àmplia, té tant abast.
Agraïm l’interès de l’equip de govern de mirar-se-la amb detall, de consultar, d’anar
punt per punt a intentar que sigui viable. En tot cas, per això hem negociat les mocions
i les esmenes que ens han plantejat i, per tant, les acceptem; amb la voluntat de que
entenem que a la Diputació el que li correspon és ajudar els ajuntaments. I avui al món
local el que ens diu és que necessiten habitatge, que molt de l’habitatge que
necessiten ha de ser de lloguer, i que és molt difícil accedir a determinats lloguers en
aquest escenari que està muntat i que cal modificar-lo.
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S’incorpora a la sessió el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM).
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: Com no podria ser d’una altra manera nosaltres votarem a favor, ja que
compartim la necessitat de regular els preus del lloguer, de crear també els
instruments necessaris per garantir el dret a l’habitatge. Però sí que és cert que volem
fer diferents consideracions respecte el que és el dret a l’habitatge per entendre com,
des de les diferents administracions i els diferents partits polítics, entenem que l’hem
de defensar.
En primer lloc dir que l’habitatge, com a dret, només es pot garantir si és des del sector
públic i si, també, des del sector públic, l’entenem com un bé d’ús. La dinàmica del
mercat, pròpia del mercat immobiliari, sempre tindrà una dinàmica nítidament
antisocial, ja que el dret a l’habitatge mai es satisfà mentre sigui tractat com una
mercaderia. I això creiem que és important que tots els grups polítics ho tinguin clar
perquè, moltes vegades, veiem contradiccions en la garantia del dret a l’habitatge que
es vol desenvolupar i les polítiques i les maneres i els paradigmes, des dels quals es
parteix aquesta garantia d’aquest dret.
En segon lloc, creiem que és important reivindicar la importància del sector públic en la
tinença del parc d’habitatges per lloguers socials i també per pisos dotacionals. I, tal i
com dèiem abans, volem que l’habitatge es desenvolupi des d’administracions
públiques, d’una manera de titularitat pública, de provisió i també que aquesta gestió
ha de ser mitjançant un control públic i, per tant, de tots i totes.
I en tercer lloc, creiem que és evident i es fa necessària una intervenció, també, en el
parc privat d’habitatge de les nostres ciutats i dels nostres municipis i, per tant, també,
la regulació dels preus dins d’aquest mercat. Però creiem que és necessari fer un...
posar molt èmfasi en el fet de posar en circulació tots els pisos buits que, ara mateix,
serveixen per especular, per apujar preus del lloguer a les diferents ciutats i els
diferents municipis. I, també, cal una aposta de tots els partits polítics i de totes les
institucions de dir que amb l’habitatge no s’especula. De dir que no als fons voltors que
estan volent comprar habitatge; per fer de les nostres ciutats espais on no es pugui
viure i espais on no es garantirà el dret a l’habitatge per al conjunt de veïnes.
Des d’aquí també volem aprofitar per, a banda de les diferents mesures que s’estan
plantejant, i les quals creiem que són positives, tot i que creiem també que són
insuficients i que cal ampliar molt més el ventall i així ho farem; i així ho estem
treballant, també, des de la CUP al Parlament de Catalunya. Sí que creiem que és
important referenciar tots aquells col·lectius que, a dia d’avui, són els que estan
garantint el dret a l’habitatge, que són tots aquells col·lectius auto-organitzats i aquells
col·lectius que estan prenent el que és un dret i està considerat un dret pel conjunt de
persones. També creiem que és una obligació, tenint en compte la situació actual i,
mentre hi hagi gent sense cases i sense llars, sobretot, que les institucions i tots els
recursos jurídics han d’anar destinats a explorar els límits de la legislació actual per
posar absolutament tots els instruments i totes les eines al servei de la població, que al
final volem tenir una llar per poder desenvolupar el nostre projecte vital.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui
diu: “Efectivamente, yo creo que en esta moción que hoy nos presenta el Grupo de
Entesa, yo creo que la mayoría de grupos vamos a coincidir en una cosa y es que el
mercado del precio de los alquileres se ha acelerado durante los últimos años. Y
seguramente también coincidiremos en que sería necesario hacer algunos ajustes en
el mercado de alquiler. Cuando nos vayamos a preguntar por las causas y por las
soluciones es ahí donde también aparecerán las discrepancias. Y es verdad porque
algunos aspectos que ha comentado el portavoz de Entesa son ciertos, pero hay otros
en los que discrepamos y creemos que se ha olvidado de otros importantes.
El precio del alquiler está definido, lógicamente, por la rigidez de la oferta existente en
las viviendas de alquiler. Y una parte de esa rigidez viene determinada porque no
existe un parque público real, importante, con una dimensión importante, sobre todo
en las grandes ciudades, no existe un parque público de alquiler social accesible hacia
los vecinos. Y después, por otro lado, creemos que también hay que mejorar mucho
toda la certeza jurídica para aquellos propietarios que quieren poner sus pisos en
alquiler y que, por lo tanto, si se generase o si disminuyese la incertidumbre, podrían
existir muchos más pisos, también de particulares, en alquiler. Y como en cualquier
precio, influye la demanda. Ciudades como Barcelona está clarísimo que, donde hay
una marca Barcelona tan fuerte, donde hay una ciudad de éxito como es Barcelona, la
demanda empuja, presiona al alza, los precios del alquiler. Y por otro lado, también, la
crisis. La crisis ha hecho que mucha gente que antes había optado por la compra,
ahora opta por el alquiler, ya sea por temas laborables, ya sea por temas incluso de
certidumbre personal financiera, pues, lógicamente han optado y han ido al mercado
de alquiler en lugar del de al de compra. Eso lógicamente también ha hecho que
subieran los precios de alquiler.
¿Y qué puede hacer la administración ante tal problema? Pues una de las cosas que
podría hacer es generar un parque público de viviendas. Y ahí, por ejemplo, el Grupo
de Entesa se olvida que llevan dos años, ya, en algunos ayuntamientos importantes,
como el Ayuntamiento de Barcelona, y en dos años no han generado ese parque
público de viviendas. Teniendo en cuenta que, en el Ayuntamiento de Barcelona,
tienen la caja llena, tienen la hacienda saneada, tienen setenta y cinco solares propios,
vacíos, para hacer vivienda social y que no los están utilizando, y que podrían generar
cuatro mil viviendas, cuatro mil viviendas sociales en Barcelona. Ahí sí que se podría
presionar a la baja el precio del alquiler. Y ahí directamente podría una administración,
a través de gestionar un parque público de viviendas de tal magnitud, podría empujar a
la baja de esos precios de alquiler que, recordemos que han subido un 25% solo en la
ciudad de Barcelona, en dos años; en los dos años de gobierno de Entesa en la
ciudad de Barcelona.
Ustedes plantean una serie de medidas de las cuales muchas de ellas discrepamos.
No creemos que sea bueno para generar un parque público, unos alquileres, perdón,
asequibles, fijar un precio máximo. Creemos que eso podría generar, incluso, mayor
demanda y disminuir la oferta porque desincentivaría el hecho de que los propietarios
pusieran pisos en alquiler. Y eso incluso podría generar todavía mayores problemas
de acceso a la vivienda. Nosotros creemos más en incentivar que en sancionar.
Creemos más en influir en que se pongan viviendas en alquiler que no en medidas
coercitivas. Y creemos que es importante, por lo tanto, que se genere esa seguridad
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jurídica, que se incentive y que las propias administraciones generen un parque
público de viviendas en alquiler, para que ese precio de alquiler pueda bajar y, por lo
tanto, sea más asequible para la mayoría de los vecinos.
Por lo tanto, por otro lado, y ya para finalizar; entendemos esta moción desde el punto
de vista político del Grupo de Entesa, pero entendemos que es una moción poco
práctica. Ustedes saben que, creo que fue ayer en el Congreso, presentaron también
una propuesta en este sentido y que han anunciado que, en septiembre, van a ejercer
una iniciativa legislativa en el Congreso sobre este tema, a la cual el Gobierno de
España ha dicho que está abierto a negociar, a sentarse a negociar con los grupos
que propongan esa iniciativa. Y, por lo tanto, entendemos que es poco práctica porque
no influirá, esta propuesta, en bajar el precio del alquiler; influirá en buscar una victoria
política de su Grupo aquí en el Pleno de la Diputación; pero nosotros creemos que
debemos ser mucho más prácticos y buscar realmente esas medidas que favorezcan
que haya más viviendas en alquiler y que, por lo tanto, favorezcan y ayuden a bajar el
precio del alquiler que, al final, es lo que buscamos todos. Seguramente, teniendo en
cuenta soluciones diferentes porque muchos pensamos que las causas son distintas
pero, al final, todos lo que buscamos es mejorar esos precios del alquiler, para que,
lógicamente, no suban con la aceleración que han subido estos últimos años.”
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Previamente, señor Funes, la extensión y la exhaustividad no
van necesariamente cogidas de la mano siempre; no lo digo por esta moción, lo digo
porque le agradeceríamos que, en el futuro, tuvieran un poco más de capacidad de
síntesis en las mociones.
Efectivamente los datos son ilustrativos y nos muestran que en el tema de la vivienda
estamos ante una realidad de un problema social. Algunos estudios que hemos estado
consultando para esta moción nos hablan de que, del año 2007 al 2013, ha habido un
