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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2017 
 
A la ciutat de Barcelona, el 20 de juliol 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), 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), 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), Eulàlia Sabater (CUP-PA), Josep Salom (CiU), Alexandra Sevilla i Oliveras 
(ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la 
tresorera, senyora Marta Gómez Acin i el director de serveis de secretaria, senyor 
José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència les diputades senyores Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-
CP) i Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Molt bon dia a tothom, senyores 
diputades, senyors diputats. Començarem aquesta sessió plenària ordinària i, en 
primer lloc, els emplaço a fer un minut de silenci recordant el policia local que va 
traspassar, atesa l’agressió per part d’una persona, precisament, en el municipi de 
Gavà. Per tant, ens posem drets i procedim a aquest minut de silenci. Moltes gràcies.  
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Fet el minut de silenci, la senyora presidenta continua la seva intervenció dient: 
Comencem aquesta sessió plenària ordinària preguntant a Secretaria General si tenim 
el quòrum suficient.  
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la 
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre 
del Dia que es transcriu a continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de juny de 2017. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen de la Presidència, mitjançant el qual s’acorda prendre en consideració la 

renúncia de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn Chiariello com a diputat d’aquesta 
Corporació, com a conseqüència del seu nomenament i presa de possessió com a 
Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb efectes del dia 14 de juliol 
de 2017, així com sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la 
credencial del primer suplent de la llista electoral de la federació de CiU, de la JEZ 
de Barcelona, senyor JORDI MARTÍ I GALBÍS 

 
3. Dictamen pel qual es proposa deixar sense efecte l’adscripció del Consorci de la 

Colònia Güell al sector públic de la Diputació de Barcelona, i instar el referit 
Consorci a modificar els seus Estatuts amb la finalitat d’adscriure’l al sector públic 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de conformitat amb el que preveu l’article 
120.4 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.  

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
4. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al 

Pacte nacional per a la reforma horària. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
5. Dictamen pel qual es proposa aprovar un increment d’un u per cent de les 

retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral, 
eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, amb efectes de l’1 de 
gener de 2017, de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2017, de 27 de juny, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017. 

 
6. Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment l’acord del Ple, adoptat en 

sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, en el sentit d’incrementar un u per 
cent les quanties econòmiques, en concepte de sou, a percebre pels membres 
electes de la Diputació de Barcelona, que exerceixin el seu càrrec  amb dedicació 
exclusiva i parcial, així com incrementar en un u per cent  les indemnitzacions per 
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assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de 
Seguiment, amb efectes de l’1 de gener de 2017, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2017. 

 
Servei de Programació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 8/2017 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. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
8. Dictamen pel qual es proposa aprovar la desafectació de la peça de terreny, 

classificada com a sòl urbà, del bé demanial que es correspon amb el terreny del 
Recinte Torribera, amb una superfície de 253.352 m2, qualificant-lo com a bé 
patrimonial i amb la finalitat de constituir un dret real de superfície a favor de la 
Universitat de Barcelona, per a permetre la construcció de nous edificis de 
caràcter acadèmic, docent, de recerca, de transferència de coneixement, de 
tecnologia i innovació. 

 

Intervenció General 
 

9. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat 
d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus organismes autònoms, 
corresponent al segon trimestre de 2017. 

 

Organisme de Gestió Tributària 
 

10. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la mesa de negociació de 
matèries comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, signat en data 21 de juny de 2017, relatiu a l’aplicació de les 
condicions de jornada i horaris (flexibilitat) del personal de l’Organisme que presta 
serveis als Pavellons Mestral i Llevant, sense horari d’atenció ciutadana, així com 
l’aprovació d’una prova pilot sobre flexibilitat horària per a la resta de personal 
d’altres centres de treball. 

 

11. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Fonollosa, 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. 

 

12. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 

13. Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, a favor de 
l’Ajuntament del Pla del Penedès, del tram de la carretera BV-2153ant, entre els 
PK 1+980 i 2+168, propietat de la Diputació de Barcelona. 

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

a la promoció dels horts urbans dins la demarcació de Barcelona. 
 
2. Moció que presenten els Grups Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya - 

Candidatura de Progrés i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, 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. 

 
3. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per 

les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats 
per la Junta de Govern (sessió 8 de juny 2017). 

 

4. Precs 
 

5. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de juny de 
2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 29 
de juny de 2017, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció 
o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 14 de juliol de 2017, de la Presidència, mitjançant el qual 
s’acorda prendre en consideració la renúncia de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn 
Chiariello com a diputat d’aquesta Corporació, com a conseqüència del seu 
nomenament i presa de possessió com a Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, amb efectes del dia 14 de juliol de 2017, així com sol·licitar a la Junta 
Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial del primer suplent de la 
llista electoral de la federació de CiU, de la JEZ de Barcelona, senyor JORDI 
MARTÍ I GALBÍS. 
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“Atès que, en data 14 de juliol de 2017, Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello ha pres 
possessió del càrrec de conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’escrit presentat, en data 14 de juliol de 2017, en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona i inscrit amb el núm. 1700029779 per Il·lm. Sr. Joaquim Forn i 
Chiariello diputat d’aquesta corporació per la federació de Convergència i Unió, de la 
Junta Electoral de Zona de Barcelona, segons resolució d’aquesta de data 19 de juny 
de 2015, en què renuncia expressament al seu càrrec de diputat de la Diputació de 
Barcelona, com a conseqüència del seu nomenament i presa de possessió del càrrec 
de conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb efectes del dia 14 de juliol 
de 2017. 
 
Atès que, segons el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, de data 19 de juny de 2015, pel qual es proclamen els diputats provincials, 
RESULTA que el primer suplent de la llista electoral de la federació de Convergència 
i Unió per dita Junta Electoral de Zona és el regidor de l’Ajuntament de Barcelona 
senyor Jordi Martí i Galbis. 
 
Vist que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general (LOREG), preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la 
condició de diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un dels suplents 
elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre ells. 
 
Vist que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no 
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els 
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da 
corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la 
mateixa Llei orgànica. 
 
Vist que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central va dictar una Instrucció, en data 
10 de juliol de 2003 i publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, que assenyalava 
que en el cas que la vacant es produís en el càrrec d’un/a diputat/a la corporació 
corresponent ho posarà en coneixement de la junta electoral competent. 
 
Atesos els acords de la Junta Electoral Central de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, en virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la 
diputat/da electe/a té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer 
Ple que se celebri. 
 
Atès que la Junta Electoral de Zona de Barcelona va finalitzar el seu mandat. Per tant, 
correspon a la Junta Electoral Central el lliurament de la credencial a favor del Sr. Jordi 
Martí i Galbis, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, als efectes de la seva presa de 
possessió en el primer Ple de la Diputació de Barcelona que se celebri. 
 
Vist que l’article 7 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, estableix 
expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
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Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia de la condició de diputat de la 
Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, de la candidatura de la 
federació de Convergència i Unió, per part de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, 
com a conseqüència del seu nomenament i presa de possessió del càrrec de conseller 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb efectes del dia 14 de juliol de 2017. 
 
Segon.- SOL·LICITAR a la JUNTA ELECTORAL CENTRAL que, de conformitat amb 
el que disposa l’article 206 de la LOREG, procedeixi al nomenament i a lliurar la 
credencial del primer suplent a diputat provincial de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a la llista electoral de la federació de Convergència i Unió de la Junta 
Electoral de Zona de Barcelona, senyor JORDI MARTÍ I GALBIS. 
 
Tercer.- Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició del nou diputat 
senyor JORDI MARTÍ I GALBIS per part de la Secretaria General, ES NOTIFIQUI de 
forma fefaent a aquest la recepció de la credencial, als efectes que pugui prendre 
possessió del seu càrrec de diputat d’aquesta corporació local, en la primera sessió 
plenària que se celebri, previ jurament o prèvia promesa del càrrec de diputat de 
conformitat amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia 
presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles 
incompatibilitats i qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics, segons els models aprovats pel Ple corporatiu, i tot això d’acord 
amb el que disposen els articles 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Quart. DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la 
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als 
efectes legals oportuns.  
 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, al Sr. Jordi 
Martí i Galbis; a la Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria General; a 
la Intervenció General; al portaveu del grup polític de Convergència i Unió; i als 
presidents i presidentes de la resta dels grups polítics, als efectes del seu coneixement 
general.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Fandos (CiU). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Permeti’m des d’aquesta Presidència fer 
un agraïment, i que consti en acta, a l’honorable senyor Joaquim Forn i Chiariello, 
agrair-li també el servei que ha prestat a aquesta corporació, la tasca realitzada i 
desitjar-li molta sort i molts encerts a la Conselleria d’Interior del Govern de Catalunya.  
 
I el Ple en resta assabentat. 
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A partir d’aquest moment el Ple resta conformat per 50 membres de fet, dels 51 de 
dret que el constitueixen. 
 
3.- Dictamen de data 28 de juny de 2017, pel qual es proposa deixar sense efecte 
l’adscripció del Consorci de la Colònia Güell al sector públic de la Diputació de 
Barcelona, i instar el referit Consorci a modificar els seus Estatuts amb la 
finalitat d’adscriure’l al sector públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de 
conformitat amb el que preveu l’article 120.4 de la Llei 40/2015, de règim jurídic 
del sector públic.  
 
“1. ANTECEDENTS 
 
1.1  Antecedents normatius 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL), que entrà en vigor el 31 de desembre de 2013, va tenir una important 
incidència en la regulació dels consorcis i dels altres ens públics dependents o 
vinculats, articulada normativament a través de la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) i de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJAPC). 
 
Així doncs, la LRSAL, en congruència amb el caràcter bàsic de la LBRL, introdueix en 
aquesta un principi essencial que influirà de forma determinant en la canalització de 
les formes de cooperació local, en la mesura que, segons disposa l’article 57.3 de la 
LBRL –introduït per l’article 1.16 de la LRSAL–, només s’admet la constitució de 
consorcis quan la cooperació no es pugui articular a través d’un conveni, sempre i 
quan permetin una assignació més eficient dels recursos econòmics en termes 
d’eficiència econòmica. A més, caldrà verificar que la constitució del consorci no 
posarà en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda pública de l’entitat 
local i del propi consorci, que no podrà demandar més recursos que els inicialment 
previstos. 
 
Quant a la incidència de la LRSAL en la configuració del règim jurídic de les 
administracions públiques, la seva disposició final segona va afegir una nova 
disposició addicional vintena a la LRJAPC en què establí l’obligació de fixar 
estatutàriament l’administració pública a la qual es troba adscrit cada consorci i en què 
s’afegien un seguit de requeriments d’ordre orgànic, funcional i financer. 
 
Aquesta voluntat redimensionadora del sector públic del legislador té la seva 
continuïtat en la Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa (LRSPIA), en vigor des del 18 de setembre 
de 2014, per la qual s’obligà, segons disposà la secció 2 del capítol II (art. 12 a 15), a 
recollir en els estatuts dels consorcis determinades previsions relatives al dret de 
separació i a la seva eventual dissolució. 
 
Finalment, les determinacions abans esmentades i contingudes a la LRJAPC i a la 
LRSPIA van quedar derogades i substituïdes per les de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
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de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que culmina la modificació del règim jurídic 
dels consorcis a través de les disposicions del Capítol VI del Títol II (art. 118 a 127), i 
confirma en l’apartat 1 de l’article 120 la necessitat de determinació estatutària de 
l’administració pública d’adscripció –ja enunciada per la LRSAL–, establint-se en 
l’apartat 2 del susdit article uns criteris materials de determinació de l’adscripció, el 
primer dels quals fa referència a la majoria de vots en els òrgans de govern del 
consorci. 
 
1.2 Antecedents corporatius 
 
La intensa productivitat del legislador amb incidència directa en el règim dels consorcis 
i dels altres ens integrats en el sector públic, tant des d’una perspectiva quantitativa 
com des d’un prisma substancial, ha tingut com a conseqüència una gran activitat de 
la Diputació Barcelona amb vista a l’adequació de la seva estructura institucional i dels 
seus procediments interns a les demandes de la nova realitat normativa.  
 
A continuació es realitza una relació, sistematitzada per matèries, dels acords i decrets 
de la Corporació que han canalitzat l’esmentada adequació al nou règim normatiu. 
 
En matèria d’adscripció s’ha de tenir en compte que la classificació dins de l’Inventari 
d’Ens del Sector Públic Local porta implícita l’adscripció al sector públic de l’entitat 
territorial matriu que correspongui (art. 81 a 83 LRJSP i art. 2 RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals). En relació amb 
l’adscripció de les diferents entitats del sector públic de la Diputació de Barcelona, i a 
la composició dels seus òrgans de govern, la Corporació ha adoptat els acords 
següents: 
 

- Acord del Ple, núm. 135/14, de 30 d’octubre de 2014, de classificació en grups, 
fixació del nombre màxim de membres dels òrgans de govern i 
administració, així com la fixació de les retribucions del personal d’alta 
direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en compliment 
del que disposa la disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local en la redacció donada per la LRSAL. 

 
- Acord del Ple, núm. 152/14, de 20 de novembre de 2014, de modificació de 

l’acord 135/14, citat en l’apartat anterior, en referència a la fixació del nombre 
màxim de membres dels òrgans de govern i administració de la Fundació 
Privada Institut d’Humanitats de Barcelona i a la rectificació d’un error 
material. 

 
- Acord del Ple, núm. 43/16, de 31 març de 2016, de modificació parcial de 

l’apartat vuitè de la part dispositiva de l’acord del Ple, núm. 135/14, de 30 
d’octubre de 2014, modificat parcialment per l’acord del Ple, núm. 152/14, de 20 
de novembre de 2014, citats en els apartats anteriors, en el sentit de modificar la 
plantilla del personal amb contracte de personal laboral subjecte al règim 
especial d’alta direcció del CCCB, la XAL, SL, i l’OA Institut del Teatre, així 
com fixar el règim de retribucions brutes anuals i la seva distribució, en 
compliment del que disposa la disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 
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d’abril, reguladora de les Bases de règim local en la redacció donada per la 
LRSAL. 

 
En relació amb la definició de les dimensions del seu sector públic, la Corporació ha 
aprovat els decrets següents: 
 

- Decret núm. 1493/13, de 6 de març, pel qual s’aprova la Circular 40/2013 sobre 
el sector públic de la Diputació de Barcelona. 

 
- Decret núm. 2101/13, de 26 de març de 2013, sobre l’aprovació de la relació 

d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona. 
 

- Decret núm. 11587/14, de 5 de desembre de 2014, sobre l’aprovació de la 
relació d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona 
(exercici 2014). 

 
- Decret núm. 13881/16, de 23 de desembre de 2016, sobre l’aprovació de la 

relació actualitzada d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació 
de Barcelona 
 

En referència als procediments de modificació d’estatuts i altres aspectes 
procedimentals amb incidència en els consorcis, s’han aprovat les disposicions 
següents: 
 

- Decret núm. 11790/14, de 4 de desembre de 2014, sobre l’encàrrec a la 
Secretaria General i a la Intervenció General de diverses actuacions en relació 
amb l’adequació dels estatuts dels consorcis integrats en el sector públic de 
la Diputació de Barcelona a la LRSAL. 

 
- Acord núm. 37/15 de la Junta de Govern, de 12 de febrer de 2015, d’aprovació de 

les mesures i criteris que hauran de regir l’adequació dels estatuts dels 
consorcis que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona a la LRSAL i 
a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa. 

 
- Decret núm. 5366/17, de 30 de maig de 2017, sobre l’aprovació dels criteris per a 

l’elaboració del pressupost de la Diputació de Barcelona, els seus organismes 
autònoms, la societat mercantil XAL i consorcis adscrits al sector públic de la 
Diputació per a l’any 2018.  

 
1.3 Entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona 
 
En el moment present, el sector públic de la Diputació de Barcelona, segons la relació 
actualitzada d’entitats continguda en el Decret 13881/2016, de 23 de desembre de 
2016, es troba integrat, a més de per la pròpia Corporació, per les 22 entitats 
següents: 
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NOM GRUP DE CLASSIFICACIÓ 

ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS 

1. ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 1 

2. FUNDACIÓ PÚBLICA CASA DE CARITAT 3 

3. INSTITUT DEL TEATRE 1 

4. PATRONAT D'APOSTES 1 

SOCIETATS MERCANTILS 

5. XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 1 

FUNDACIONS 

6. FUNDACIÓ DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL 3 

7. FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'HUMANITATS DE 
BARCELONA 

3 

8. FUNDACIÓ PRIVADA PALAU 3 

ASSOCIACIONS 

9. ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ 3 

CONSORCIS 

10. CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS DEL MARESME 

1 

11. CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I 
SOCIALS 

3 

12. CONSORCI CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA 
DE BARCELONA 

1 

13. CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL 3 

14. CONSORCI D'ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (CEMICAL) 

3 

15. CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU 
MARÍTIM DE BARCELONA 

1 

16. CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL 3 

17. CONSORCI DE L' ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-
SAVASSONA 

3 

18. CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES 2 

19. CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU 
TEXTIL DE TERRASSA 

2 

20. CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA 3 

21. CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO DE BARCELONA, CENTRE 
ERNEST LLUCH 

3 

22. CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX 
LLOBREGAT 

3 

 
2. CANVI D’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL 
 
En data 10 de març de 2017, es publica al BOPB el Text refós dels nous Estatuts del 
Consorci de la Colònia Güell, una vegada fou ratificada per totes les administracions 
que en formen part la proposta que havia estat aprovada en data de 9 de novembre de 
2015 per la Junta de Govern del Consorci. 
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Val a dir que això comporta una nova configuració dels Estatuts del Consorci de la 
Colònia Güell, amb especial atenció a la composició de la Junta de Govern (art. 9 i 10), 
que passa a tenir la composició següent: 
 

ENS REPRESENTANTS 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 3 

Diputació de Barcelona 2 

Institut Català del Sòl 2 

Ajuntament Sta. Coloma de Cervelló 1 

TOTAL 8 

 
A diferència del que succeïa en els Estatuts anteriors (en què el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat tenia 2 representants, la Diputació de Barcelona tenia 2 representants, 
l’Institut Català del Sòl tenia 2 representants i l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló tenia 1 representant), el Consell Comarcal del Baix Llobregat passa a tenir un 
major nombre de representants (3 representants), cosa que fa necessari un canvi 
d’adscripció del Consorci en els termes que s’exposaran a continuació. 
 
La reforma dels Estatuts del Consorci de la Colònia Güell neix fruït de la necessitat 
d’adaptació a les prescripcions de la LRSAL, principalment, a aquelles que obliguen a 
determinar estatutàriament l’administració d’adscripció dels consorcis i a determinades 
exigències relatives al seu règim orgànic, funcional i financer. Tal com s’ha dit, aquesta 
reforma és aprovada inicialment per l’òrgan de govern del Consorci en data de 9 de 
novembre de 2015, aprovació que esdevé definitiva per manca d’al·legacions durant el 
període d’informació pública el 12 d’abril de 2016. Posteriorment, és ratificada per 
acord de Ple de la Diputació de Barcelona núm. 137/16, de 28 de juliol de 2016, i en 
data de 10 de març de 2017 es publica al BOPB l’aprovació definitiva dels nous 
Estatuts del Consorci de la Colònia Güell, ratificada per totes les administracions que 
en formen part –Consell Comarcal del Baix Llobregat, Incàsol, Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló i Diputació de Barcelona–. 
 
Durant el decurs de tot aquest complex procediment de reforma dels Estatuts del 
Consorci de la Colònia Güell, que exigeix la coordinació de les diferents 
administracions que hi participen i del propi Consorci, entra en vigor el 2 d’octubre de 
2016 la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). Pel que 
fa als consorcis, la LRJSP disposa en el seu article 120: 
 

“1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a 
la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo. 
 
 2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su 
aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio 
presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio 
presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que: 

 
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. 
  
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los 
órganos ejecutivos. 
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 c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 
personal directivo. 
  
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una 
normativa especial. 
 
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 
órgano de gobierno. 
 
f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida 
la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación 
del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. 
 
g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. 
 
h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si 
los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a 
las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 
 

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio 
no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte 
de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. 
 
4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera 
que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio 
en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio 
presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción”. 
 

Per copsar la seqüència de les actuacions a dur a terme per part de la Diputació de 
Barcelona, cal posar en relació aquest article amb els articles 2 i 10 i amb la Disposició 
Addicional única dels vigents Estatuts del Consorci, que disposen, respectivament: 

 
“El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat 
com a grup 3, d'acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local (LBRL), en la redacció 
operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada 
exercici econòmic, d'acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i 
del procediment administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, respectivament. 
 
En el cas de modificació de l’adscripció del Consorci, aquesta es farà mitjançant 
acord de la Junta de Govern abans de finalitzar l'exercici anual, per tal de ser 
efectiva l'any següent. El canvi d’adscripció no implicarà una modificació 
estatutària” (article 2 Estatuts). 
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“La Junta de Govern estarà formada per tres representants del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, dos de cadascuna de les altres entitats propietàries (Diputació 
de Barcelona i Institut Català del Sol), designats per les mateixes, i per l'Alcalde de 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, que exerciran el seu càrrec amb 
caràcter temporal, per terminis de 4 anys, cessant en el seu càrrec per les següents 
causes: 
 
a) Expiració del termini de durada. 
b) Mort o incapacitat. 
c) Renuncia al càrrec. 
 
Així mateix, i tenint en compte que els càrrecs d'aquest Consorci són inherents als 
càrrecs que els seus titulars ostentin en les Entitats consorciades, si alguna de les 
persones que ocupin algun càrrec de vocal o president en aquest Consorci cessa 
en el seu càrrec en l'Entitat d'origen a la qual representen, cessarà automàticament 
en el Consorci, i serà substituït per la persona proposada per l'entitat afectada” 
(article 10 Estatuts). 
 
“1.- Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes 
de la legislació bàsica de l'Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s'entendran 
automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió. 
 
2.- En cas de verificar-se aquesta revisió, s'autoritza la Presidència del Consorci per 
introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments 
oportuns. 
 
3.- Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació 
bàsica de l'Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran 
de l'expressa publicació per part del Consorci ni dels ens consorciats. 
 
4.- La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol 
altre àmbit, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, 
ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents” (disposició 
addicional única dels Estatuts). 

 
No obstant el contingut del darrer apartat de l’article 2 dels Estatuts, les seves 
determinacions s’han d’entendre modificades en aplicació del principi de jerarquia 
normativa (art. 9.3 CE), en ser contràries a l’article 120 de la LRJSP, així com en 
aplicació de la pròpia previsió dels Estatuts (disposició addicional única). 
 
Arrel d’aquesta variació en el nombre de representants de la Junta de Govern, és 
procedent acordar la desadscripció del Consorci de la Colònia Güell del sector públic 
de la Diputació i la seva adscripció a l’ens participant amb un major nombre de 
representants, que és el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Val a dir que en la decisió projectada d’adscriure el Consorci de la Colònia Güell al 
sector públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat s’han de prendre també en 
consideració altres aspectes, com ara la ubicació física de la seva seu social –Sant 
Feliu del Llobregat, coincident amb la del Consell Comarcal– i de les 3,29 Ha de 
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terreny administrades pel Consorci, en què s’ubica la Cripta de la Colònia Güell, la 
casa parroquial i les pinedes de l’entorn d’aquestes edificacions, la transcendència per 
al turisme de la comarca que representa la Colònia i les oportunitats econòmiques que 
s’hi associen, així com la presidència del Consorci, que recau a la mateixa persona 
que la del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fets tots ells que acrediten la 
vinculació directa d’aquest Consell amb el Consorci. 
 
L’acord de classificació de les entitats dependents o vinculades integrades en el sector 
públic d’una entitat local correspon al Ple (disposició addicional 12ª.2 LBRL). Atesa la 
relació directa amb la classificació, es considera que, conseqüentment, l’acord de 
desadscripció d’un ens vinculat del sector públic de la Diputació de Barcelona també 
correspon adoptar-lo al Ple de la Corporació. 
 
3. REPERCUSSIONS JURÍDIQUES DEL CANVI D’ADSCRIPCIÓ 
 
Com a primera conseqüència jurídica significativa de la desadscripció del Consorci de 
la Colònia Güell del sector públic de la Diputació de Barcelona, cal tenir present que el 
canvi d’Administració d’adscripció d’un consorci, per imperatiu de l’article 120.4 de la 
LRJSP, comportarà una modificació dels seus estatuts en un termini no superior a 6 
mesos, comptadors des de l’inici de l’exercici pressupostari següent a aquell en què es 
va produir el canvi d’adscripció. La competència per aprovar el projecte de modificació 
d’Estatuts correspon a la Junta de Govern del Consorci (art. 11, incís 2) dels Estatuts), 
sotmesa a la ratificació de les entitats consorciades. 
 
En aquest punt, cal recordar que en la tramitació de les modificacions estatutàries pot 
distingir-se: 
 

- Una primera fase en què l’òrgan de govern del consorci, amb l’informe previ, 
preceptiu i no vinculant, de la Secretaria i la Intervenció i el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres, aprova inicialment la modificació dels 
Estatuts (art. 322 ROAS en relació amb el 160 i 313). 

- Una segona fase d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils (a través 
d’un anunci al BOPB i referència al DOGC i al tauler d’anuncis). 

- Una tercera fase d’aprovació definitiva de la modificació pel mateix òrgan de 
govern en el cas que es presentin reclamacions o suggeriments o, en el cas que 
no es formulin, elevació a definitiva de l’aprovació inicial. 

- Finalment, la ratificació per majoria absoluta per part dels plens de les entitats 
consorciades (art. 322 ROAS).  

- Produïdes les ratificacions, procedirà la publicació en el BOPB de l’anunci amb el 
text refós dels estatuts modificats i d’una referència en el DOGC, i la tramesa a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge per a la constància de modificació dels 
estatuts del consorci en el Registre del sector públic local de Catalunya (arts. 160 
i 313.5 ROAS).  

 
En segon terme, quant a la incidència en la configuració del pressupost de la Diputació 
de Barcelona, el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que correspon a la Presidència 
formar el pressupost general que, després de la tramitació oportuna, s’haurà de 
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sotmetre al Ple de la corporació. Pel que fa als consorcis, l’article 122.4 de la LRJSP 
disposa que els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i incloure’s en el 
compte general de l’Administració pública d’adscripció. En conseqüència, si el 
Consorci de la Colònia Güell deixa de formar part del Sector Públic de la Diputació de 
Barcelona, no haurà de formar part dels pressupostos de la corporació ni s’haurà 
d’incloure en el seu compte general. 
 
En tercer lloc, a fi de donar compliment a les obligacions de subministrament 
d’informació economicofinancera previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desplega el contingut d’aquestes obligacions, caldrà procedir 
a comunicar la desadscripció a l’autoritat competent, ja que l’article 11 de la susdita 
ordre disposa: 
 

1. En el termini màxim d’un mes a comptar des de la creació, extinció o modificació 
institucional, estatutària o financera de l’entitat, la intervenció de la Corporació Local o la 
intervenció general o unitat equivalent que tingui competències en matèria de 
comptabilitat en la Comunitat Autònoma, segons correspongui, comunicarà al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques el detall que en cada cas sigui necessari per al 
manteniment de l’Inventari d’Ens Depenents de les Comunitats Autònomes, de la Base 
de Dades General de les Entitats Locals i de l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local. 

 
2. A aquests efectes, la Base de Dades General d’Entitats Locals es troba constituïda per 

les dades relatives a l’Entitat Local i tots els organismes, ens, institucions, consorcis i 
societats mercantils vinculats, depenents o en els quals l’Entitat local participi. 
 

 Els subjectes integrants de l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local seguiran sent els 
previstos en el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals 

 
Finalment, en la línia de les actuacions dutes a terme i, en particular, a través del 
Decret núm. 13881/16, de 23 de desembre de 2016, sobre l’aprovació de la relació 
actualitzada d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona, la 
Corporació haurà d’aprovar un nou Decret amb la relació actualitzada d’entitats que 
formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 

En virtut de tot això, d’acord amb les disposicions de l’article 33.2.o) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 10 del Reglament 
Orgànic de la Diputació de Barcelona, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’adscripció del Consorci de la Colònia Güell del 
sector públic de la Diputació de Barcelona, que fou classificat en el grup 3, mitjançant 
els acords adoptats pel Ple de la Diputació de Barcelona 135/14, de 30 d’octubre de 
2014 i 152/14, de 20 de novembre de 2014. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord de desadscripció a la Junta de Govern del 
Consorci de la Colònia Güell i al Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català 
del Sòl i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 
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Tercer.- COMUNICAR el present acord de desadscipció al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- INSTAR la Junta de Govern del Consorci Colònia Güell a què procedeixi a 
modificar els Estatuts de l’entitat en compliment de les previsions de l’article 120.4 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en un termini no 
superior a sis mesos, comptats des de l’inici de l’exercici pressupostari següent a 
aquest en què s’ha produït el canvi d’adscripció. 
 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el present 
acord. 
 
Sisè.- PUBLICAR la referència de l’acord adoptat i de l’anunci publicat al BOPB, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Setè.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol resolució o acord que s’oposi.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels 
Grups polítics Convergència i Unió (11), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
4.- Dictamen de data 11 de juliol de 2017, pel qual es proposa ratificar l’adhesió 
de la Diputació de Barcelona al Pacte nacional per a la reforma horària. 
 
“Antecedents 
 
1. Actualment Catalunya pateix una desorganització horària que deriva en seriosos 
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial; en l’augment de riscos 
psicosocials per als treballadors; en la persistència de la desigualtat per sexes en les 
condicions de treball; en problemes de salut derivats de la manca de descans en 
adults i infants; en baixos rendiments educatius; en la manca de temps familiar i 
personal per al lleure, la cultura o l’activisme social, i en una disminució del benestar 
de la societat en general. 
 
2. A gairebé tot Europa l'horari laboral és de vuit o nou del matí a cinc o sis de la tarda, 
parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A Catalunya, però, és 
habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar -en l’àmbit escolar 
poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les set o les vuit del vespre o 
més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca que el sopar es faci a partir de 
les nou en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix 
la participació cívica i comunitària, impossibilita el gaudi de la cultura i, per descomptat, 
entorpeix el funcionament de les organitzacions. A més, l’hora punta televisiva 
s’acomoda a aquests horaris, fet que afecta negativament les hores de son. En 
definitiva, entren en col·lisió el temps productiu, el temps de lliure disposició personal i 
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el temps de descans. Aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen 
en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a la Catalunya Nord, 
Portugal, el Marroc, la Provença, Itàlia o Grècia tenen uns horaris molt més adequats 
per fer compatibles aquests diferents àmbits.  
 
Així mateix, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris 
nascuts amb l’era industrial per uns altres d’adaptats i més flexibles a les exigències 
de més igualtat, de productivitat més racional i de participació de la ciutadania. Els 
diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de 
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que s’està avançant pel bon camí, 
tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats i en relació a la 
seva idiosincràsia particular. A Catalunya aquest debat s’ha iniciat fa pocs anys i ara 
es comença a prendre consciència de manera més àmplia -i en un context de crisi- de 
què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos i que cal proposar estils 
de vida no determinats exclusivament per una mal entesa compulsió productivista i 
consumista.  
 
3. Davant d’aquesta situació, es vol aconseguir una ordenació horària bàsica a partir 
de la qual fos possible la flexibilitat pactada individualitzada segons les necessitats i 
decisions particulars. Es tractaria de partir d’un horari adequat a les exigències 
fonamentals d’una millor salut pública i benestar social, que afavorís la racionalitat 
organitzativa de l’activitat econòmica i alhora incrementés tant com fos possible el 
temps de lliure disposició personal. D’aquesta manera es podria donar resposta a la 
major complexitat de la societat actual i futura, i es podria incidir en el benestar 
col·lectiu. Es vol aconseguir aquest propòsit per part de les institucions i organitzacions 
promotores del Pacte per la Reforma Horària com a objectiu per al 2025. 
 