descenso del cincuenta y cuatro por ciento en la venta de vivienda. Y esto ha
producido que haya un desplazamiento, tanto de oferta como de demanda, al mercado
del alquiler que, en un primer momento, sí que sufrió un descenso en los precios pero
que, en los últimos años, por muchas causas, algunas de ellas que apuntan ustedes
en la moción, vemos como se está incrementando aceleradamente. En la provincia de
Barcelona, por ejemplo, se habla de una media en toda la provincia del dieciséis por
ciento de incremento del precio en el alquiler durante el año 2016. Efectivamente, ante
esta realidad, es necesaria la intervención de la Administración pública para garantizar
el acceso a la vivienda, tanto a población con riesgos sociales o con rentas bajas,
como a nuestros jóvenes. Y en este sentido nosotros, en el Parlament de Catalunya,
que es el ámbito competencial adecuado, presentamos en diciembre del 2016 una
batería de propuestas, por ejemplo: coordinarse entre administraciones en la política
de vivienda pública; publicar anualmente precios de referencia máximos
recomendados por parte de los órganos competentes de la Generalitat; establecer
mecanismos de incentivo fiscal en el IRPF, tanto para propietarios como para
inquilinos que se acojan a los precios recomendados, a los precios máximos
recomendados; nuevas políticas de construcción de vivienda protegida con destino a
necesidades sociales… Ha hablado usted de experimentos del Área Metropolitana. Yo
también le puedo hablar de municipios del Área Metropolitana donde ustedes, si
consultan ofertas de pisos, se habla de pisos protegidos en venta por valor de
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doscientos cincuenta y seis mil euros. Impulsar medidas legislativas para destinar el
suelo a vivienda protegida o elaborar un plan autonómico de vivienda, decíamos
nosotros, con una dotación mínima de mil millones de euros; punto a que el grupo
parlamentario al que usted representa aquí, en el Parlament de Catalunya se abstuvo,
inexplicablemente.
Como ven, nosotros también apostamos, por tanto, por la intervención en el mercado.
Lo que sí que defendemos son medidas incentivadoras y regulatorias, y no de
naturaleza coercitiva y prohibitivas, como ustedes introducen en la moción. Todo y que
el texto se ha mejorado con las enmiendas de Convergència y de Esquerra
Republicana, nosotros mantendremos nuestro voto que es de abstención.”
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Sí, i a més a més, molt breument
presidenta perquè poca cosa més voldríem afegir.
Nosaltres pensem que aquesta és una moció molt necessària; que la moció ja recull,
efectivament, de manera molt exhaustiva i molt extensa una sèrie d’acords que ens
incumbeixen a tots plegats, no només al Govern de la Generalitat i al Govern de
l’Estat; a nosaltres mateixos. Però jo, sobretot, voldria, ja que s’ha parlat del contingut,
no voldria incidir-hi tant, sinó que voldria que prenguéssim consciència del que
realment significa. Aquestes iniciatives són necessàries però, segurament, poden
arribar tard. Perquè en els nostres municipis, en aquesta mig sortida de la crisi, i dic
mig sortida perquè, pel que són les xifres macroeconòmiques, possiblement, podem
parlar de sortida de la crisi però encara impacta d’una manera brutal en els veïns i
veïnes dels nostres municipis; quan mirem el preu de lloguer, aquests preus del lloguer
han escalat d’una manera molt ràpida; jo diria exponencial. És el cas del meu municipi
del qual puc parlar. Un pis petit en, segurament, el barri no més car, al contrari, en
unes condicions mitjanament dignes, no baixarà de vuit-cents euros. Podem imaginar,
si parlem del que parlàvem abans, de clàusules socials; aquí hem aprovat, també,
mocions de salaris de referència; podem imaginar amb els salaris precaris que, ara
mateix, s’estan cobrant, com és possible pagar un lloguer de vuit-cents euros, que és
el mínim minimorum que a Esplugues podem trobar; però que estic convençuda que,
si ara aquí fem un sondeig estaríem parlant de preus molt similars. També miro a la
presidenta, al municipi on és alcaldessa la presidenta de la Diputació, també estem
parlant de preus similars. I aquesta escalada, en aquesta mitja sortida de la crisi, ja
s’ha produït de manera molt decidida. Amb aquests sous no arriben ni per pagar el
lloguer. A partir del lloguer hi ha moltes necessitats bàsiques que encara s’han de
cobrir, de manera que, en general com sempre passa, anem una mica tard tots
plegats; no parlo de la Diputació, dic tots plegats, les administracions públiques
competents que tenim responsabilitat en això i, per tant, estem completament d’acord
en regular el preu de lloguer. També amb que hi hagi disponibilitat i, per tant, és
important comptar amb un parc impulsat per part de les administracions en general.
Però és imprescindible poder regular d’una manera decidida aquest preu de lloguer,
perquè si no ens tornarem a trobar una altra vegada com ens trobàvem abans de l’any
2008.
Dit això, nosaltres només voldríem afegir que ja, en el seu moment, quan vam parlar
de l’elaboració dels pressupostos del 2017, nosaltres vam incidir precisament en
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aquest tema; perquè pensàvem que era un tema important, i ara es posa de manifest. I
tornem a dir el que ja també ens ha dit el Grup proposant d’aquesta moció, que serà
imprescindible tornar a parlar d’aquest tema quan comencem amb l’elaboració, o quan
comencin vostès, amb l’elaboració dels pressupostos del 2018. Ara, aquí no es
concreta en aquesta moció, però haurem de començar a concretar quina és
l’aportació, quin és l’esforç que està disposat a fer la Diputació de Barcelona també, a
un tema tan preocupant com és el lloguer.
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal, senyor Albert, qui diu: Bé, primer de tot, agrair al Grup d’Entesa
la predisposició a poder treballar i negociar i arribar a acords en els acords d’aquesta
moció.
Segona, sense ànim d’entrar en un debat, per contestar una mica el senyor Mulleras.
És evident que, si no ens posem d’acord amb les causes, les solucions que hi trobem
són diferents. Segurament per això també som partits polítics diferents. Ara bé, negar
la causa de l’especulació en tota la realitat que vivim, jo crec que és no acabar-ho
d’entendre. Veure exemples com Berlín, com París, fins i tot a algunes zones de Nova
York, les solucions que s’han trobat, també, crec que ajuda a poder prendre decisions
encertades aquí a la demarcació de Barcelona.
Bé, centrant-me a la moció, una moció com ha dit el senyor Funes, prou exhaustiva, jo
crec que clara, molt clara, i compartida; i si m’ho permeten, una moció que igual o
semblant ha passat o passarà per la majoria de plens municipals del territori. Vull dir
que l’hem parlat, que s’ha debatut, s’ha negociat i si no ho hem fet, ho farem
segurament en els propers dies. Això vol dir, d’una forma clara i evident, que tenim un
problema en el territori, que tenim uns riscos evidents i que volem i que necessitem
solucions. Volem pensar que, si hem après alguna cosa d’aquests darrers anys,
hauríem de tenir la capacitat tots de trobar solucions definitives en relació amb
l’habitatge. I quan dic tots, parlo del Govern de l’Estat, parlo del Govern de Catalunya i
parlo de les administracions locals. I permetin-me que els hi digui, jo crec que el
Govern de Catalunya i les administracions locals, amb la Diputació al capdavant,
estem fent la feina.
Com deia a l’inici, agrair al senyor Funes la predisposició a arribar a acords. I ja sap
que els governs tenim el costum de dir que allò que se’ns demana a les mocions ja ho
estem fent, però segurament que amb algun matís, en aquest cas, és cert. Dels acords
de la moció que dirigia, que dirigeix a la Diputació, i per no allargar-me i resumir-ho,
compartim plenament que hem d’anar més enllà; que necessitem més recursos. Crec
que compartim, també, que hi ha feina feta, que s’està fent feina, i que hi ha la voluntat
de seguir-la fent en col·laboració, evidentment, amb l’Ajuntament de Barcelona, amb
l’Àrea Metropolitana i amb el Govern del país. Volem seguir reforçant la Xarxa de
Serveis Locals d’Habitatge. Volem impulsar les línies de concertació que tenim, amb
més pressupost i amb nous instruments. Aquesta és la voluntat del Govern i creiem
que aquesta moció ens hi ajuda i, per això, la votarem a favor.
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: De fet, seré breu, realment.
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És una moció que ha incorporat moltes esmenes que ha proposat el nostre Grup. I, en
aquest sentit, vull agrair la permissibilitat i la permeabilitat del Grup de l’Entesa a l’hora
d’acceptar les esmenes, que han estat bastant a última hora perquè han estat
incorporades avui mateix; i, per tant, també agraïm aquesta rapidesa a l’hora
d’incorporar-les; perquè, al final, la nostra voluntat era aprovar la moció, perquè
entenem que l’esperit i les necessitats que planteja la moció són necessitats que té el
territori; que té el territori i algunes àrees més que d’altres, també deixin-m’ho dir;
perquè a les intervencions dels grups es nota que els portaveus són representants de
les àrees bastant metropolitanes. Les diferències de lloguer entre l’Àrea Metropolitana i
la resta del país són abismals i, de fet, molts dels problemes que plantegen els
municipis metropolitans no els tenen altres, o tenen o pateixen la conseqüència del fet
de quan el lloguer és car a l’Àrea Metropolitana, els ciutadans que menys possibilitats
econòmiques tenen es desplacen a municipis que el lloguer és més barat i, per tant,
tenen un problema d’incorporació de nous ciutadans amb poques possibilitats
econòmiques, municipis que estan al voltant de l’Àrea Metropolitana. Per tant, és una
qüestió, i en aquest sentit l’hem valorat, que afecta uns municipis i que afecta d’una
altra manera altres municipis, que són els que, després, tenen aquesta arribada de
ciutadans amb poques possibilitats econòmiques; perquè és així, ho hem patit molts
municipis.
En tot cas, per resumir-ho, la voluntat del nostre Grup era aprovar la moció, coneixent
quina és la situació, sabent i veient que, dia a dia, s’està complicant, i que allò que
crèiem que ens havia ensenyat la crisi el 2008, es torna a produir. I que això,
segurament, produirà, acabarà produint un problema social i, per tant, estem d’acord i
l’aprovaríem amb el vot favorable d’aquest Grup.
Aprofito, i deixeu-me aquesta llibertat, que sempre és un bon moment per demanar
diners, i ara parlo com a diputat d’Hisenda. Qualsevol lloc és bo per a demanar que
posem més diners a la partida pressupostària. Evidentment, negociarem partida per
partida, àrea per àrea, com podem distribuir els diners limitats que té la Diputació i
entenc que és necessari incorporar aquesta àrea; i això voldrà dir que haurem de fer
augments en diferents àrees. Però, en tot cas, no és la primera vegada que al Plenari
es demana augment de pressupost i, com a diputat que ja comença a parlar del
pressupost, és evident que ho tindrem en compte, però també tindrem en compte que
haurem de deixar de fer altres polítiques.
En tot cas, aquest Grup votarà a favor de la moció.
Intervé de nou el senyor Funes (E), qui diu: Gràcies a tots els grups per les seves
intervencions. En algunes coses estem d’acord, en altres no, evidentment.
En tot cas, començaré on acabava ara el diputat portaveu de Convergència i Unió, el
senyor Garcia Cañizares. Li podem fer una llarga llista de propostes per al pressupost,
suposo que n’és conscient. Per tant, serem els primers en fer, com sempre, propostes
al pressupost del 2018, d’on pot aconseguir recursos per fer el que nosaltres entenem
que és principal, que és tenir aquesta capacitat del món local de tenir a disposició
habitatges de lloguer que, en definitiva, crec que és l’objectiu final de la moció, que és:
el problema que tenim els dels ajuntaments és que, quan intentem tenir habitatge de
lloguer disponible, per facilitar l’accés a l’habitatge, el dret a l’habitatge com deia la
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portaveu de la CUP, de la ciutadania ens trobem que és molt complicat. Els puc posar
l’exemple del meu municipi, com que avui no he parlat de Cornellà, em deixarà la
presidenta. Nosaltres vam posar a disposició de l’Ajuntament prop d’un milió d’euros,
per llogar a privats el seu habitatge buit i posar-lo a la bossa de lloguer social i, per
tant, li garantíem al privat que tindria l’habitatge net, endreçat, cuidat, arreglat i
cobraria cada mes; i la majoria dels ciutadans i ciutadanes prefereixen anar al mercat
privat, prefereixen quedar-se al mercat i esperar a veure com funciona. Jo crec que
aquí el diputat portaveu d’Esquerra Republicana ho ha situat, per a nosaltres el
problema és una moneda de dues cares; per un costat està la precarietat laboral de la
gent i per altre està l’especulació. És una moneda amb dues cares i aquí és molt difícil
la intervenció pública, i per això necessitem que hi hagi una potència amb la capacitat
dels ajuntaments de tenir possibilitats de disposar d’habitatge, i això significa que
l’Estat ha de regular amb criteri. És veritat, no compartim el diagnòstic, és evident que
no es va compartir el diagnòstic de per què va explotar la bombolla immobiliària. El
que no volem és repetir els errors que ens van portar a excloure de l’habitatge molta
gent del nostre país i, per tant, hem de buscar la manera de tenir-los a disposició. I, en
aquest sentit, estem d’acord amb el que ens han plantejat la majoria de grups.
Entenem que alguns altres grups amb una visió del món més, ja no diria liberal, diria
massa mercantilista o capitalista, considerin que encara això ho resoldrà el mercat,
però creiem que no, que la intervenció pública ha de ser potent. I els hi recordo, al
conjunt de grups, que aquest Grup no deixa de ser una fusió de molta gent que fa
molts anys que governem i gent que s’ha incorporat de nou. Tenim voluntat de
governar arreu però encara ni governem a l’Estat ni governem a Catalunya, per tant,
situïn-li la responsabilitat a qui li han de situar. Gràcies pel suport de tots els grups.
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 (13), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció de Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 43
vots a favor i 6 abstencions.
4.- Moció que presenten els Grups Entesa i Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per augmentar
l’assignació destinada a la lluita contra la violència masclista i les polítiques
d’igualtat en els pressupostos generals de l’Estat de 2017.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que la moció que havien presentat
els Grup d’Entesa i el Partit dels Socialistes queda retirada? Posposada, sobre la
taula, per tant. Entenem que queda sobre la taula, volen fer alguna explicació puntual?
El portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, diu: No, simplement entenem que un
cop feia referència al pressupost del 2017 i s’ha aprovat el pressupost del 2017,
entenem que correspon adaptar-la.
I el Ple n’acorda deixar-la sobre la taula a petició dels grups proposants.
5.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació
i pels presidents delegats de les Àrees.
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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 4507 al 6090 ambdós inclosos; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 4320 al 5799,
ambdós inclosos; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números
4609 al 6039, ambdós inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els
números 4337 al 5895 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números
4522 al 5883, ambdós inclosos tots ells de l’any 2017, i dels acords adoptats per la
Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 11 i 25 de maig de
2017.
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Fem referència a dos decrets dels quals ja els hi vam parlar a la
Comissió d’Hisenda, sense resposta.
El primer és el 5366, sobre els criteris d’elaboració del Pressupost de 2018. A
nosaltres ens hagués agradat una explicació d’aquests criteris d’elaboració del
Pressupost; i saber i conèixer fins a quin punt aquests criteris recullen les conclusions
dels diferents informes de seguiment i d’execució de pressupostos anteriors. Aquest
seria el 5366.
I el segon seria el 5797, que parla del Catàleg de serveis i dels passos seguits per
obtenir un certificat de qualitat. I nosaltres no deixem de sorprendre’ns de com
s’intenta optar a aquest certificat de qualitat quan, mes rere mes, assistim al
desistiment, per part de la Diputació, del Catàleg o dels serveis que ella mateixa
ofereix. Ja en vam parlar a d’altres Plens: de cultura, de territori... I també trobem
desistiments en aquest mes de juny.
A continuació intervé el Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares, qui diu: Molt breument. Els
criteris de redacció del Pressupost són uns criteris molt inicials. Estem tot plegat al
mes de juny i estem demanant les Àrees que facin propostes. En tot cas, els criteris
polítics encara no els posem damunt la taula. Encara, a nivell de Govern hem de parlar
i, a partir d’aquí, començarem i obrirem la participació als altres Grups. Per tant, els
criteris són molt tècnics, des del punt de vista de quina quantitat econòmica disposem i
què proposen les àrees per començar a treballar amb allò que deia abans: que quadri
el pressupost d’ingressos i despeses, i quines polítiques es proposen des de les àrees,
i quines polítiques s’haurien de deixar de fer; però encara no hem posat damunt la
taula la feina política.
Quant a la resposta o el decret de la qualitat del..., ja ho diré demà, del Catàleg de
serveis; una cosa és la quantitat econòmica que podem posar o de què podem
disposar, i una altra és la qualitat del servei. Estem parlant de la qualitat del servei, no
de la quantitat de servei que estem donant. Em penso que els hi vaig explicar a la
Comissió Informativa que, segurament, hem de variar algunes qüestions relacionades
amb la quantitat econòmica, però bastant difícil, o poca, hauríem de buscar quant a
qualitat; perquè el que estem intentant és arribar a la qualitat màxima.
6.- Precs
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem al punt de precs. Hi ha un prec
també per escrit, per part d’Entesa, però anirem donant la paraula en funció de la seva
petició.
La Presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: Nosaltres, com fa dos anys que fem, tornem a demanar la dimissió de
la senyora Parlon de la seva vicepresidència cinquena sense atribucions, perquè
volem recordar que no comprenem, no entenem que, si no hi ha atribucions, hi hagi
aquest càrrec.
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Por parte del Grupo Popular, como todos saben, el presidente de nuestra comunidad
autónoma ha anunciado que el próximo 1 de octubre va a intentar realizar un
referéndum. Y nosotros le rogaríamos a la presidenta de la Diputación que, por
supuesto, no ceda ningún espacio, ni ceda medios materiales, ni económicos, ni
personal de la casa. Y cualquier acción que se quiera realizar desde la Diputación de
Barcelona que cuente, siempre, con un informe favorable de la Secretaria General y
de la Intervención.”
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor
Tovar, qui diu: “Rápidamente, porque nosotros también la hemos registrado por
escrito. Nuestro ruego viene a raíz de otra nueva sentencia judicial que anula un
acuerdo de adhesión de una institución a la Associació de Municipis per la
Independència. En este caso es la Diputación de Tarragona. Y como nosotros ya
habíamos formulado esta petición o esta reconsideración del acuerdo que se dio en