4. El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 25 de juliol de 2014 el suport 
institucional a la iniciativa per a la reforma horària, i posteriorment, en data 31 de març 
de 2016, el grup CUP-Poble Actiu va presentar davant del Ple de la Diputació de 
Barcelona una moció a favor de la reforma horària, que va ser aprovada per unanimitat 
dels 50 membres presents a la sessió. 
 
5. Per tot l’exposat, i d’acord amb l’impuls institucional del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, es proposa l’adhesió de la Corporació al Pacte nacional per la reforma 
horària amb la voluntat que s’hi adhereixin, juntament amb les Administracions de 
Catalunya, agents i sectors representatius de la societat catalana.  
  
6. Atesa la dificultat de coordinar les diferents agendes dels consellers/eres, 
presidents/es i altres representants de les entitats signatàries, s’ha hagut d’avançar la 
signatura d’aquest pacte al proper 17 de juliol, fet que ha provocat que s’hagi de 
ratificar l’adhesió per part del Ple de la Diputació de Barcelona.  
 
Fonaments de dret 
 
Ateses les competències de la Diputació de Barcelona d’acord amb allò que disposen 
els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, així com els articles 91 i 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i atès que el dit Pacte és 
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un document de posicionament multilateral amb uns objectius a llarg termini de 
màxima rellevància, essent el plenari l’òrgan de màxima representació política de la 
Corporació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa l’elevació al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RATIFICAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona al “Pacte nacional per a la 
reforma horària”, d’acord amb el text que s’adjunta com annex. 
 
Segon.- NOTIFICAR el precedent acord al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.” 
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1. Presentació 

 
Deia l’enyorat Carles Capdevila que l’epidèmia del mil·lenni és la manca de temps. I tots 
n’hem patit o en patim, d’aquesta malaltia social, essent-ne testimonis, agents o, en 
definitiva, víctimes... encabint en un dia més coses de les que hi caben. Tot plegat pot 
tenir moltes causes – a bastament analitzades en el document que es presenta- i 
innombrables conseqüències, que com a societat ens hem de conjurar a evitar. 

 
Per això saludo la bona feina que al llarg d’aquests tres anys i mig ha pogut concretar- se 
en aquest Pacte per a la Reforma Horària. Han estat moltes les persones i les 
institucions que s’hi han implicat. L’ocasió s’ho valia. A totes elles, gràcies. 

 
Aquest Pacte no representa un punt i final, sinó una fita cap a la consecució de l’Objectiu 
2025, en què l’Administració catalana també s’hi ha abocat: recuperar les dues hores de 
desfasament horari amb relació a la resta del món; impulsar una nova cultura del temps a 
les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves 
necessitats socials; i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i 
benestar. En resum, assolir més i millor qualitat de vida endreçant els usos dels temps. 

 
En efecte, a dia d’avui, si ens emmirallem en Europa, veiem que globalment estem 
lluny de la pauta que porta, en la majoria de països europeus, a la finalització de la 
jornada entre les cinc i les sis de la tarda. A casa nostra la manca de compactació 
horària i, en molts casos, aturades massa llargues a l’hora de dinar, fan que s’acabi 
anant a sopar tocades les nou del vespre i que, invariablement, robem hores de son que 
ens han de passar factura en la salut i en el rendiment professional i acadèmic. 
 
Per tant, no és amb un afany regulador que s’emprèn aquesta iniciativa, sinó des de la 
profunda convicció que entre tots plegats podem organitzar els nostres horaris per viure millor. 
Estem convençuts que això ha tenir diverses i conegudes conseqüències positives, tant en 
la salut com en la mateixa productivitat i competitivitat de les empreses. 
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Així mateix, vull destacar l’oportunitat que la Reforma Horària suposa de fer un pas 
endavant en la situació de la dona: batega en eIs objectius del Pacte no només l’afany d’un 
increment del temps personal i del temps de cura, sinó també la consecució d’uns valors de 
conciliació i de corresponsabilitat efectiva dels homes i de les dones en l’àmbit de la llar. 

 
Tot plegat amb la finalitat de disposar del temps per compartir, per participar socialment 
per a tot allò que ens faci créixer com a persones. Fent servir un lema, tan antic com 
encertat, no es tracta només de guanyar anys de vida, sinó d’aconseguir donar “més 
vida als anys”. 

 
Carles Puigdemont i Casamajó 
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya 
 
El Pacte per a la Reforma Horària és la culminació d’una iniciativa que es va endegar fa 
tres anys i mig gràcies a un grup d’experts que van començar a caminar perquè les 
persones visquin amb uns horaris més racionals i saludables. Hem aconseguit un pacte que 
compta amb l’acord de tots els agents implicats de diferents àmbits com el comerç, 
l’Administració, el treball, la sanitat, la cultura i l’oci, l’audiovisual i l’educació, i que inclou 
una llarga bateria de mesures amb un objectiu temporal fixat, l’any 2025, moment en el 
qual la nostra societat tindrà uns horaris més racionals adaptats a les necessitats de les 
persones. No podem oblidar que l’objectiu final d’aquesta iniciativa és millorar la qualitat 
de vida de totes les persones, un objectiu que compartim plenament des del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
El 18 de març de 2014 el Govern va posar negre sobre blanc el seu compromís i 
suport institucional a la reforma horària a través d’un acord de Govern. Després de 
diverses proves pilot i accions de sensibilització en diversos sectors i territoris -una 
vintena d’empreses, entitats i ajuntaments s’han sotmès ja a un procés de canvi-, el juliol 
del 2015 es va crear el Consell Assessor per a la Reforma Horària. D’aquesta manera, 
el grup motor pel canvi horari es va transformar en un òrgan consultiu del Govern, 
adscrit al Departament de la Presidència. Aquesta va ser una mostra més del nostre 
compromís. Durant l’últim trimestre del 2016 es va desenvolupar un procés participatiu per a 
la reforma horària amb sessions de debat arreu del país. Paral·lelament, es van promoure 
unes taules quadrangulars sectorials. Els sectors que les integren es consideren els 
vertaders acceleradors de la Reforma Horària. El treball d’aquestes taules, formades per 
experts en els diferents àmbits, ha generat nombroses idees i mesures consensuades que 
han facilitat l’elaboració del Pacte que tenim avui a les nostres mans. A més, el gener 
d’aquest any va néixer la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària ja que els 
municipis són clau en l’impuls de pactes del temps. 

 
Després de tots aquests treballs, ens reafirmem en la reforma horària com una aposta 
segura, és un canvi guanyador. El temps, el nostre temps, el de tots i totes, s’ha de 
convertir en una mesura de llibertat, equitat i benestar. Amb la reforma horària, hi guanyem 
tots: en equitat entre dones i homes, ja que es guanyarà corresponsabilitat pel que fa a 
la cura de fills o persones dependents; en salut, perquè proposa uns horaris més 
saludables ja que recupera les dues hores de desfasament respecte de la resta del món; i 
en benestar, afavorint la racionalització en l’organització de l’activitat econòmica o 
l’activitat acadèmica, millorant així la productivitat i la competitivitat. Només dues de les vint-
i-quatre hores que té el dia suposaran una autèntica revolució per combatre les 
desigualtats econòmiques i de gènere i per impulsar uns hàbits més saludables. Una nova 
cultura del temps en organitzacions i empreses amb models més flexibles portarà a una 
millor eficiència, afavorirà la competitivitat i suposarà un estalvi energètic, entre altres 
beneficis. 
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Signem un Pacte que ha de ser la brúixola en el nostre camí, una guia tranversal de les 
nostres polítiques públiques. Sabem quins horaris hem d’aconseguir, ens hem posat d’acord 
sobre un canvi tan important que té només conseqüències positives per a tots en molts 
àmbits i ens marquem un horitzó temporal, l’any 2025, perquè els objectius del Pacte 
esdevinguin una realitat. L’èxit d’aquesta iniciativa depèn de la resposta positiva i proactiva 
de la ciutadania, de les institucions i organitzacions de tot el territori i de la nostra 
capacitat de negociació ja que caldrà fer partícips a tots els sectors perquè aquest 
esdevingui un canvi global. Més temps és més benestar, més temps és més cultura, més 
temps és més salut i més temps és més competitivitat. En definitiva, guanyar temps al 
temps. 

 
Neus Munté i Fernández 
Consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya 

 
2. Antecedents 

 
La desorganització horària a Catalunya és el resultat de la superposició dels vells horaris 
fabrils, alterats per les transformacions patides pel model de creixement econòmic durant 
els anys del “desarrollismo” franquista i pel més recent impacte de les demandes pròpies 
dels anys de creixement del sector dels serveis. Cal afegir-hi, també, la persistència d’una 
cultura presencialista en el treball i la poca flexibilitat pactada dels models laborals. Aquesta 
situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial; en 
l’augment de riscos psicosocials per als treballadors; en la persistència de la desigualtat 
per sexes en les condicions de treball; en problemes de salut derivats de la manca de 
descans en adults i infants; en baixos rendiments educatius; en la manca de temps familiar 
i personal per al lleure, la cultura o l’activisme social, i en una disminució del benestar de la 
societat en general. 

 
Al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca sobre els efectes de la 
desorganització horària, i els estudis de què disposem mostren que es fa del tot necessari i 
urgent desfer-se de la rèmora que representa la rigidesa horària actual, incapaç de fer 
front a la complexitat del moment present. A gairebé tot Europa l'horari laboral és de vuit o 
nou del matí a cinc o sis de la tarda, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la 
jornada. A Catalunya, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per 
dinar –en l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les set o 
les vuit del vespre o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca que el sopar es 
faci a partir de les nou en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent 
gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el gaudi de la cultura i, per 
descomptat, entorpeix el funcionament de les organitzacions. A més, l’hora punta televisiva 
s’acomoda a aquests horaris, fet que afecta negativament les hores de son. En definitiva, 
entren en col·lisió el temps productiu, el temps de lliure disposició personal i el temps de 
descans. Aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un 
mite que es desmunta tot sol comprovant que a la Catalunya del Nord, Portugal, el Marroc, 
la Provença, Itàlia o Grècia tenen uns horaris molt més adequats per fer compatibles aquests 
diferents àmbits. 

 
Així mateix, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris 
nascuts amb l’era industrial per uns altres d’adaptats i més flexibles a les exigències de 
més igualtat, de productivitat més racional i de participació de la ciutadania. Els 
diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de 
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que s’està avançant pel bon camí, tot i que 
hi ha diferències entre estats segons els models adoptats i amb relació a la seva 
idiosincràsia particular. Al nostre país, en canvi, el debat tot just s’ha iniciat fa pocs anys i 
fins ara no s’ha pres consciència de manera més àmplia -i en un context de crisi- que cal 
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trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos i que cal proposar estils de vida no 
determinats exclusivament per una mal entesa compulsió productivista i consumista. 
 
Davant d’aquesta situació, el que caldria aconseguir és una ordenació horària bàsica a 
partir de la qual fos possible la flexibilitat pactada individualitzada segons les necessitats 
i decisions particulars. Es tractaria de partir d’un horari adequat a les exigències fonamentals 
d’una millor salut pública i benestar social, que afavorís la racionalitat organitzativa de 
l’activitat econòmica i alhora incrementés tant com fos possible el temps de lliure disposició 
personal. Al capdavall, és a través d’una millor estructura horària que es pot donar resposta 
a la major complexitat de la societat actual i futura, que es pot incidir en el benestar 
col·lectiu i que es poden combatre les antigues i noves formes de desigualtat. 

 
L’èxit d’aquesta Reforma Horària, però, depèn de tots els agents que, d’una manera o 
altra, tenen responsabilitats en l’organització dels temps socials. I és per aquesta voluntat 
d’implicació de tots els agents que s’arriba a la signatura del Pacte per a la Reforma 
Horària. 

 
3. De la Iniciativa a les Institucions 

 
La Iniciativa per a la Reforma Horària es gesta a la tardor de 2013 i es presenta el 29 de 
gener de 2014 en un acte al CCCB. Es constitueix una associació formada per una 
quinzena d’experts que conformen el grup motor. L’objectiu és fonamentar, sensibilitzar i 
dissenyar la reforma en 3 anys. 

 
Els experts que impulsen la reforma horària són: Javier Albares, metge especialista en 
medicina del son [Clínica del Son Teknon]; Assumpta Baig, mestra [Associació Salut i 
Família]; Sara Berbel, psicòloga social [Ajuntament de Barcelona]; Salvador Cardús, sociòleg 
[Universitat Autònoma de Barcelona]; Lluís Casado, consultor [Grupo Mediterráneo 
Consultores]; Trinitat Cambras, professora [Universitat de Barcelona]; Núria Chinchilla, 
professora [IESE Business School]; Anna Ginés, professora [ESADE - Universitat Ramon 
Llull]; Josep Ginesta, treballòleg i secretari general [Govern de la Generalitat de Catalunya]; 
Elvira Méndez, directora general [Associació Salut i Família]; Fabian Mohedano, treballòleg i 
diputat [Parlament de Catalunya]; Jordi Ojeda, professor [Universitat de Barcelona]; Mercè 
Otero Vidal, professora [Ca la Dona]; Cristina Sánchez-Miret, sociòloga [Universitat de 
Girona]; Esther Sánchez, mànager de recursos humans i presidenta [Consell Assessor per 
a la Reforma Horària] i Elena Sintes, sociòloga [Institut Infància i Adolescència / Fundació 
Bofill]. 

 
El 18 de març de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya manifesta el seu 
suport institucional a través d’un acord de Govern. En paral·lel s’aprova la Resolució 
646/X al Parlament de Catalunya i es crea la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària. 

 
Del 15 al 21 de setembre de 2014 s’organitza la 1a Setmana dels Horaris. 

 
Entre 2014 i 2015 es presenten els informes de fonamentació coordinats pel Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), el Parlament de Catalunya i el 
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). 

 
S’impulsen proves pilot i accions de sensibilització en diversos sectors i territoris. Una 
vintena d’empreses, entitats i ajuntaments se sotmeten a un procés de canvi. El Parlament 
de Catalunya esdevé la primera institució pública d’adaptar els seus horaris. També 
destaquen les mobilitzacions locals en el món del comerç i la restauració a Vilafranca 
del Penedès (2015), Prats de Lluçanès, Argentona, i Lleida (2016). 
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Del 6 al 12 de juny de 2015 s’organitza la 2a Setmana dels Horaris. 

 
El Govern acorda la creació del Consell Assessor per a la Reforma Horària el 15 de juliol 
de 2015 amb la missió d’impulsar el procés de concertació social. El grup motor es 
transforma en un òrgan consultiu del Govern, adscrit al Departament de la Presidència. 
Es presenta el 20 de juliol en un acte amb el president Artur Mas al Palau de la Generalitat. 

 
Del 6 al 10 de juny de 2016 s’organitza la 3a Setmana dels Horaris. 

 
El 22 de setembre de 2016 se signa l’Acord d’impuls laboral de la reforma horària. 10 
objectius per a la negociació col·lectiva, en el marc del Consell de Relacions Laborals. 

 
Fruit de les proves pilot, el 4 de novembre de 2016, amb la presència del vicepresident Oriol 
Junqueras es presenta l’Inventari Reforma Horària, com a eina d’autoavaluació per a 
organitzacions. 
 
Del 20 de setembre al 29 de novembre de 2016 es desenvolupa el Procés participatiu per 
a la reforma horària. Les sessions presencials de debat tenen lloc a 12 municipis diferents 
d’arreu del país. 

 
Al llarg dels tres anys, els membres del Consell Assessor fan diversos centenars de 
reunions informatives amb tota mena d’agents socials i de conferències divulgatives 
arreu del territori. 

 
El 18 de gener de 2017 neix la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària. Els 
municipis són clau en l’impuls de pactes del temps locals. Prèviament, l’ACM i la FMC 
insten el món local a reformar els horaris. 

 
El 10 de març de 2017 es valida el document Bases per a l’impuls del Pacte per a la 
Reforma Horària, a partir del procés de concertació desenvolupat a través de les Taules 
Quadrangulars. 

 
Un cop lliurat l’informe a la consellera de la Presidència, Neus Munté, el Consell Assessor 
per a la Reforma Horària conclou els treballs. El 2 de juny de 2017 es reuneix per darrer cop 
amb l’objectiu d’avaluar la proposta de Pacte per a la Reforma Horària que presenta el 
Govern. 

 
Del 12 al 18 de juny de 2017 s’organitza la 4a Setmana dels Horaris. 

 
La Iniciativa per a la Reforma Horària dona per finalitzats els seus treballs i comunica la 
seva dissolució el 31 d’octubre de 2017, deixant en mans de les institucions i els actors 
socials el lideratge del procés, entenent que són els responsables de l’assoliment dels 
propòsits plantejats. 
 
Eventualment entre els mesos de juny i juliol de 2017, el president Carles Puigdemont 
proposa la signatura del Pacte per a la Reforma Horària a institucions, actors i ciutadania 
en un acte solemne al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. 
 
4. Fonamentació 

 
4.1 INFORME DEL CADS SOBRE LA FONAMENTACIÓ DEL PROCÉS DE 
REFORMA HORÀRIA A CATALUNYA 
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Un cop que el Govern aprova, el 18 de març de 2014, donar suport a la Iniciativa per a la 
Reforma Horària, s’encarrega al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
(CADS) un dictamen de fonamentació de la transició cap a la reforma horària al nostre país. 
 
És un encàrrec que el CADS afrontat amb especial interès, atès que en el treball realitzat 
constata els múltiples avantatges que aquesta reforma podria suposar i arriba al 
convenciment que la seva implementació representaria una millora del nostre dia a dia en 
les diverses etapes vitals, i un canvi especialment positiu per a la societat catalana. 

 
Concretament, i avançant tan sols alguns exemples, podria facilitar que la ciutadania 
disposés de més temps per a la seva vida personal i pogués conciliar millor la vida 
familiar i laboral, que treballés de forma més eficient, i que la redistribució horària acabés 
incidint favorablement en la implicació social i la qualitat de vida. Escau, doncs, iniciar el 
camí de les polítiques públiques en aquesta direcció. 

 
Malgrat aquesta aproximació tan positiva, confirmada pels experts consultats, el CADS 
aborda aquesta qüestió amb un profund respecte, constatats tots els aspectes que cal 
analitzar, consensuar i executar per assolir objectius concrets en els camps laboral, 
social i formatiu. No es pot oblidar que el repte és assolir canvis de fons en la cultura i 
l’organització de la societat, dels individus i de les empreses. 

 
L’informe del CADS 5/2014, de 5 de novembre, aporta la fonamentació sol·licitada per part 
del Govern i confirma que hi ha acord generalitzat en els arguments que apunten a la 
bondat de la reforma. A partir d’aquest moment serà especialment transcendent el treball 
que faci el Govern, atès que la recerca documental i les nombroses converses 
mantingudes amb experts apunten que cal continuar estudiant a fons els mecanismes a 
través dels quals cal articular aquest procés. 

 
Els reptes i dificultats d’una reforma com la que es planteja són molt considerables. 
Nogensmenys, tot sembla apuntar que les oportunitats i els beneficis associats superaran 
a bastament l'esforç necessari. És per aquest motiu que el CADS encoratja el Govern a 
iniciar les actuacions necessàries per a la reforma horària i a consensuar els canvis 
necessaris en els diferents àmbits amb tots els sectors implicats. 

 
A l’apartat d’Annexos es mostra el text i s’especifiquen les principals conclusions de 
l’informe. 

 
4.2 INFORME DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
El 10 de juny de 2014 es constitueix al Parlament de Catalunya la Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària (de conformitat amb la Resolució 646/X del Parlament de Catalunya). La 
Comissió es crea arran dels treballs i propostes aportats pel Grup motor de la Iniciativa per a 
la Reforma Horària. 

 
Es parteix d’un suport unànime per part de tots els grups polítics del Parlament de 
Catalunya, que reconeixen la necessitat, i, fins i tot la urgència, de dur a terme mesures 
concretes que puguin comportar un canvi horari a la nostra societat. Aquest consens de 
partida és la millor garantia per aconseguir unes propostes sòlides que després puguin 
concretar-se en normes jurídiques efectives. 

 
Es considera que es tracta d’una comissió especialment rellevant perquè es basa en la 
quotidianitat de la vida de les persones i en el suport a la seva qualitat de vida. Aquest 
aspecte, sens dubte substantiu, fa que, al llarg de les sessions, apareguin conceptes poc 
usuals en altres comissions parlamentàries com ara el grau de felicitat de la població, l’ètica 
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humanística o la mesura del benestar social, tots ells estretament relacionats amb 
l’organització horària. 

 
Les jornades de treball s’estructuren en 8 sessions on es tracten els diferents àmbits en 
què impactaria la reforma horària, tenint en compte els diversos estudis disponibles en cada 
un d’ells i amb la participació de persones expertes que col·laboren amb les seves dades 
i coneixement a concretar algunes propostes. 
 
L’informe, presentat el 14 de juliol de 2015, descriu algunes de les aportacions més 
significatives realitzades al llarg d’aquest temps de treball, així com les principals 
conclusions i propostes exposades al llarg de les sessions, tant pels membres 
representants dels diferents grups polítics com per les persones expertes i ponents 
convidades en funció dels àmbits de coneixement tractats. 

 
A l’apartat d’Annexos es mostra el text i s’especifiquen les principals conclusions de 
l’informe. 

 
4.3 INFORME DEL CTESC SOBRE LA GESTIÓ DEL TEMPS DE TREBALL 
REMUNERAT EN EL CONTEXT DE LA REFORMA HORÀRIA 
El 2013, en la Resolució 202/X sobre mesures de racionalització dels horaris laborals per 
a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, el Parlament de Catalunya insta al 
Govern de la Generalitat a encarregar al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya (CTESC), per mitjà del Consell de Relacions Laborals (CRL), un informe sobre 
les mesures que s’han d’adoptar en els àmbits del treball, de l’economia i de la societat, 
per a una racionalització dels horaris que contribueixi a la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral de les persones, i especialment a afavorir la igualtat entre 
homes i dones. En compliment del mandat parlamentari, el CTESC acorda la realització 
d’un informe, que finalment va ser presentat el 8 d’abril de 2015, sobre la racionalització 
dels horaris, centrat en la gestió del temps de treball remunerat amb l’objectiu últim 
d’elaborar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit, en 
compliment de la seva finalitat, reconeguda a l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 

 
A l’apartat d’Annexos es mostra el text i s’especifiquen les principals conclusions de 
l’informe. 
 
5. Concertació i participació 

 
5.1 TAULES QUADRANGULARS 
El 7 de novembre de 2016 s'inicia el procés de concertació per a la reforma horària, una 
actuació que pretén generar debat i diàleg, recollir reptes i oportunitats, i negociar i arribar 
a acords, mitjançant Taules Quadrangulars, en els àmbits de teixit productiu, educació, 
serveis públics, comerç i consum, cultura i oci, i mobilitat. 

 
Cada taula quadrangular està formada pels agents socials vigents en el sector i/o territori 
implicat: associacions empresarials i sindicats, (els) agents institucionals i especialistes 
independents acordats pel conjunt dels agents. 
 

L'objectiu d'aquestes taules és negociar els acords facilitadors de la realització de la 
reforma horària en un sector, unes empreses o uns territoris, considerats com els més 
idonis per tots els agents implicats. Aquest acord s’orienta a la consecució d’una gestió del 
temps de treball exemplificador. 
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El procés de concertació impulsat a través de les Taules Quadrangulars consta de les 
fases següents: 
 

1 Preparació (validació per part del CARH el 15 de juliol de 2016) 

1.1. Redacció del document de treball (temàtiques i límits treball) 

1.2. Document metodològic de recollida de dades (guió) 

1.3. Convocatòria per als participants (agents implicats en els eixos) 
 

2 Desenvolupament (seguiment per part del CARH el 16 de desembre de 2016) 

2.1. Primera sessió (compromís amb la reforma horària) 

2.2. Segona sessió (límits i condicionants i mesures facilitadores) 

2.3. Tercera sessió (compromís com a sector) 

 
3 Resultats (validació per part del CARH el 10 de març de 2017) 

3.1. Informe final del procés de concertació (Bases per a l’impuls del Pacte) 

 
Es constitueixen un total d’onze Taules Quadrangulars, corresponents als acceleradors: 

1. Teixit productiu 

2. Serveis públics 

3. Educació -18 

4. Educació +18 

5. Comerç i consum 

6. Cultura i oci (associacionisme) 

7. Cultura i oci (audiovisual) 

8. Cultura i oci (esport) 

9. Cultura i oci (indústria cultural) 

10. Serveis sanitaris 

11. Mobilitat 

 
A la primera sessió els actors projecten el procés de canvi, que es veu reflectit amb la 
participació activa en aquest procés i en la seva validació. 

 
A la segona sessió els actors expressen els termes en els quals s’ha de formular l’arribada a 
un eventual moment zero. Comporta definir els límits en els quals cada actor hi està 
d’acord. Basant-se en aquests condicionants, els actors formulen, en positiu, propostes per 
arribar als objectius plantejats en aquests àmbits: 
 

- Recerca/Proves pilot 

- Sensibilització/Comunicació 

- Normativa 

- Subvencions/Ajuts/Bonificacions 

- Negociació col·lectiva 

- Innovació 

- Altres consideracions 

 
A la tercera sessió, els actors projecten un compromís com a sector. Aquest compromís 
és l’expressió pública i consensuada de l’acord en ferm del conjunt d’institucions que 
formen l’àmbit d’acceleració. 

 
L’informe resultant de concertació social es formula com a ‘Bases per a l’impuls del 
Pacte per a la Reforma Horària’. Veu la llum el 31 de març de 2017 i constitueix un 
instrument per al Govern de la Generalitat, des del Departament de la Presidència, per 
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elaborar polítiques públiques per tal d’ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions 
necessari per assolir la reforma horària. També permetrà el foment de pactes del temps en 
l’àmbit municipal i/o comarcal. 

 
5.2 PROCÉS PARTICIPATIU 
Paral·lelament, la Secretaria de Transparència i Govern Obert, en col·laboració amb la 
Iniciativa per a la Reforma Horària, obre un procés participatiu arreu del territori català per 
escoltar la ciutadania i recollir idees i propostes per fer efectiu i facilitar el procés de 
reforma horària. 
 
Objectius del procés 

- Informar la ciutadania sobre diferents aspectes de la reforma horària. 

- Debatre sobre els reptes i oportunitats de la reforma horària. 

- Recollir idees i aportacions per fer efectiva i facilitar la reforma horària. 

- Incorporar la visió dels diferents agents més afectats per la reforma.  
 
Eixos de debat 

- Teixit productiu 

- Educació 

- Serveis públics 

- Comerç i consum 

- Cultura i oci 

- Mobilitat 

 
En aquest context, es debat en dotze sessions presencials arreu del territori els reptes i 
les oportunitats que ofereix la reforma horària al conjunt de la societat catalana. En 
aquests debats, la ciutadania aporta el seu punt de vista sobre com implementar els 
canvis que comporta la reforma horària en el funcionament ordinari de la societat. 

 
Les sessions presencials tenen lloc entre el 20 de setembre i el 29 de novembre de 
2016 a 12 municipis diferents: Terrassa, Barcelona, Igualada, Sort, Lleida, Lloret de Mar, 
Vilafranca del Penedès, Reus, Tortosa, Girona, Mataró i Esplugues. 

 
A cada municipi s’estableix un calendari per tal de realitzar dues sessions. La primera és 
una conferència informativa a càrrec d’un membre de l’associació Iniciativa per a la 
Reforma Horària, mentre que la segona, realitzada una setmana més tard, és l’espai on 
es debat sobre els eixos de la reforma. Totes dues sessions es realitzen en horari de 
tarda, la primera de 18 a 19 hores i la segona de 16 a 20 hores, tot i que en la majoria 
de sessions de debat s’opta per finalitzar vers les 19.30 hores. 

 
Per tal de poder organitzar la deliberació entre els ciutadans i per ajustar-se  als objectius 
del procés, el debat es duu a terme a partir dels acceleradors de la reforma horària. 
Aquests acceleradors o eixos de debat es desglossen en tres objectius clau per assolir 
la reforma horària en cada accelerador. Als participants se’ls demana que proposin 
mesures per aconseguir aquests objectius i també dificultats que poden sorgir en la seva 
consecució. També existeix la possibilitat de participar i fer aportacions a través del 
portal participa.gencat.cat. Els objectius proposats per a cada eix són: 

 
EIX 1: Teixit productiu 

1. Compactar els horaris laborals. 

2. Flexibilitzar la jornada de treball. 

3. Aconseguir unes organitzacions més productives.  
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EIX 2: Educació 

1. Establir una franja horària educativa escolar i extraescolar de 8 a 19 hores (escola). 

2. Compactar l’horari escolar (institut). 

3. Establir una franja horària de 8 a 19 hores (universitat).  
 
EIX 3: Serveis públics 

1. Generalitzar un horari compacte. 

2. Potenciar i agilitzar l’e-govern. 

3. Humanitzar els horaris dels actes públics i racionalitzar els calendaris i horaris dels 
càrrecs electes i directius. 

 
EIX 4: Comerç i consum 

1. Humanitzar els horaris comercials (7 a 19.30 h). 

2. Fomentar hàbits de compra alineats amb els nous horaris. 

3. Adaptar-se als hàbits de compra a una societat diversa.  
 

EIX5: Cultura i oci 

1. Realitzar espectacles públics i activitats recreatives principalment en la franja horària 
de 18 a 2.30 hores i establir una hora punta audiovisual de 20 a 23 hores. 

2. Adaptar els horaris d’equipaments culturals (biblioteques, museus, cinemes, etc.) als 
nous usos. 

3. Humanitzar els horaris associatius i compatibilitzar tots els usos del temps dels 
voluntaris i activistes. 

 
EIX 6: Mobilitat 

1. Potenciar les polítiques de transport públic per adaptar-se als nous horaris i reduir el 
temps de desplaçament. 

2. Reduir desplaçaments a la feina. 

 
L’informe resultant d’aquest procés participatiu serveix perquè es puguin proposar mesures 
per aconseguir la reforma horària coneixent els diferents punts de vista que existeixen a 
la societat catalana sobre aquest tema, més enllà dels apareguts en la fase de 
concertació. 

 
A l’apartat d’Annexos hi ha l’informe de conclusions del procés participatiu, que conté el 
perfil i l’avaluació dels propis participants. 

 
6. Carta de compromisos cap a l’Objectiu 2025 

 
La reforma horària és una iniciativa ciutadana que proposa l’impuls de canvis horaris 
perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Perquè 
sincronitzant els nostres hàbits horaris amb els de la resta del món i amb un ritme més 
ordenat, aconseguirem guanyar temps al temps i, en definitiva, millorar en salut i qualitat de 
vida. La reforma horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les 
persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar. 

 
L’Objectiu 2025 és el propòsit en què les institucions i organitzacions promotores del 
Pacte per a la Reforma Horària es comprometen a: 

 
1. Recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món. 

2. Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més 
eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials. 

3. Consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar.  
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L’Objectiu 2025 vol contribuir a: 

- Augmentar els nivells de benestar social de la ciutadania i protegir-ne la salut, 
especialment la dels col·lectius més vulnerables. 

- Fer una distribució més racional del temps en la vida quotidiana. 

- Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i personal. 

- Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més saludables. 

- Millorar el rendiment escolar. 

- Incrementar el temps per al descans. 

- Assolir els objectius de corresponsabilitat i d'equitat de gènere. 

- Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat civil i 
en la gestió dels afers públics. 

- Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses. 

- Incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i reduir 
la sinistralitat laboral. 

- Fer possible la sostenibilitat energètica per l’estalvi d’energia derivat de la compactació 
d’horaris i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball. 