este Pleno, de adhesión a esta Asociación, ya la articulamos a través de una moción;
lo que hacemos aquí es solicitar a la Junta de Gobierno o a Presidencia que eleve a
este Pleno la posibilidad de reconsiderar el acuerdo de adhesión a la AMI.”
El prec presentat per escrit pel Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía diu:
“RUEGO DEL GRUPO DE CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA PARA
PROCEDER A LA BAJA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA COMO ENTIDAD
ADHERIDA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS POR LA INDEPENDENCIA
En el Pleno Ordinario de la Diputación Provincial de Barcelona correspondiente al mes
de febrero de 2017, y como consecuencia de una sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona, en relación a la adhesión a la
AMI del Ayuntamiento de Reus, este Grupo político presentó una moción para
impulsar el debate sobre la necesidad de que esta institución, la Diputación de
Barcelona, solicitara la baja de la Asociación de Municipios por la Independencia.
Tras exponer los argumentos jurídicos y políticos en los que apoyábamos nuestra
propuesta, el Pleno por mayoría rechazó la moción, básicamente amparándose en una
ausencia de voluntad política, y a la espera de una futura sentencia que se dicte en el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona, donde se
encuentra pendiente de resolución de un recurso planteado contra la adhesión de esta
Diputación a la mencionada asociación.
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En fecha 2 de junio de 2017, de nuevo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Tarragona ha dictado sentencia, donde anula el Acuerdo de Pleno de la
Diputación de Tarragona para su adhesión a la Asociación de Municipios por la
Independencia.
La fundamentación de la sentencia relativa a la Diputación de Tarragona, como en su
día la relativa al municipio de Reus, vuelve a recalcar que el pluralismo político es un
principio rector y superior de nuestro ordenamiento jurídico, y que sin perjuicio de que
los representantes políticos puedan sostener postulados políticos que defiendan la
necesidad de la independencia de Cataluña, no pueden mediante acuerdos de
naturaleza política situar a las instituciones fuera de sus márgenes competenciales y
del ordenamiento constitucional, de lo contrario nos encontraríamos ante una
instrumentalización de las instituciones y de la imposición de posicionamientos fuera
del ordenamiento jurídico de todos aquellos ciudadanos sometidos a su autoridad, es
decir, además de vulnerar la legalidad, se vulneraría el principio de pluralidad política.
Es por ello que el Grupo de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía de la Diputación de
Barcelona ruega a la Junta de Gobierno:
Que proceda a elevar a la consideración del Pleno de julio de la Diputación de
Barcelona la anulación de los acuerdos del mismo, de fecha 1 de octubre de 2015, en
referencia a la adhesión de la Diputación de Barcelona a la Asociación de Municipios
por la Independencia, por no ofrecer un completo, absoluto e íntegro respeto al
principio de pluralismo político, que debe presidir esta institución.”
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí,
nosaltres faríem dos precs. Un l’hem presentat per escrit. Com ha estat fa pocs minuts,
suposo que ha arribat, però va en relació amb el que havíem comentat oralment en el
debat, en el seu moment, quan fèiem el debat del Codi de bon govern i qualitat
institucional. I és que entenem que, un cop s’ha aprovat el Codi, ha d’haver un Codi
ètic i de conducta de la institució, com a conseqüència. I, per tant, preguem que es
reuneixi la comissió creada ad hoc per intentar començar les feines per crear aquest
Codi ètic de bon govern. Com està escrit, demanem que consti en acta, tal i com l’hem
redactat.
El prec presentat per escrit pel Grup Entesa diu:
“PREC DEL GRUP D’ENTESA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA
CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ DE BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA,
GOVERN OBERT I QUALITAT INSTITUCIONAL
El Ple de la corporació de 30 de març de 2017 va aprovar el Codi de Bon Govern i
Qualitat Institucional.
El Grup d’Entesa va exposar, en el decurs del debat, el seu posicionament favorable al
Codi, alhora que citàvem la ingent quantitat de propostes i suggeriments que havíem
realitzat, algunes de les quals s’havien incorporat en el document dictaminat, mentre
que d’altres es va considerar que podrien formar part d’altres mesures institucionals.
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A la part referent al seguiment i control de la gestió corporativa, vam efectuar un prec
on demanàvem que a la primera reunió de la Comissió de Bon Govern es duguessin a
terme determinats compromisos referents al desplegament d’accions de qualitat
democràtica i bona governança, completant d’aquesta manera el Marc d’Integritat
Institucional de la Diputació de Barcelona, amb l’elaboració d’un codi ètic i de
conducta de la institució. Cal recordar que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix, en el Capítol I del
Títol V, que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta que concreti i
desenvolupi els principis d’actuació. Per tant, hi ha una obligació ineludible, des del
punt de vista normatiu, per elaborar i aprovar un codi de conducta per als ens locals i
una agenda de l’activitat a desenvolupar per dita comissió.
Creiem que el valor pràctic que poden tenir els treballs que desenvolupi la Comissió en
l’àmbit de la innovació i la bona governança ha de poder-se replicar, de manera
exemplificadora i referencial, als ens locals de la demarcació, posant a disposició dels
ajuntaments una sèrie d’exemples d’implementació de la transparència i la qualitat
democràtica a desenvolupar. Aquestes eines útils podrien servir d’orientació o
inspiració a un ajuntament a l’hora d’abordar els diferents àmbits de la transparència i
la qualitat institucional.
En virtut d’aquestes consideracions, el Grup d’Entesa de la Diputació de
Barcelona, reitera i formula el següent prec:
1. Convocar, abans del 20 de juliol de 2017, una reunió de la Comissió de Bon
Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat institucional en la que figuri una
proposta d’una agenda de l’activitat que es durà a terme i dels principals
compromisos que haurà d’adoptar.
I el diputat senyor Funes continua la seva intervenció dient: I l’altre prec el vaig fer
informalment al diputat responsable de Recursos Humans l’altre dia. Té relació amb
l’acomiadament d’una persona d’aquesta corporació. Hem tingut una concentració,
més o menys petita, a dalt, sobre el tema, en relació amb una treballadora de la casa
que era personal interí i que sembla que ha estat acomiadada; per tant, el que
demanaríem és explicacions al detall i la possibilitat d’estudiar el cas, perquè no s’hagi
de produir aquest acomiadament.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. En tot cas, entenc que
són dos precs i els tindrem i els mantindrem informats en ambdues qüestions.
7. Preguntes
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: La Diputació de Barcelona forma part del Consorci del Barri de la Mina.
I nosaltres ens demanem si, atesos els fets ocorreguts recentment, si la Diputació de
Barcelona, en tant que part d’aquest consorci, té prevista alguna actuació al respecte.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Sí, efectivament, fa anys que formem part
del consorci. De fet, aquest consorci havia d’acabar l’any 2015, però ateses les
necessitats socials i la petició de l’Ajuntament, conjuntament amb Generalitat, es va
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decidir prorrogar la vigència d’aquest consorci. I, efectivament, conjuntament amb
Generalitat, estem valorant quines seran les actuacions que nosaltres fem.
Sí que nosaltres vam implementar una voluntat finalista dels recursos que la Diputació
destinava; voluntat finalista amb projectes socials concrets. I, per tant, evidentment,
estem fent una reflexió per prendre mesures concretes, si s’escau. Però ho estem
parlant de manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya.
Intervé de nou el diputat senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Sí, ja ens disculparà.
Agraïm les consideracions generals sobre l’interès de la Diputació o les actuacions de
caire general, però nosaltres ens referíem a actuacions específiques ja que hi ha hagut
detencions i implicacions, sembla ser que, suposadament, delictives.
La senyora presidenta contesta i diu: Evidentment, quan tinguem contrastada tota la
informació, actuarem en defensa de l’interès d’aquesta corporació sense cap mena de
dubte.
La senyora presidenta indica que, finalitzada la formulació de preguntes orals, de
conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, s’indicarà, per part de la Secretaria
General, el nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la
darrera sessió del Ple, indicant si han estat respostes, incorporant-se la totalitat del
text de les preguntes i de les respostes a l’Acta de la present sessió.
A continuació es procedeix a la lectura de les preguntes presentades per escrit i
que han tingut resposta, o que encara estan pendents de ser contestades.
1. Pregunta, formulada en data 15 de març, 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 la documentació si s’escau la següent;
PETICIÓ D’INFORMACIÓ
Demanem informació detallada i individual de les peticions de subvencions que han fet
els ajuntaments i altres corporacions locals de la província de Barcelona entre l’1 de
gener de 2017 i el 15 de març de 2017, en format Excel i amb concreció tant de la
quantitat demanada com una indicació de l’objecte de la subvenció.
Aquesta petició es fa amb relació a 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.