 
Per aconseguir-ho, la reforma horària proposa, allà on el sector, l’activitat i el lloc de 
treball ho permetin, compactar la jornada laboral per avançar l’hora de sortida de la 
feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels 
àpats, tant del dinar com del sopar i sincronitzar els horaris d’empreses, institucions i 
actors socials i culturals. 
 
L’Objectiu 2025 ens ha de portar en els propers anys a equiparar els següents indicadors 
amb la mitjana europea, allà on sigui possible, de forma que se segueixi una tendència 
a: 

 
Salut 

- Avançament de l’hora d’anar a dormir. 

- Recuperació del temps de son perdut. 

- Reducció de l’estrès de les persones treballadores, especialment el femení.  
 

Organitzacions 

- Augment dels mecanismes de flexibilitat pactada laboral. 

- Increment del teletreball. 

- Reducció a un màxim d’una hora de la pausa per dinar a les organitzacions. 

- Avançament de la finalització de la jornada laboral. 

- Augment de la productivitat per hora treballada. 

- Millora de la competitivitat de les organitzacions. 

- Reducció de l’absentisme laboral injustificat. 

- Aplicació de la bossa d’hores. 

- Reducció de la rotació a les organitzacions. 

- Augment del nombre de persones treballadores que fan els àpats en una franja horària 
saludable. 

 
Serveis públics 

- Avançament del tancament dels equipaments i edificis públics. 

- Augment dels pactes del temps als municipis. 

- Augment de les gestions administratives realitzades en línia. 

- Avançament de l’horari de finalització de l’activitat pública.  
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Educació 

- Incorporació del dinar en l’horari dels instituts. 

- Avançament dels horaris de l’activitat extraescolar. 

- Avançament de l’horari de finalització de les activitats extraescolars. 

- Avançament de l’horari de finalització dels estudis superiors. 

 
Cultura i oci 

- Equiparació de l’hora punta televisiva. 

- Avançament de l’horari dels espais informatius a la televisió. 

- Avançament de l’hora de finalització de l’activitat fisicoesportiva. 

- Eliminació de l’oferta televisiva destinada a infants i adolescents en horari nocturn. 

 
Comerç i consum 

- Augment de la compactació horària dels comerços. 

- Consolidació d’una franja horària de consum responsable. Mobilitat 

- Disminució del temps esmerçat en desplaçaments de residència a feina. 

- Reducció de l’accidentalitat in itinere. 

- Increment de l’oferta de transport públic i col·lectiu en els horaris de màxima 
afluència. 

 
Per tal d’assolir l’Objectiu 2025, el Pacte per a la Reforma Horària especifica la seva 
actuació a través d’eixos d’acceleració i mesures d’acceleració. 

 
Els promotors fan una crida a tots els actors en tots els seus graus i qualitats a fer 
possible l’acceleració horària. L’èxit de la reforma horària dependrà de la resposta positiva i 
proactiva de la ciutadania i del compromís explícit de les organitzacions i territoris. 

 
Les adhesions poden ser individuals o col·lectives i es poden formular al web 

REFORMAHORARIA.GENCAT.CAT. 
 
7. Eixos d'acceleració 

 
7.1 TEIXIT PRODUCTIU 
El sector privat, al 2015, aporta 214.927 milions d’euros al PIB de Catalunya. Hi ha un total 
de 594.498 empreses que tenen establiments productius i comercials a Catalunya (37.208 
del sector industrial, 73.837 del sector de la construcció i 483.453 del sector de serveis). 
Dona feina a 2.165.400 persones, un 85% de la població ocupada al país. 

 
Compromís 
El teixit productiu projecta el canvi a partir de l’Acord d’impuls laboral de la reforma 
horària. 10 objectius per a la negociació col·lectiva (vegeu annex 5), partint del principi de 
promoció de la salut de les persones treballadores per aconseguir el respecte dels ritmes 
circadiaris pel que fa a temps d’activitat, d’àpats i de descans (horaris saludables). 
D’altra banda, es compromet amb el repte de millorar la gestió i organització del temps 
dels seus equips de treball per tal d’aconseguir organitzacions més eficients. 

 
Proposta 

- Impuls de la introducció dels àpats en un horari saludable per a les persones treballadores. 

- Compactació de la jornada laboral i introducció d’horaris flexibles, allà on el sector i el 
lloc de treball ho permetin. 

- Impuls de mesures encaminades a evitar el presencialisme i a la millora de la 
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productivitat dels equips de treball. 

 
7.2 SERVEIS PÚBLICS 
El nombre de persones treballadores de les administracions públiques catalanes, amb 
dades de 2016, és de 316.483, aproximadament un 12% de la població assalariada. Es 
tracta d’un gruix molt important que presta serveis en les àrees generals de les 
administracions, fonamentalment en els sectors sanitari i educatiu no universitari (41%). 
Per tipus d’administració, es distribueixen entre Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic (63,7%), Administració pública local i el seu sector públic (28,7%) i universitats 
(7,5%). A aquesta xifra cal afegir els prop de 90.000 efectius que presten serveis en els 
sectors sanitari i educatiu en centres amb algun tipus de concert (no inclou personal 
d’administració i suport). 

 
Compromís 
Els serveis públics catalans projecten impulsar la reforma horària partint del principi de 
qualitat del servei públic i el principi de promoció de la salut, per aconseguir el respecte 
dels ritmes circadiaris pel que fa a temps d’activitat, d’àpats i de descans (franja horària 
saludable). 

 
En definitiva, garantir el compliment òptim dels serveis públics i el principi d’autonomia de 
les diferents administracions a dissenyar els seus propis horaris tenint en compte les 
especificitats o particularitats, sempre que es respecti una franja horària saludable i sense 
perjudici de l’adequada/correcta prestació del servei públic. 

 
Proposta 

- Generalització dels àpats en un horari saludable per a les persones treballadores. 

- Adaptació dels horaris i de l’agenda política de les persones en càrrecs electes o llocs 
directius a la reforma horària. 

- Establiment d’un horari de tancament dels equipaments públics. 

- Adhesió al Pacte Nacional per la Societat Digital, amb l’objectiu que la relació entre la 
ciutadania i l’Administració eviti el desplaçament presencial, afavoreixi l’ús òptim del 
temps i permeti la conciliació. 

- Concreció de la reforma horària per part de les corporacions locals en els municipis 
per mitjà de pactes del temps, amb la implicació de les organitzacions socials, 
econòmiques i ciutadania. 

 
7.3 EDUCACIÓ -18 
El sistema educatiu català s’organitza en etapes: educació infantil, educació primària, 
educació secundària obligatòria i els estudis postobligatoris, entre els quals es troben els 
cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Les etapes obligatòries són l’educació 
primària i l’educació secundària obligatòria. L’educació infantil és l’etapa educativa 
preobligatòria que s’imparteix als infants de 0 a 6 anys. S’organitza en dos cicles de tres 
cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys), amb 79.027 alumnes, i segon 
cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys), amb 219.390 alumnes. L’educació primària 
és l’etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i 
s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter 
general, s’inicia l’any natural en què es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys 
(482.917 alumnes). L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta i comprèn quatre 
cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i 
s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre en règim ordinari 
fins als 18 anys (303.847 alumnes). 
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El lleure educatiu s’integra en el sistema educatiu a través de la prestació de serveis de 
menjador escolar, d’acolliments abans i després de l’horari lectiu, d’activitats extraescolars i 
de colònies escolars a la pràctica totalitat de centres de les etapes infantil i primària i 
residualment a la secundària obligatòria. Es calcula uns 25.000 treballadors al sector del 
lleure. 

 
Compromís 
La comunitat educativa projecta la reforma horària en l’àmbit educatiu preservant i promovent 
en tot moment l’interès superior de l’infant per damunt d’altres consideracions, recollit en la 
Convenció Internacional dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides (1989) i la Llei 
catalana dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (2010). 
 
Aquest marc jurídic, també reconegut en la Llei d’educació de Catalunya (2009), inclou el 
dret a l'educació i al lleure educatiu, per la qual cosa es fa referència a l’horari 
educatiu en la seva globalitat. 

 
Es defensa en tot moment el principi d’inclusió, equitat i igualtat d’oportunitats i el principi de 
promoció de la salut respectant els ritmes circadiaris: temps d’activitat, d’àpats i de descans 
(en una franja horària saludable). El temps del migdia esdevé un moment clau, concebut 
com a temps educatiu. Es garanteix el principi d’autonomia de cada centre a dissenyar els 
seus horaris tenint en compte les diferents especificitats o particularitats (públic, privat o 
concertat; educació primària o secundària; diversitat territorial; escola rural; entorn turístic, 
etc.), sempre que es respecti una franja horària saludable. L’organització dels temps 
educatius ha de diferenciar els horaris de l’alumnat, els professionals i el centre escolar. 

 
Per últim, és fonamental assolir la reforma horària en el teixit productiu per tal de 
compatibilitzar horaris educatius i laborals. 

 
Proposta 

- Protecció de la franja horària de 8 a 16 hores com a horari lectiu en els ensenyaments 
universal i obligatori del Servei d’Educació de Catalunya. 

- Acomodació de la jornada escolar, especialment del temps destinat a l’àpat del 
migdia, a la franja horària més saludable possible en els ensenyaments universal i 
obligatori del Servei d’Educació de Catalunya. 

- Avançament dels horaris de l’activitat extraescolar, amb l’objectiu de respectar el temps 
de convivència familiar de tarda i vespre, així com el temps de descans, respectant 
en tot moment l’horari lectiu del Servei d’Educació de Catalunya. 

 
7.4 EDUCACIÓ +18 
A partir dels 16 anys es cursen els estudis postobligatoris que són el batxillerat (90.944 
alumnes), la formació professional de grau mitjà (58.550 alumnes) i de grau superior 
(58.550 alumnes), ensenyaments de règim especial (ensenyaments artístics i d’idiomes), 
amb 15.504 alumnes i universitaris (207.663 alumnes). 

 
A partir d’aquesta edat hi ha també itineraris formatius específics que són ensenyaments 
professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives 
especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en 
disposició de seguir la formació professional ordinària. 

 
Compromís 
La comunitat educativa i universitària es compromet a impulsar la reforma horària defensant 
en tot moment el principi d’inclusió, equitat i igualtat d’oportunitats i el principi de promoció 
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de la salut respectant els ritmes circadiaris: temps d’activitat, d’àpats i de descans (horaris 
saludables). 

 
Es garanteix el principi d’autonomia de cada centre, facultat o estudi a dissenyar els 
seus horaris tenint en compte les diferents especificitats o particularitats, sempre que es 
respectin uns horaris saludables. 

 
Per últim, és fonamental assolir la reforma horària en el teixit productiu per tal de 
compatibilitzar l’estudi i el treball. 

 
Caldrà emprendre la negociació col·lectiva amb els treballadors de les universitats 
(professors i treballadors dels serveis administratius). D’altra banda, s’ha de tenir en 
compte la disponibilitat de transport públic a nivell de tot Catalunya –no centrat només en 
l’Àrea Metropolitana- per a estudiants universitaris. 

 
Proposta 

- Per als ensenyaments de graus universitaris, redistribució dels descansos per garantir els 
àpats en una franja horària saludable. 

- Per als ensenyaments de postgraus i màsters, avançament de l’oferta formativa amb 
l’objectiu de racionalitzar la seva hora de finalització al vespre. 

- Per als ensenyaments de graus superiors, escoles d’adults i formació ocupacional, 
redistribució dels descansos per garantir els àpats en una franja horària saludable. 

 
7.5 COMERÇ I CONSUM 
El comerç i els serveis tenen un gran impacte en l’economia aportant prop del 13% del PIB 
i donant ocupació a més de 440.000 persones, de les quals 300.000 en el comerç al detall, 
que representen un 16% de llocs de treball. El consum privat té el pes principal en el consum 
del país (aporta més del 70% del PIB del país). El consum de la ciutadania, en gran part, es 
realitza a petits i mitjans comerços i també en els formats de gran distribució. La tendència 
actual és la concentració de la demanda a partir de concentració de l’oferta. Actualment, el 
50% del consum es dona de 12 a 14 hores i de 19 a 20 hores. 

 
Aquesta descripció contempla el consum autòcton, quedant exclòs el consum de la 
població de turistes que visiten Catalunya. Cal preveure la flexibilitat necessària en municipis 
amb una alta afluència de turisme (nacional i internacional) per tal d’incorporar els horaris 
comercials proposats. 

 
També cal tenir en compte el canvi d’horari europeu obligatori els darrers diumenges de 
març i octubre. 

 
Compromís 
El teixit comercial i les diverses organitzacions que representen el consum projecten 
impulsar la reforma horària partint de la promoció d’una nova franja majoritària de consum 
que permeti un canvi de tendència en els hàbits de consum. Aquesta proposta s’emmarca 
en la idea d’equilibri entre la llibertat i l’autosuficiència de la ciutadania en les seves 
relacions de consum i el respecte de les persones treballadores en el món del comerç. 
Per la naturalesa del comerç, aquest s’adaptarà a les mesures d’acceleració quan el sector i 
la resta d’àmbits li ho permetin i en garanteixin la viabilitat i estabilitat. 

 
Proposta 

- Aposta per un canvi de tendència en la franja horària del consum majoritari fins a les 
19.30 hores, tan aviat com s’hagin assolit canvis en l’estructura de la jornada laboral 
de la majoria de la societat que propiciïn impulsar un canvi en els seus hàbits de 
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compra. 

- Foment d’un horari de compra responsable a partir de la modificació dels hàbits de 
consum de la ciutadania i de l’oferta per part dels comerços, adaptant-se a les 
noves necessitats i formes de compra. 

 
7.6 CULTURA I OCI (AUDIOVISUAL) 
Els serveis audiovisuals a Catalunya ocupen a més de 13.000 persones, amb més de 
1.900 empreses i més de 2.000 establiments. Més de 4 milions de persones 
consumeixen diàriament (2 hores i 20 minuts) 140 minuts de televisió diaris (i 1.700.000 
persones superen aquest consum). La mitjana diària de consum de ràdio és de 101 minuts 
i d’Internet 160 minuts. La penetració de la televisió és d’un 84%, la ràdio un 59% i 
Internet un 77%. Cal tenir en compte que el consum de ràdio no interfereix ni determina els 
hàbits de la seva audiència, sinó que l'acompanya al llarg de tot el dia; l’hora punta de la 
ràdio es dona entre les 8 i les 12 hores del matí, i el segon moment de màxima escolta 
es produeix entre les 17 i les 19 hores (de forma que la reforma horària no afecta 
l'ordenament relatiu al sector de la radiodifusió). 

 
Compromís 
El sector audiovisual català projecta la reforma horària partint del principi de promoció de la 
salut de la ciutadania (consumidors) i de les persones treballadores del sector, per 
aconseguir el respecte dels ritmes circadiaris pel que fa temps d’activitat, d’àpats i de 
descans (horaris saludables). 

 
Proposta 

- Establiment progressiu de la franja horària de 20 a 23 hores com a hora punta de la 
programació dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual afectats que utilitzen 
l’espectre radioelèctric a l’empara d’una llicència atorgada pel Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya d’acord amb la Llei 22/2005 (de la franja horària de 20:00h a 23:00h), tenint 
en compte la seva capacitat competitiva. 

- Promoció de l’avançament progressiu dels horaris dels espais informatius dels prestadors 
de serveis de comunicació audiovisual afectats que utilitzen l’espectre radioelèctric a 
l’empara d’una llicència atorgada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya d’acord amb 
la Llei 22/2005. 

- Programació horària que tingui en compte el públic objectiu, especialment en el cas 
d’infants i adolescents. 

 
7.7 CULTURA I OCI (ASSOCIACIONISME) 
El dèficit en temps de lliure disposició personal té conseqüències greus tant en la reducció de 
pràctiques culturals com en l’àmbit de la participació social. L’actual desorganització horària 
impedeix que moltes persones –especialment determinades franges d’edat i segments 
poblacionals com les dones o adults amb càrregues familiars– puguin implicar-se en 
projectes comunitaris o desenvolupar activitats cíviques i/o polítiques. Tot i així, la cultura, 
la vida comunitària, l’associacionisme, el tercer sector i les organitzacions empresarials de 
cultura de proximitat representen, de forma aproximada, prop del 6% del PIB en total. 

 
Compromís 
Les organitzacions d’associacionisme i tercer sector social i cultural i les organitzacions 
empresarials de cultura de proximitat projecten impulsar la reforma horària partint del 
principi de promoció de la salut, per aconseguir el respecte dels ritmes circadiaris pel 
que fa al temps d’activitat, d’àpats i de descans (franja horària saludable). 

 
També cal garantir un compromís vers la qualitat de la participació i/o del servei ofert, 
promovent noves formes d’organització i gestió del capital humà. 
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Proposta 

- Millora dels processos interns de treball a les organitzacions del sector per tal d’augmentar 
l’eficiència i la qualitat en el seu funcionament. 

- Generalització dels àpats en una franja horària saludable en les activitats organitzades, 
com a element facilitador del canvi. 

- Adaptació a la realitat del tercer sector de l’Acord d’impuls laboral de la reforma 
horària. 10 objectius per a la negociació col·lectiva. 

 
7.8 CULTURA I OCI (ESPORT) 
El 2010 el 50,5% de la població major de 16 anys practicava un o més esports, i, 
d’aquests, el 49,3% formava part d’un club o associació esportiva. El 2015 hi ha 16.705 
entitats esportives legalment registrades, de les quals 9.008 són clubs associats en 71 
federacions, que mouen 608.658 persones amb llicència federativa. 45 són consells 
esportius que cobreixen totes les comarques de Catalunya, amb 195.917 llicències 
esportives escolars. Els ajuntaments són titulars del 47% dels 40.298 espais esportius 
inclosos en les més de 14.000 instal·lacions esportives. 

 
Compromís 
Les organitzacions, entitats, institucions i clubs relacionats amb la pràctica esportiva 
projecten impulsar la reforma horària partint del principi de promoció de la salut, per 
aconseguir el respecte dels ritmes circadiaris pel que fa temps d’activitat, d’àpats i de 
descans (franja horària saludable). Això comporta l’adaptació i generalització d’uns horaris 
més saludables per a la pràctica esportiva. 

 
Proposta 

- Adaptació dels horaris de pràctica esportiva a unes franges horàries més saludables. 

- Generalització de les activitats fisicoesportives dels infants i joves en edat escolar entre 
la finalització de l’activitat educativa i les 20 hores. 

 
7.9 CULTURA I OCI (INDÚSTRIA CULTURAL) 
L’oci i la cultura se situen en l’esfera del temps lliure de les persones. Són activitats que 
es desenvolupen en el temps que les activitats laborals, familiars, formatives, etc. deixen 
lliure i per tant no poden ser motor d’un canvi d’horaris. D’altra banda, la cultura i l’oci a 
Catalunya tenen una important capacitat tractora sobre altres sectors i, en aquest context, la 
restauració, l’oci nocturn i l’activitat cultural conformen elements clau d’aquest paper com a 
potència turística i, per tant, tenen un valor estratègic per al nostre país que cal protegir 
i estimular. 

 
Compromís 
L’objectiu de la reforma horària ha de ser la millora de la conciliació de la vida familiar amb 
la professional i la cerca de més temps per a la cultura, l’oci i les activitats socials, 
respectant la llibertat individual de les persones a escollir com distribueixen el seu temps 
lliure. El sector de la cultura i l’oci seguirà atentament aquest procés, per tal d’adequar-
se a la demanda i als hàbits de la societat, donat que en cap cas és motor del canvi. 
 
Proposta 

- Creació d’una taula de seguiment del canvi d’horaris i hàbits, que analitzi els diferents 
estudis i proposi mesures als diferents sectors, tenint en compte les seves diferències i les 
diferències territorials i climàtiques. 

- Ampliació progressiva dels horaris culturals i d’oci en la mesura que s’avancin els 
horaris des del teixit productiu i comercial. 
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7.10 SERVEIS SANITARIS 
Els professionals sanitaris del sector salut representen actualment al voltant de 130.000 
persones. L’any 2016 atenen 7 milions de visites als serveis d’urgència de Catalunya i, 
al 2015, es practiquen més de 829.003 hospitalitzacions. En aquest mateix any, cobreixen 
més de 45 milions de visites d’atenció primària i més d’un milió de visites d’atenció 
continuada, sense comptabilitzar les visites fetes a través de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) ni tampoc l’activitat notificada pels 10 equips d’atenció 
primària (EAP) que treballen en els centres penitenciaris catalans. 

 
Compromís 
Els serveis sanitaris catalans projecten impulsar la reforma horària partint del principi de 
qualitat del servei i el principi de promoció de la salut, per aconseguir el respecte dels 
ritmes circadiaris pel que fa al temps d’activitat, d’àpats i de descans (horaris saludables). 

 
S’afavoriran horaris saludables sempre que es pugui garantir el compliment òptim del 
servei i el principi d’autonomia dels diferents centres tenint en compte les diferents 
especificitats o particularitats. 

 
Proposta 

- La disponibilitat horària dels centres sanitaris hauria d’harmonitzar-se amb els principis de 
la reforma horària respectant l’accessibilitat de les persones usuàries, la qualitat del 
servei i uns horaris saludables per a les persones treballadores dels serveis sanitaris. 

- En aquells centres on es presta atenció sanitària, i que, en funció de les 
característiques d’aquesta sigui viable, es podrà establir un horari d’atenció al públic que 
respecti uns horaris saludables per als professionals sanitaris. 

- Implantació de mesures de gestió de l’ordenació del temps de treball (horaris, jornada, 
descansos, borses d’hores, flexibilitat pactada, etc.) i d’e-treball on sigui possible 
encaminades a afavorir un entorn de treball saludable. 

 
7.11 MOBILITAT 
Actualment la mobilitat per motius personals duplica la mobilitat per motius de feina i 
d’estudis, tot i que els motius principals dels desplaçaments són el treball i les compres, en 
aquests darrers desplaçaments la població utilitza principalment els mitjans motoritzats. La 
mobilitat en vehicle privat augmenta a mesura que l’àmbit de residència s’allunya de 
Barcelona. Pel que fa a l’hora punta de la mobilitat, és entre les 17 i les 20 hores, franja en 
la qual es concentra aproximadament el 25% dels desplaçaments totals, sobretot per motius 
personals i les tornades a casa. La mobilitat ocupacional es concentra principalment a 
primera hora del matí (entre les 7 i les 9 hores). Pel que fa a la mobilitat diària, el 
Barcelonès mostra un comportament molt diferent de la resta de comarques, ja que la 
mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic està per sobre el 75% del conjunt de 
desplaçaments. 

 
Compromís 
Les actuacions relatives a la reforma horària i les polítiques de mobilitat s’alinearan amb 
l’objectiu d’assolir un ús sostenible del transport privat i un transvasament des d’aquest 
mode a favor del transport públic i col·lectiu, així com d’altres modes de baix o nul impacte 
com els desplaçaments en bicicleta o a peu. 
 

Aquest compromís passa per garantir l’accessibilitat de les persones usuàries, tot tenint en 
compte la diversitat territorial existent. 
 

Proposta 

- Adaptació a la nova demanda que es donarà com a conseqüència de la reforma 
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horària de les polítiques incloses en els documents de planificació de la mobilitat. 

- Garantia de l’increment de l’oferta, si s’escau, de transport públic i col·lectiu en els 
horaris de màxima afluència de viatgers i adaptació dels horaris a la nova hora punta 
derivada de la reforma horària. 

 

8. Mesures per a l’acceleració 
 

A continuació es detallen les mesures resultants del procés de concertació per a cadascun 
dels acceleradors, afegint un apartat inicial referent a les mesures portades a terme de 
forma prèvia al procés de concertació i que han facilitat la feina posterior. S’indica, per a 
les mesures dels acceleradors, la seva tipologia: 

Recerca/Proves pilot  
Campanya Normativa 
Subvencions/Ajuts/Bonificacions  
Negociació col·lectiva   
Innovació 

 
D’altra banda i quant a les mesures recollides, es distingeix amb una etiqueta la font de 
les aportacions realitzades: 

Taules Quadrangulars 
CADS i CTESC 
Procés Participatiu  
Resolucions del Parlament 
Iniciativa del Govern 

 
Els documents de fonamentació aporten 41 propostes a través del CTESC i 5 a través del 
CADS. Se n’incorporen 33. 

 
Les resolucions del Parlament de Catalunya aporten 49 propostes de la Comissió d’Estudi i 
d’altres resolucions. Se n’incorporen 35. 

 
Fruit del procés participatiu emergeixen moltes propostes concretes, 242, que es poden 
encabir en les diferents mesures detallades. Les propostes més concretes, recollides en el 
document ‘Procés participatiu per a la reforma horària. Informe final’, es tindran en 
compte en la formulació de les polítiques públiques vinculades a cada nivell institucional. 
 

8.1 PRÈVIES 

 CC RP IG 

Planificació que contempli una intervenció global i no parcial o 
fragmentada. 

  
X 

 

Conscienciació de la societat en general i a la vegada incloure en 
l’agenda política del país el convenciment de l’oportunitat d’avançar en 
la racionalització i flexibilització de l’horari laboral. 

  
 
X 

 

L’Administració ha de marcar les pautes polítiques, econòmiques i 
socials necessàries per facilitar aquest canvi cultural i estructural, i té la 
responsabilitat de dedicar-hi les partides pressupostàries necessàries. 

 
 
x 

 
 
X 

 

Dotació d’instruments organitzatius específics i ad hoc des del 
Govern de la Generalitat per impulsar la reforma i que permetin 
concretar els compromisos. 

  
 
x 
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 CC RP IG 

Incorporació de la racionalització dels horaris com a objectiu cabdal per 
a les polítiques públiques, amb partides pressupostàries suficients per 
poder abordar amb garanties aquest canvi de model de la gestió dels 
temps, augmentant els nivells de benestar social de la ciutadania, 
millorant la productivitat i competitivitat de les empreses, i potenciant la 
sostenibilitat i l’estalvi energètic. 

 
 
 
 
x 

  

Posada en marxa del Pacte per a la Reforma Horària, amb la 
participació del Parlament de Catalunya, de les administracions 
autonòmica i local i els agents econòmics i socials, amb l’objectiu de 
consensuar una reforma dels horaris. 

 
 
 
X 

  

Elaboració d’un pla estratègic que concreti el Pacte per a la 
Reforma Horària. 

 
x 

  

Identificació d’actuacions estratègiques, que tinguin un elevat potencial 
de canvi i una execució viable; caldria garantir una avaluació rigorosa, 
ex-ante, dels seus costos i beneficis econòmics i socials. 

 
 
x 

  

Creació del Consell Assessor per a la Reforma Horària.   x 

Impuls d’una campanya generalista adreçada a la ciutadania: La vida 
que t’espera. Trobar temps dins del temps. 

 
x 

 
x 

 
x 

Impuls dels processos de concertació i participació Taules 
Quadrangulars i Procés Participatiu. 

   
X 

Incorporació de les noves demandes de la reforma horària al futur 
Acord Interprofessional de Catalunya (AIC). 

   

 
8.2 TEIXIT PRODUCTIU 

  TQ CC PP RP 

 
NC 

Redacció, debat i signatura del document l‘Acord d’impuls laboral de la 
reforma horària. 10 objectius per a la negociació col·lectiva en el marc 
del Consell de Relacions Laborals de Catalunya’. 

  
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
C 

Campanya de comunicació institucional de caire generalista als mitjans 
de comunicació per a empresaris i persones treballadores. 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
 
 

C 

Campanya de difusió de l’Acord d’impuls laboral de la reforma horària. 
10 objectius per a la negociació col·lectiva, amb la confecció d’una guia 
de suport que ajudi en l’aplicació de mesures impulsores i formació per 
a les persones responsables de negociar convenis col·lectius. 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 

 
I 

Disseny i validació de l’eina d’autoavaluació Inventari Reforma 
Horària per a organitzacions. 

  
x 

  
x 

 
 

I 

Visualització de bones pràctiques per part d’empreses de diferents 
sectors, territori i dimensions amb l’eina d’autoavaluació Inventari 
Reforma Horària. 

 
 
x 

  
 
x 

 
 
x 

 
 

I 

Observació per part d’experts en els processos de negociació 
col·lectiva en diferents sectors per identificar i determinar les possibles 
barreres existents. 

 
 
x 

   

 
S 

Obertura d’una línia d’ajuts des dels diferents nivells de 
l’Administració per tal que les empreses puguin impulsar mesures 
alineades amb la reforma horària. 

  
 
x 

 
 
x 
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8.3 SERVEIS PÚBLICS 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

Estudi de l’impacte de la reforma horària que tingui en compte els 
aspectes següents: 

- Horaris d’atenció al públic i horaris laborals de les persones 
treballadores de serveis públics. 

- Condicions de les persones treballadores en l’escenari actual i 
després de la reforma horària. 

- Estat dels serveis tecnològics, les competències digitals, l’escletxa 
digital, etc. 

- Costos econòmics i beneficis de la implantació de les mesures 
relacionades amb la reforma horària. 

- Viabilitat de l’adaptació de les instal·lacions per encabir espais per als 
àpats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

 
I 

Disseny i validació de l’eina d’autoavaluació Inventari Reforma 
Horària per a municipis. 

    
x 

 
 

I 

Recull de bones pràctiques en les diferents administracions públiques, 
tenint en compte la seva dimensió i el territori, basant-se en l’Inventari 
Reforma Horària. 

 
 
x 

 
 

x 

  
 
x 

 
 
R 

Prova pilot de l’impacte de la reforma horària en la qualitat del servei 
públic i en la satisfacció de la ciutadania i professionals, amb aplicació 
de mesures com la flexibilitat pactada i l’e-treball. 

 
 

x 

 
 

x 

  

 
 
S 

Establiment d’incentius als ajuntaments a través d’ajuts que impulsin 
mesures, partint de l’Inventari Reforma Horària (que podrien concretar-
se en Pactes del temps). 

 
 

x 

 
 

x 

  
 
x 

 
C 

Campanya per promoure hàbits saludables quant a ritmes 
circadiaris entre les persones treballadores. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
C 

Campanya adreçada a la ciutadania sobre la idoneïtat i el benefici de 
la implantació de la reforma horària en els serveis públics, amb 
l’objectiu de visualitzar l’impacte en la seva qualitat. 

 
 

x 

   

 
 

I 

Elaboració del document Recomanacions per a l’impuls de la 
reforma horària als serveis públics, tenint en compte càrrecs 
electes, persones treballadores i ciutadania. 

 
 

x 

   

 
 

I 

Dotació d’eines i formació en competències en les àrees 
d’Administració i protocol relacionades amb una humanització dels 
horaris i les agendes de càrrecs públics. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
NC 

Concreció, per mitjà de la negociació col·lectiva, de tots els possibles 
acords relatius a la reforma horària per als treballadors públics. 

 
x 

 
x 

  

 
8.4 EDUCACIÓ -18 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

Estudi de l’impacte de la reforma horària en l’àmbit educatiu que tingui en 
compte els aspectes següents: 

- Necessitats tant dels alumnes com de les famílies, analitzant les 
dades existents actualment, tenint en compte les activitats 
extraescolars i la seva hora de començament i finalització. 

- Condicions de treball del professorat en els diferents escenaris 
(actual i posterior a la reforma horària), i dels altres professionals 
de l’educació, inclosos els monitors del temps del migdia. 

- Conseqüències econòmiques de la introducció del dinar per als 
diferents actors. 

- Vinculació entre fracàs escolar i horaris actuals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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  TQ CC PP RP 

 
 
C 

Campanya per promoure hàbits saludables respectant els ritmes 
circadiaris: temps d’activitat, d’àpats i de descans (franja horària 
saludable). 

 
 

x 

  
 

x 

 

 
 
 
 
R 

Prova pilot en instituts d’arreu del territori de l’adaptació d’uns nous 
horaris que tinguin en compte: 

- Incorporació del dinar en franja saludable. 