2. Pregunta, formulada en data 3 de maig, pel portaveu adjunt del Grup Partit
Popular, que diu:
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Amb data 2 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 Sr. 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.
Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les contraprestacions
econòmiques que se’n derivaven.
Pregunta pendent de resposta.

3. Pregunta, formulada en data 17 de maig, 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, en 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.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), va ser lliurada el 12 de
juny de 2017 i diu:
Us annexem llistat d’acord al vostre escrit del dia 15 de maig referent al personal eventual
que presta serveis a la Diputació de Barcelona.
Tant mateix, us recordem que totes les dades poden ser consultades a través del portal de
la transparència http://transparencia.diba.cat/ca/ambit/organitzacio-i-estructura.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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PERSONAL EVENTUAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - 23.05.2017
Personal de confiança/Assessors/es tècnic/ques de Presidència, d'àrees i diputats/des amb
delegació
Cognoms i Nom
Nivell retributiu
Horari*
ABADIA ASIN, MARIA MERCEDES
N5
AE
AGUSTÍ HERNÁNDEZ, CARLES
N3
AE
ALAY RODRÍGUEZ, JOSEP LLUÍS
N1
AE
BOSCH CODOLÀ, PIA
N4
AE
CANTIN MAS, MONTSERRAT
N5
AE
CASALS PRAT, JORDI
N4
AE
CASOLA SALVATELLA, SÍLVIA
N4
AE
COLOMINAS FERRAN, JOAQUIM
N3
AE
GALLARDO MONTORNÉS, MÒNICA
N1
AE
LAFUENTE CASALÍ, RAMIR
N4
AE
LAGA ABIZANDA, DANIEL ANTONIO
N1
AE
LLOP RIGOL, JOSEP MARIA
N4
AE
MINOVES PUJOLS, RAMON
N1
AE
MORELL COMAS, JOAN
N4
AE
PÉREZ SÁNCHEZ, NICOLASA
N1
AE
RECASENS GUINOT, JOAN BAPTISTA
N3
AE
REQUENA ALSINA, KEVIN
N5
AE
RIERA BRUCH, RAMON
N2
AE
RUBIOL VILALTA, ALBERT
N5
AE
SEGURA I BUIXÓ, CARLES
N4
AE
TORDERA VIGAS, MONTSERRAT
N1
AE
ULLASTRES PALOU, HELENA
N4
AE
VALL COMAPOSADA, JOSEP MARIA
N4
AE
Assessors/es de grups polítics
Cognoms i Nom
AGUDO CALDUCH, CRISTIAN
ALTAYÓ ISERN POL
BADA LLIBRE, MIREIA
BADIA CORTADA, MÒNICA
BAENA SORIA, GLÒRIA
BAILAC ARDANUY, SARA
BALBÁS ALONSO, DAVID
BERTOMEU PRAT, MARC
BUXEDA NOVES, CRISTIAN
CARMONA LOPEZ, ANTONIO
CASTILLO MOLINA, VICENTE
CIVIS BALASCH, JOSEP MARIA
DE LA CRUZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
DÍAZ CASTELL, MÓNICA
DÍAZ VALLS, NÚRIA
ESPINOSA GISBERT, MARC
FERNÁNDEZ SALTIVERI, ALBERT
FOGUÉ MOYA, ANTONI
FRANCOS DÍAZ, VICTOR
GARCIA CUBIÑA, OSCAR JULIO
GOMAR MARTIN, FRANCISCO JAVIER
GÓMEZ GILI, CRISTINA
GONZALEZ BLESA, JAVIER

Nivell retributiu
N5
N5
N5
N4
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N4
N4
N5
N5
N5
N5
N5
N2
N5
N5
N5
N5
N4

Horari*
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
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HERVÀS MÍNGUEZ, MARIA JESÚS
JIMÉNEZ LEÓN, EMILIANO
JIMENO SÁEZ, JOSÉ LUIS
LINARES TORRES, CARLOS JAVIER
LLIRÓ I TEY, POL
LLOBET NAVARRO, JOSÉ
LLOBREGAT MARSÉ, EMMA
MANILS TAVIO, JORDI
MARTINEZ LOPEZ, JONATAN
MASSANA MAS, LAURA
MATAS LLOREDA, JOAQUIM
MAYORGA IGLESIAS, ENRIC
MONFORT PELIGERO, LLUÍS
MORENO CAMPON, BENET LLUIS
PALAU BARGALLO, ENRIC
PARRA SOLÀ, JUAN
PARRALEJO ARAGONESES, JOAN
PIÑEIRO ORGE, ELOISA
SÁEZ GONZÁLEZ, AURORA MARÍA
SALA ORTIZ, LAIA
SALADO PÉREZ, ANTONIO
SALDONI DE TENA, DAVID
SASTRE PRIETO, ALEX
SEGOVIA SÁNCHEZ, SUSANA
SERRA MACIA, JORDI
SICART ENGUIX, JOSEP
SOLÉ GIMENO, DAVID
TORRENTS ROMERO, JORDI
VALENTÍ MOLL, ANTONIO
VALLS MOLINA, SANTIAGO
VERAY CAMA, CONCEPCIÓN
VESTIT VILLEGAS, MARIA ROSA
VILLASEÑOR ROMERO, FERNANDO FCO.