- Organització de sessions de 45 minuts que permeti una redistribució de 
les pauses. 

 
 
 
 

x 

  
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

S Planificació de les possibles ajudes a famílies que ho necessitin, per a 
activitats extraescolars i per al temps de migdia. 

 
x 

  
x 

 
x 

NC Concreció, per mitjà de la negociació col·lectiva, de tots els possibles 
acords relatius a la reforma horària per als treballadors. 

 x   

 
8.5 EDUCACIÓ +18 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

 
Estudi de l’impacte de la reforma horària que tingui en compte els 
aspectes següents: 

- Mapa dels horaris històric i actual i la seva evolució. 

- Mapa comparat dels horaris dels països de la conca mediterrània. 

- Recull de bones pràctiques horàries i d’organització del temps. 

- Conseqüències econòmiques per als diferents actors. 

- Necessitats de l’alumnat, analitzant les diferents realitats existents. 

- Condicions de treball del professorat en els diferents escenaris 
(actual i posterior a la reforma horària). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

 
 
C 

Campanya per promoure hàbits saludables respectant els ritmes 
circadiaris: temps d’activitat, d’àpats i de descans (franja horària 
saludable). 

 
 

x 

 
 

x 

  
 

x 

 
I 

Elaboració d’un document de recomanacions per a l’impuls de la reforma 
horària, tenint en compte alumnat i persones treballadores. 

 
x 

  
x 

 

NC Concreció, per mitjà de la negociació col·lectiva, de tots els possibles 
acords relatius a la reforma horària per als treballadors. 

 x   

 
8.6 COMERÇ I CONSUM 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

Estudi de l’impacte de la reforma horària que tingui en compte els 
aspectes següents: 

- Els hàbits dels diferents perfils de consumidor i el canvi de dinàmica 
existent. 

- La capacitat d’adaptació del comerciant i les noves fórmules de 
compra. 

- L’ocupació en el sector i en les condicions laborals de les persones  
treballadores. 

- El desplaçament de les persones treballadores als centres de treball. 

- L’estacionalitat (diferències entre estiu i hivern) i els dies de la 
setmana de compra. 

- L’especificitat dels municipis turístics i de les zones turístiques de 
determinades ciutats. 

- La diversitat territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
I 

Elaboració d’un document de recomanacions per als comerços per a 
l’impuls de la reforma horària. 

 
x 

  
x 
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  TQ CC PP RP 

R Prova pilot a diferents municipis amb realitats diverses per tal de recollir 
bones pràctiques al voltant de la compactació i flexibilització horària. 

 
x 

  
x 

 

 
C 

Campanya per promoure hàbits de compra més responsables, 
sostenibles i saludables. 

 
x 

  
x 

 
x 

 
 

C 

Campanya adreçada al comerç de proximitat per adaptar-se als nous 
hàbits de compra i sobre els beneficis de la reforma horària que permeti 
racionalitzar els horaris. 

 
 

x 

  
 

x 

 

NC Concreció, per mitjà de la negociació col·lectiva, de tots els possibles 
acords relatius a la reforma horària per als treballadors. 

 x   

 
8.7 CULTURA I OCI (AUDIOVISUAL) 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
R 

Estudi de l’impacte de la reforma horària que tingui en compte els aspectes 
següents: 

- Costos econòmics per als operadors per l’avançament de les notícies i 
pel canvi d’horaris de l’hora punta. 

- Conseqüències per als altres mitjans de comunicació de l’espai 
audiovisual català de l’avançament dels horaris de la Televisió de 
Catalunya. 

- Beneficis per a la ciutadania i per a les persones treballadores dels 
operadors pel canvi d’horaris (temps de descans). 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
I 

Incorporació dels principis i valors de la reforma horària, de forma 
transversal, en la programació dels operadors, de forma especial als 
programes per a infants i adolescents, pel que fa a les conseqüències 
sobre la salut per la manca d’hores de son (consum responsable). 

 
 
 

x 

   
 
 

x 

 
 
I 

Convocatòria d’una taula extraordinària amb els diferents operadors per 
pactar uns acords i pautes de Responsabilitat Social Corporativa i 
reforma horària. 

 
 

x 

   

 
8.8 CULTURA I OCI (ASSOCIACIONISME) 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

Estudi de l’impacte de la reforma horària en el tercer sector, les 
associacions i les empreses de cultura de proximitat, que tingui en 
compte els aspectes següents: 

- Beneficis generals i específics per a les entitats i les persones que hi 
estan implicades. 

- Grau d’aplicació dels plans d’igualtat (aspectes relacionats amb 
horaris). 

- Experiències i bones pràctiques existents tant al teixit productiu com 
a les entitats per a fer compatible el compromís de vida cívica i 
comunitària. 

- Avançament dels horaris dels equipaments en la franja de tarda. 

- Adaptació dels espais dels equipaments per a la seva obertura 
parcial d’acord amb els nous usos del temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

 
I 

Disseny i validació de l’eina d’autoavaluació Inventari Reforma Horària 
per a entitats. 

    
x 

 
 

I 

Difusió de bones pràctiques i recomanacions per a organitzacions i 
entitats basant-se en l’Inventari Reforma Horària, fent especial èmfasi 
en la flexibilització i a fer compatibles els diferents usos del temps. 

 
 
x 

   
 
x 

 
I 

Establiment de processos que permetin l’agilització dels tràmits i la gestió 
administrativa per a les entitats. 

x    
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  TQ CC PP RP 

 
 

I 

Dotació d’eines i formació en competències per a les persones 
treballadores i voluntàries relatives a una millor gestió del temps de les 
entitats (acompanyament a l’associacionisme). 

 
 
x 

   
 
x 

 
 

I 

Recull de bones pràctiques al voltant de la simplificació dels tràmits i 
gestió administrativa per a les entitats socials per part de les 
administracions  públiques. 

 
 
x 

   

 
C 

Campanya des de l’associacionisme de dones per difondre els beneficis 
de la reforma horària. 

x    

NC Concreció, per mitjà de la negociació col·lectiva, de tots els possibles 
acords relatius a la reforma horària per als treballadors. 

 x   

 
8.9 CULTURA I OCI (ESPORT) 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

Estudi de l’impacte de la reforma horària en el sector, que tingui en 
compte els aspectes següents: 

- Franges horàries existents a les instal·lacions esportives a Catalunya. 

- Horaris de la pràctica esportiva i usos de les instal·lacions en altres 
països europeus de la conca mediterrània. 

- Conseqüències per a la salut de la pràctica esportiva en horaris poc 
recomanables. 

- Temps de mobilitat per accedir a les instal·lacions esportives i 
possibles necessitats per a l’adequació dels horaris del transport 
escolar. 

- Conseqüències dels horaris del teixit productiu i del comerç en la 
pràctica esportiva. 

- Realitat de la diversitat territorial i possibles dèficits d’equipaments. 

- Possibles excepcions a la recomanació general d’una franja horària 
saludable, per motius d’interès social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   

 
I 

Recull de bones pràctiques i recomanacions sobre usos compartits de 
les instal·lacions escolars esportives (titularitat municipal/Generalitat). 

 
x 

   

 
I 

Recull d’experiències existents on la pràctica de l’esport es combini amb 
altres activitats (a l’escola), així com la integració de la pràctica esportiva 
a les empreses. 

 
 
x 

   

 
C 

Campanya adreçada a la ciutadania en general i als actors del sistema 
de la pràctica esportiva i el teixit productiu sobre l’adopció d’uns horaris 
saludables per a la pràctica esportiva. 

    

 
8.10 CULTURA I OCI (INDÚSTRIA CULTURAL) 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

Estudi de l’impacte de la reforma horària (segregat per territori), que 
tingui en compte els aspectes següents: 

- Incidència econòmica per als diferents sectors (cultura, oci, 
restauració, etc.). 

- Franges horàries de pràctiques culturals (assistència d’espectables, 
concerts, cinema, visita d’exposicions, etc.). 

- Relació entre els horaris i la producció i el consum culturals. 

- Horaris de sales i equipaments culturals i d’oci públics i privats. 

- Condicions horàries dels professionals de les indústries d’oci, culturals 
i creatives. 

- Incidència del sector audiovisual. 

- Comparativa amb diferents ciutats del món. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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  TQ CC PP RP 

 
 
 

R 

 
Incorporació de la variable d’hàbits horaris en l’Enquesta sobre 
participació cultural a Catalunya que impulsa el Departament de 
Cultura. 

 
 
 

x 

   

 
8.11 SERVEIS SANITARIS 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 
Estudi de l’impacte de la reforma horària que tingui en compte els 
aspectes següents: 

- El nombre de professionals disponibles per fer front als horaris 
proposats. 

- La diferència existent entre els CAP (territori, recursos, horaris, etc.). 

- Condicions de les persones treballadores en l’escenari actual i 
després de la reforma horària. 

- Estat dels serveis tecnològics, les competències digitals, la bretxa 
digital, etc. 

- Costos econòmics i beneficis de la implantació de les mesures 
relacionades amb la reforma horària. 

- Viabilitat de l’adaptació de les instal·lacions per encabir espais per 
als àpats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   

 
 
 
 
 

R 

Prova pilot a Centres d’Atenció Primària de l’impacte de la reforma 
horària en la qualitat del servei públic i en la satisfacció de la ciutadania 
i dels professionals, amb aplicació de mesures concretes com la 
jornada laboral compactada, la flexibilitat pactada i l’e-treball, o d’altres. 
Aquestes proves pilot es faran previ consens amb el món local, la 
societat civil, etc. 

 
 
 
 
 

x 

   

 
 

I 

Elaboració del document Recomanacions per a l’impuls de la reforma 
horària, tenint en compte aspectes com la flexibilitat horària pactada, 
l’e-treball, el treball per objectius, etc. 

 
 

x 

   

 
C 

Campanya per promoure hàbits saludables harmonitzats amb els 
ritmes circadiaris entre les persones treballadores i entre la població. 

x    

 
C 

Campanya adreçada a la ciutadania per promocionar una cultura 
basada en la utilització eficient dels serveis sanitaris d’acord amb els 
principis i desenvolupament de la reforma horària. 

 
x 

   

 
NC 

Concreció, per mitjà de la negociació col·lectiva, de tots els possibles 
acords relatius a la reforma horària per als treballadors. 

  
x 

  

 
8.12 MOBILITAT 

  TQ CC PP RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 
Estudi de l’impacte de la reforma horària que tingui en compte els 
aspectes següents: 

- Fluctuació de persones treballadores en l’entrada i la sortida de la 
feina. 

- Identificació de les necessitat d’oferta de transport públic i col·lectiu. 

- Conseqüències sobre l’ús del transport privat. 

- Consideració de la variable territori. 

- Distància entre la residència i centre de treball. 

- Promoció de l’e-treball. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

  TQ CC PP RP 

 
 

C 

Adaptació de les campanyes de promoció de l’ús del transport públic 
(inclosos els autobusos, autocars, etc.) i el vehicle compartit, posant en 
valor la missió de la reforma horària. 

 
 

x 

  
 

x 

 
 

x 

 
I 

Promoció dels Plans de Mobilitat per a les empreses i dels gestors de 
mobilitat per a polígons industrials i centres generadors d’activitat 
econòmica o zones de gran atracció de gent. 

 
 

x 

 
 

x 

  
 

x 

 
I 

Implantació de xarxes wifi efectives als transports públics que permeti 
el reconeixement del desplaçament com a horari laboral. 

 
X 

   

 
9. Lideratge i governança 

 
Pla de transició cap a la Reforma Horària 
Un cop aprovat el Pacte, el Govern ha de concretar el Pla de transició. Especifica els 
acords i l’operativitat dels instruments necessaris per tal d’assolir els objectius. Determina 
el règim d'ajuts tècnics i econòmics perquè la Generalitat i les corporacions locals puguin 
executar les tasques encomanades. El Pla de transició estarà adaptat i actualitzat als 
diferents plans de govern fins al 2025. 

 
Estructura de lideratge 
Es crea una estructura política, amb competències de caràcter transversal, en el si del 
Departament de la Presidència, que exerceix les funcions següents: 

a) Impulsar i controlar el compliment del Pacte per a la Reforma Horària. 

b) Executar el Pla de transició per a la reforma horària. 

c) Coordinar l’activitat de la Comissió de seguiment i les Taules Quadrangulars. 

d) Coordinar els treballs de la Comissió interdepartamental. 

 
Estructura de governança 
Es crea una comissió de seguiment, que ha d’incorporar un espai específic i diferenciat 
que integri les organitzacions amb legitimitat representativa per a la Concertació i el 
diàleg social (FOMENT, CEPIME, PIMEC, CCOO i UGT). Adscrita al Departament de la 
Presidència, té com a finalitat assessorar el Govern amb relació a les polítiques i 
actuacions que tenen una incidència sobre l’organització i l'ús del temps de la vida 
quotidiana, per avançar en la implantació de la reforma horària. 

 
Constituïda per les organitzacions més representatives del país, impulsa i dinamitza 
Taules Quadrangulars permanents que tenen com a objectiu implicar en la governança els 
diferents actors protagonistes de l’acceleració horària. Alguns treballs es poden desenvolupar 
en òrgans de participació i concertació ja existents amb l’objectiu d’evitar possibles 
duplicitats. 

 
10. Seguiment i avaluació 

 
Seguiment de l'adaptació 
Els poders públics competents i els agents socials han de fer l’adaptació i el seguiment de 
l’aplicació de la reforma horària al llarg del període de transició per tal d’assolir 
l’Objectiu 2025. 

 
Específicament cal promoure, des dels diferents àmbits de diàleg i concertació social, la 
coordinació i la col·laboració amb tots els òrgans de participació institucional i iniciatives 
privades preocupades per impulsar la reforma horària per enfortir la col·laboració 
institucional en aquesta matèria. 
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Recerca i dades 
Cal harmonitzar i analitzar les dades disponibles sobre els usos del temps, integrant els 
indicadors que acceleren la reforma horària, amb l’objectiu de disposar d’indicadors per 
establir polítiques públiques. 
 
Totes aquelles administracions que generen coneixement a través de recerca han 
d’incorporar la perspectiva dels usos del temps i la variable d’hàbits horaris amb l’objectiu 
d’integrar en les bases estadístiques els indicadors corresponents. 

 
La idea és disposar de dades abans i després de l’impuls de la reforma horària, gràcies, 
entre d’altres, i principalment, a l’Enquesta de l’ús del temps (Idescat). 

 
Avaluació 
El Govern, per mitjà del Departament de la Presidència i en coordinació amb la Comissió de 
seguiment per a la Governança del Pacte, ha de dur a terme una avaluació continuada de 
l'impacte del Pacte durant el període de transició, amb la participació de tots els sectors 
implicats i dels òrgans consultius existents, i elaborar un informe anual amb les conclusions 
d’aquesta avaluació. 

 
L’informe d'impacte del Pacte, que s’ha de fer públic, ha d’ésser lliurat al Parlament per mitjà 
de la corresponent comissió parlamentària. El primer informe ha d’ésser publicat i presentat 
al Parlament en el termini d’un any a comptar des de l’aprovació del Pacte. 

 
11. Finançament 

 
Objectiu prioritari de les polítiques públiques 
L'organització dels horaris d’acord amb aquest Pacte ha d’ésser un objectiu transversal i 
prioritari de les polítiques públiques, i a aquests efectes s’han de consignar les partides 
pressupostàries suficients per assolir-ho. 

 
Mesures de foment 
Les administracions públiques de Catalunya han d'adoptar mesures que incentivin, fomentin i 
promoguin la reforma horària per fer-la efectiva en tots els àmbits de la vida quotidiana. 

 
Recursos i pressupostos 
Els preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat 
produeixen efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos de la Generalitat 
corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor 
d'aquest Pacte, és a dir, per al període 2018. 

 
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals catalanes 
han de consignar els recursos necessaris per garantir els objectius d’aquest Pacte a partir 
de l’any 2018. 