N4
N5
N5
N5
N5
N4
N5
N5
N5
N5
N4
N5
N4
N4
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N4
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N5
N4
N5

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

* Horari AE==> Ampliat específic (40 hores) - Requeriments d'acord amb el full annex
RETRIBUCIÓ
NIVELL
MENSUAL
N1
5.668,96
N2
5.410,72
N3
5.060,39
N4
4.689,29
N5
3.540,68
N6
3.250,05
N7
2.885,72
N8
2.407,34
Aquestes quanties són les aprovades per Acord plenari de 29 de juliol de 2015, incrementades en
1% d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2016.

4. Pregunta, formulada en data 22 de maig, pel portaveu del Grup Partit Popular,
que diu:
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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 contestades per escrit, en format Excel i amb lliurament de la documentació
que correspongui, les següents PREGUNTES:
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 o 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 han 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 amb
d’altres administracions.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), va ser lliurada el dia 12 de
juny de 2017 i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 17 de maig, us donem resposta a les preguntes
plantejades i us lliurem la documentació corresponent:
1.- Llocs de treball, de nivell 24 o superior, proveïts amb personal funcionari, amb
detall de la forma concreta de provisió.
D’acord amb la normativa d’aplicació, el concurs s’estableix com el procediment normal de
provisió de llocs de treball del personal funcionari, reservant el sistema de lliure designació
per a aquells llocs que ho requereixin, per la seva especial responsabilitat i confiança.
El Reglament de provisió de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple
de la Corporació el 26 de gener de 1995 (BOPB núm. 110 de 9.5.1995), d’aplicació als
procediments de provisió de llocs de treball de la Diputació d’acord amb l’article 1, remet a la
Relació de llocs de treball per determinar quins llocs han de ser proveït mitjançant concurs
específic (art. 20) i quins ho han de ser per lliure designació (art. 18). La darrera
actualització de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, efecte 1 de gener
de 2017, ha estat aprovada mitjançant Dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona en
sessió plenària d’1 de desembre de 2016 (BOPB 30.12.2016).
L’apartat tretzè del Dictamen aprovat pel Ple corporatiu en sessió de data 29 de novembre
de 2011 (actualitzat per Acord de ple de data 25 d’abril de 2013) d’aprovació de l’estructura
Directiva de la Diputació de Barcelona, encara vigent actualment pel que respecta a aquest
punt, defineix la figura dels Serveis i les Oficines, així com les seves funcions i en l’apartat b)
estableix que la designació dels titulars dels llocs esmentats d’Oficina s’efectuarà mitjançant
convocatòria pública pel sistema de lliure designació, atenent als principis de mèrits i
capacitat i criteris d’idoneïtat. D’acord amb aquesta definició i regulació, la relació de llocs de
treball disposa aquest sistema de provisió.
S’adjunta relació de llocs de treball de nivell 24 i superior i la seva forma de provisió
mitjançant concurs específic o lliure designació (ANNEX I).
2.- Llocs de treball de nivell 24 o superior proveïts mitjançant la lliure designació.
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De conformitat amb el què s’ha informat en el punt anterior, els llocs de treball proveïts
mitjançant el sistema de lliure designació es corresponen a un nivell 26 o superior. Els llocs
de treball de nivell 24 són proveïts per concurs específic.
Quant als llocs de treball proveïts per lliure designació i que han estat coberts per personal
provinent d’altres administracions públiques, s’adjunta la relació de convocatòries de lliure
designació en què també hi poden participar funcionaris de carrera de qualsevol
Administració Pública, amb el corresponent decret, en què es fonamenta aquesta obertura
(ANNEX II).
Les dites convocatòries han estat efectuades de conformitat amb el que estableix l’article
18.2 del Reglament de provisió de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, que
estableix expressament el següent:
“Únicament podran participar funcionaris d’altres administracions públiques en les
convocatòries de provisió de llocs pel sistema de lliure designació corresponents a llocs de
nivell igual o superior a 26”.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

5. Pregunta, formulada en data 15 de juny, pel president del Grup Partit Popular,
que diu:
El diputat que subscriu President del Grup Popular en la Diputació de Barcelona
d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
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presenta, per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament de documentació si
s’escau, la següent PETICIÓ:
Sol·licitem còpia dels informes, realitzats o contractats en la present legislatura, pels
Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona relatius al canvi de denominació de
grups polítics municipals en entitats locals.
La resposta, signada per la Secretària General, va ser lliurada el dia 20 de juny de
2017 i diu:
Com a resposta a la petició formulada per escrit el passat dijous dia 15 de juny (reg. entrada
número 1700025809), s’adjunta a aquest escrit còpia de l’únic informe emès pel Servei
d’Assistència Jurídica Local, de la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria General, a
petició d’un ajuntament de la demarcació de Barcelona, relatiu a la viabilitat del canvi de
denominació del Grup municipal CiU, per la denominació de Grup municipal PDCat.
L’informe ha estat degudament anonimitzat.
Restem a la vostra disposició per a tot allò que en qualsevol moment considereu oportú.
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6. Pregunta, formulada en data 15 de juny, pel president del Grup Partit Popular,
que diu:
El Presidente del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona, que suscribe, de
conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la citada entidad,
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presenta, para ser contestada por escrito, con entrega de la documentación que
corresponda la siguiente PREGUNTA:
Solicitamos que se nos facilite en formato Excel la relación de peticiones que hayan
hecho los ayuntamientos de la provincia de Barcelona para el Catálogo de Servicios a
fecha 15.06.2017, detallando la finalidad y la cantidad pedida, así como la fecha de
entrada de la solicitud en el registro de la Diputación.
Pregunta pendent de resposta.

7. Pregunta, formulada en data 15 de juny, pel president del Grup Partit Popular,
que diu:
El Presidente del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona, que suscribe, de
conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la citada entidad,
presenta, para ser contestada por escrito, con entrega de la documentación que
corresponda la siguiente PREGUNTA:
Solicitamos que se nos facilite en formato Excel la relación de peticiones que hayan
hecho los ayuntamientos de la provincia de Barcelona al margen del Catálogo de
Servicios a fecha de 15.06.2017, detallando la finalidad y la cantidad pedida, así como
la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Diputación.
Pregunta pendent de resposta.

8. Escrit, presentat en data 19 de juny, pel president del Grup Partit Popular, que
diu:
En relación con las preguntas presentadas en fecha 15 de los corrientes, registros de
entrada 1700025819 y 1700025820, relativas a las peticiones efectuadas por los
ayuntamientos de la provincia de Barcelona, el presidente del Grupo Popular que
subscribe, precisa que, la información que se solicita en ambas -en formato Excel- y
con los detalles señalados en las mismas es, entre el inicio de la actual legislatura y el
15.06.2017.
9. Pregunta, formulada en data 19 de juny, pel president del Grup Partit Popular,
que diu:
El presidente del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona que suscribe, de
conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la citada entidad,
presenta, para ser contestada por escrito, con entrega de la documentación que
corresponda, la siguiente PREGUNTA:
Solicitamos que se nos facilite en formato Excel la relación de peticiones que hayan
realizado los ayuntamientos de la provincia de Barcelona en el marco del Protocolo
General del Plan “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, desde la aprobación de este
Protocolo hasta la fecha de 15.06.2017, detallando la finalidad y la cantidad pedida,
así como la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Diputación.
Pregunta pendent de resposta.
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10. Pregunta, formulada en data 22 de juny, pel portaveu del Grup Partit Popular,
que diu:
El Diputat que subscriu, Portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de l’esmentada entitat, presenta,
per ser contestades, amb lliurament de la documentació que correspongui, la següent
pregunta:
Aquest diputat vol conèixer la relació individualitzada de les peticions desestimades a
cada ajuntament de la província de Barcelona en el marc dels catàlegs de serveis del
2015, 2016 i 2017, i que se’ns lliuri la informació en format Excel, amb detall en cada
desestimació de la raó que la justifica.
Pregunta pendent de resposta.

10. Pregunta, formulada en data 22 de juny, pel portaveu del Grup Partit Popular,
que diu:
El Diputat que subscriu, Portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de l’esmentada entitat, presenta,
per ser contestada, amb lliurament de la documentació que correspongui, la següent
pregunta:
Sol·licitem relació, en suport Excel, dels pagaments realitzats, des del 1r. de gener de
2013 fins al 1r. de juliol de 2017, a membres adherits de la XAL, detallant any per any
els imports i diferenciant la compra de notícies per als serveis informatius i la compra
de programes que es col·loquen en el sistema de la XAL.
Així mateix i amb el mateix rang de dates, demanem que se’ns traslladi qualsevol
aportació realitzada per tota mena de producció especial.
Pregunta pendent de resposta.

11. Pregunta, formulada en data 26 de juny, pel portaveu del Grup CiutadansPartido 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 periodo comprendido entre el año 2011 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de las obligaciones de gasto con
aplicaciones vinculadas al Ciclo del Agua, diferenciando, en la medida de lo posible,
las obligaciones vinculadas en servicios, transferencias o inversiones de depuración
del agua.
Pregunta pendent de resposta.
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12. Per donar resposta a diverses intervencions en les darreres sessions
plenàries, en relació amb les borses de treball, en data 23 de juny de 2017 es
lliurà als portaveus de tots els Grups polítics, un escrit signat pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor
García Cañizares (CiU), acompanyat d’un informe resum sobre el procés de
negociació dels Reglament de Borses de Treball a la Diputació de Barcelona.
13. S’ha completat la informació lliurada fa unes setmanes al Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía en relació amb els convenis signats amb l’Agència Tributària
de Catalunya, lliurant, en data 23 de juny de 2017, informació complementària,
amb un escrit signat pel diputat delegat d’Hisenda, recursos Humans, processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Ara sí, moltes gràcies i sense res més a
tractar, s’aixeca la sessió i que tinguin bona diada de Sant Pere, essent les 13 hores i
45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per la secretària
que en dóna fe.

Vist i plau
La Presidenta,

La Secretària General