 
Els convenis entre els ens locals i la Generalitat de Catalunya han d'establir els objectius i 
les responsabilitats de finançament de les competències pròpies o delegades que els atribueix 
aquest Pacte. 

 
Diccionari 

 
Acceleració horària: modificació dels horaris que permet l’assoliment dels propòsits de la 
reforma horària. 
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Competitivitat: capacitat d’una organització per produir i vendre productes o prestar serveis 
que puguin competir amb èxit en el mercat. 

 
Consell Assessor per a la Reforma Horària: òrgan adscrit al Departament de la Presidència 
que ha tingut com a finalitat assessorar el Govern en el període 2015 i a 2017 amb 
relació a les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre l’organització i ús del temps 
de vida quotidiana. 

 
Descans: estat d’inactivitat o repòs del cos i de la ment. 

 
Direcció per objectius: gestió de les organitzacions basada en el seguiment de resultats 
per part de les persones treballadores i els equips. 

 
e-learning: procés d’aprenentatge més flexible que el presencial, ja que s’ajuda de suports 
tecnològics i pot contribuir a reduir el temps en desplaçaments. 

 
e-treball: modalitat de treball basada en l'organització descentralitzada de tasques, que 
permet treballar fora de la feina mitjançant l'ús de la telecomunicació i la tecnologia de la 
informació. 

 
Eixos d’acceleració: palanques a partir de les quals es pot impulsar la reforma horària. 
Principalment són el teixit productiu, l’educació i els serveis públics, i posteriorment, en la 
mesura que s’implementi la reforma horària en la societat, el comerç i el consum, la cultura 
i l’oci, i la mobilitat. 

 
Flexibilitat horària pactada: capacitat d’adaptació als canvis de producció per part dels 
treballadors i de l’organització per atendre les necessitats de lleure, formació, conciliació o tot 
allò que considerin. 

 
Franja horària de compra responsable: aposta per unes hores de compra que ajudin a 
combatre els horaris extensius actuals. 

 
Hora punta: és l’horari de màxima audiència per a les televisions. 

 
Horari comercial: limitació d’obertura al públic un màxim d’hores diàries i de diumenges per 
als establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies. 

 
Horari educatiu: espai de temps en què es duen a terme les activitats lectives i, si n'hi ha, 
les complementàries i extraescolars. 

 
Horaris flexibles: possibilitat, per part de les persones treballadores, de disposar d’una 
forquilla tant a l’entrada com a la sortida de la feina i per als temps dels àpats en la 
jornada laboral. 

 
Horaris saludables: temps d’activitat, d’àpats i de descans que respecten els ritmes 
circadiaris de les persones. 

 
Iniciativa per a la Reforma Horària: impuls ciutadà, independent de qualsevol organització, 
format per un grup divers de persones expertes, unides per un objectiu comú, la 
transformació positiva en la nostra societat a través d’un canvi d’horaris. 
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Inventari Reforma Horària: eina d’autoavaluació per a organitzacions a partir d’un 
autodiagnòstic amb relació als horaris i la gestió dels usos del temps de tots els agents 
implicats. 

 
Jornada laboral: nombre d'hores que dedica una persona treballadora a l'activitat per a la 
qual ha estat contractada, computades diàriament, setmanalment o anualment. 

 
Jornada laboral anualitzada: procés que compta el temps de treball amb caràcter anual o 
pluriennal, incorporant una visió longitudinal de la trajectòria professional de les persones 
treballadores. 

 
Jornada laboral compactada: jornada laboral amb un temps per a l’àpat que permet fer 
compatible el treball amb altres usos del temps (per exemple, de 9 a 13 hores i de 
13.30 a 17.30 hores). 

 
Jornada laboral intensiva: jornada laboral concentrada en una franja de matí i que no 
inclou temps per a l’àpat (per exemple, de 7 a 15 hores). 

 
Jornada laboral partida: jornada laboral distribuïda en una franja de matí i una de tarda, amb 
un temps significatiu per a l’àpat (per exemple, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores). 

 
Mesures d’acceleració: conjunt d’accions que impulsen la reforma horària i que responen 
als eixos d’acceleració. 

 
Nou horari: nova distribució del temps, basada en el respecte del ritme circadiari, derivada de 
l’aplicació del Pacte per a la Reforma Horària. 

 
Objectiu 2025: moment en què es preveu assolir un canvi de tendència amb relació als 
horaris, assimilant-los amb els de la resta del món. 

 
Pactes del temps: instruments dels quals es doten les corporacions locals per impulsar i 
concretar la reforma horària. 

 
Període de transició: temps comprès entre l’entrada en vigor del Pacte i l’assoliment de 
l’Objectiu 2025. 

 
Pla de transició: document que concreta els acords i l’operativitat dels instruments necessaris 
per tal d’assolir els objectius. Determina el règim d'ajuts tècnics i econòmics perquè la 
Generalitat i les corporacions locals puguin executar les tasques encomanades. 

 
Plans de mobilitat d’empresa: conjunt de mesures per tal de garantir un accés més 
sostenible al centre de treball, així com generar mecanismes que facilitin la gestió de la 
mobilitat. 

 
Presencialisme: tendència a restar més hores de les necessàries per a la producció d’un 
bé o servei, per part de les persones treballadores, disminuint així la productivitat de 
l’organització. 

 
Prime time: vegeu ‘Hora punta’. 

 
Procés de concertació: actuació que pretén generar debat i diàleg, recollir reptes i oportunitats, 
i negociar i arribar a acords, mitjançant Taules Quadrangulars en els àmbits de: teixit 
productiu, educació, serveis públics, comerç i consum, cultura i oci, i mobilitat. 
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Procés Participatiu: actuació desplegada arreu del territori català per escoltar la ciutadania 
i recollir idees i propostes per fer efectiu i facilitar el  procés de reforma horària. 

 
Productivitat: mesura de l’eficiència de la producció. 

 
Prova pilot: projecte consistent en un assaig amb l’objectiu de comprovar els avantatges 
de la reforma horària en una institució, organització o entitat. 
 
Reforma Horària: iniciativa duta a terme amb l'esforç institucional i social, amb caràcter 
integral i sistematitzat i en un període concret determinat, que té com a objectiu modificar els 
usos del temps i implantar el nou horari. 

 
Reunions operatives: espais de participació i decisió eficients i respectuosos amb el 
temps de tothom en les organitzacions i els equips de treball. 

 
Ritme circadiari: el cicle regular de vint-i-quatre hores, aproximadament, dels processos 
bioquímics, fisiològics i emocionals inherents a l'activitat humana. 

 
Salut: màxim grau de benestar físic, mental i social, que permet una vida autònoma, 
solidària i joiosa, i no tan sols l’absència de malaltia. 

 
Son: estat de repòs uniforme d'un organisme. En contraposició amb l'estat de vigília, 
quan l'ésser està despert, el son es caracteritza pels baixos nivells d'activitat fisiològica 
(pressió sanguínia, respiració) i per una resposta menor davant estímuls externs. 

 
Taules Quadrangulars: procés de concertació format pels agents socials en el sector i/o 
territori implicat (associacions empresarials i sindicats, agents institucionals i especialistes 
independents acordats pel conjunt), que té l’objectiu de negociar els acords facilitadors i 
s'ha d’orientar a la consecució d’una gestió del temps de treball exemplificadora. 
 
Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària: conjunt d’ajuntaments compromesos amb 
l’impuls de mesures que afavoreixin la reforma horària als seus municipis. 

 
Annexos 

 
ANNEX 1. ACORDS DEL PARLAMENT I DEL GOVERN AMB RELACIÓ A LA 
REFORMA HORÀRIA 
Els acords que aquí es recullen són els que s’emmarquen en el procés d’impuls de la 
reforma horària a partir de 2013. Prèviament, tant el Parlament com el Govern han 
mostrat el seu compromís amb diferents perspectives. 

 
Parlament de Catalunya 

- Resolució 202/X, sobre les mesures de racionalització dels horaris laborals per a la 
conciliació de la vida personal, laboral i familiar, on insta al Govern a encarregar al 
CTESC, per mitjà del Consell de Relacions Laborals, un informe sobre les mesures 
que s’han d’adoptar en els àmbits del treball, l’economia i la societat, per a una 
racionalització dels horaris (12 de juny de 2013) 

- Resolució 646/X, de creació de la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària 

- Resolució 776/X, sobre l’orientació de la política general del Govern, on es referma el 
compromís amb l’estudi per a la reforma horària a Catalunya (17 de setembre de 
2014) 

- Resolució 1154/X, per la qual s'aproven les conclusions de l'Informe de la Comissió 
d'Estudi de la Reforma Horària 
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- Proposició de Llei de Reforma Horària (15 de gener de 2016) 

- Resolució 206/XI, sobre l'impuls d'una campanya de sensibilització sobre la reforma 
horària 

 
Govern 

- Acord de Govern pel qual la Generalitat manifesta el seu suport a la Iniciativa per a 
la Reforma Horària - Ara és l’hora (2014) 

- Decret 156/2015 de creació del Consell Assessor per a la Reforma Horària (14 de 
juliol de 2015) 

- Pla de Govern XI Legislatura, on referma el compromís d’implementació de les 
recomanacions del Consell Assessor de la Reforma Horària (19 d’abril de 2016) 

- Acord de la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència per a l’impuls del Procés 
participatiu (2016) 

- Acord del Departament de la Presidència per a l’impuls del procés de concertació 
Taules Quadrangulars (2016) 

- Acord de la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de la 
Presidència per a l’impuls de la campanya La vida que t’espera (2016). 

 
ANNEX 2. INFORME DELS CADS SOBRE LA FONAMENTACIÓ DEL PROCÉS 
DE REFORMA HORÀRIA A CATALUNYA  
Un cop aprovat per part del Govern, el 18 de març de 2014, donar suport a la Iniciativa per 
a la Reforma Horària, s’encarrega al Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) un dictamen de fonamentació de la transició cap a la reforma horària al 
nostre país. 

 
És un encàrrec que el CADS afrontat amb especial interès, atès que en el treball realitzat 
constata els múltiples avantatges que aquesta reforma podria suposar i arriba al 
convenciment que la seva implementació representaria una millora del nostre dia a dia en 
les diverses etapes vitals, i un canvi especialment positiu per a la societat catalana. 
 
Concretament, i avançant tan sols alguns exemples, podria facilitar que la ciutadania 
disposés de més temps per a la seva vida personal i pogués conciliar millor la vida 
familiar i laboral, que treballés de forma més eficient, i que la redistribució horària acabés 
incidint favorablement en la implicació social i la qualitat de vida. Escau, doncs, iniciar el 
camí de les polítiques públiques en aquesta direcció. 
 

Malgrat aquesta aproximació tan positiva, confirmada pels experts consultats, el CADS 
aborda aquesta qüestió amb un profund respecte, constatats tots els aspectes que cal 
analitzar, consensuar i executar per assolir objectius concrets en els camps laboral, 
social i formatiu. No es pot oblidar que el repte és assolir canvis de fons en la cultura i 
l’organització de la societat, dels individus i de les empreses. 
 

L’informe del CADS 5/2014, de 5 de novembre, aporta la fonamentació sol·licitada per part 
del Govern i confirma que hi ha acord generalitzat en els arguments que apunten a la 
bondat de la reforma. A partir d’aquest moment serà especialment transcendent el treball 
que faci el Govern, atès que la recerca documental i les nombroses converses 
mantingudes amb experts apunten que cal continuar estudiant a fons els mecanismes a 
través dels quals cal articular aquest procés. 
 

Els reptes i dificultats d’una reforma com la que es planteja són molt considerables. 
Nogensmenys, tot sembla apuntar que les oportunitats i els beneficis associats superaran 
a bastament l'esforç necessari. És per aquest motiu que el CADS encoratja el Govern a 
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iniciar les actuacions necessàries per a la reforma horària i a consensuar els canvis 
necessaris en els diferents àmbits amb tots els sectors implicats. 
 

D’acord amb tot el que s’exposa, les consultes a experts i les deliberacions en plenari, el 
CADS conclou el següent: 

- A l’espera de disposar d’estudis quantitatius, és important generalitzar una jornada 
laboral més compacta i flexible, que permeti acotar millor el temps destinat a la feina i 
n’alliberi per a usos personals, familiars i socials. 

- Pot contribuir de forma important a la millora del benestar (físic i anímic) de la 
població, augmentar la competitivitat de l’economia i generar una vida social de 
qualitat. 

- Gaudir d’un bon estat de salut, disposar d’uns períodes de descans de qualitat i la 
conciliació de la vida laboral, social i familiar són tres arguments cabdals que actuen 
com a tractors d’altres beneficis a nivell econòmic, social i formatiu, i en justifiquen la 
necessitat. 

- Abordar la reforma horària és una qüestió complexa, atès que en la configuració dels 
horaris hi intervenen múltiples factors econòmics, socials i culturals. 

- S’haurà de fer de manera gradual i consensuada i amb una visió compartida amb el 
conjunt de la ciutadania i dels agents econòmics. 

- Les vies per a  portar a terme la reforma són la incentivació de les jornades 
laborals compactes i flexibles, i afavorir el canvi d’hàbits a través de la promoció dels 
avantatges d’avançar els horaris dels àpats, del son i de les activitats socials. 

- La societat actual és cada cop més heterogènia quant a horaris. Les noves 
tecnologies generen canvis que dilueixen la rigidesa dels horaris, i en determinats sectors 
hi ha una tendència a la desregulació d’horaris. La reforma horària no ha de consistir, 
per tant, en l’establiment d’horaris fixos, d’obligat compliment, per via normativa. 

- La conscienciació ciutadana respecte dels beneficis que suposa per a un mateix i 
respecte de la possibilitat i el dret d’assumir uns horaris diferents seran serà clau 
perquè aquests canvis es puguin dur a terme. 

- El sector públic pot tenir un rol “tractor” en els canvis d’hàbits horaris del conjunt de la 
població, introduint canvis en els horaris dels serveis i treballadors públics com 
l’organització d’activitats i actes públics. 

- El canvi de fus no és un element imprescindible per a la consecució  dels objectius 
plantejats. Té efectes més amplis, que caldria avaluar, i amb l’actual marc de 
competències està fora de l’abast de la Generalitat. 

 
ANNEX 3. INFORME DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 
El 10 de juny de 2014 es constitueix al Parlament de Catalunya la Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària (de conformitat amb la Resolució 646/X del Parlament de Catalunya). La 
Comissió es crea arran dels treballs i propostes aportats pel Grup Motor de la Iniciativa per a 
la Reforma Horària. 

 
Es parteix d’un suport unànime per part de tots els grups polítics del Parlament de 
Catalunya, que reconeixen la necessitat i, fins i tot la urgència, de dur a terme mesures 
concretes que puguin comportar un canvi horari a la nostra societat. Aquest consens de 
partida és la millor garantia per aconseguir unes propostes sòlides que després puguin 
concretar-se en normes jurídiques efectives. 

 
Es considera que es tracta d’una comissió especialment rellevant perquè es basa en la 
quotidianitat de la vida de les persones i en el suport a la seva qualitat de vida. Aquest 
aspecte, sens dubte substantiu, fa que, al llarg de les sessions, apareguin conceptes poc 
usuals en altres comissions parlamentàries com ara el grau de felicitat de la població, l’ètica 
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humanística o la mesura del benestar social, tots ells estretament relacionats amb 
l’organització horària. 
 

Les jornades de treball s’estructuren en 8 sessions on es tracten els diferents àmbits en 
què impactaria la reforma horària, tenint en compte els diversos estudis disponibles en 
cada un d’ells i amb la participació de persones expertes que col·laboren amb les seves 
dades i coneixement a concretar algunes propostes. 
 

L’informe descriu algunes de les aportacions més significatives realitzades al llarg d’aquest 
temps de treball, així com les principals conclusions i propostes exposades al llarg de les 
sessions, tant pels membres representants dels diferents grups polítics com per les persones 
expertes i ponents convidades en funció dels àmbits de coneixement tractats. 
 
Es fa palesa la voluntat de consens, coordinació i suma d’idees i projectes per part de tots 
els grups parlamentaris, la qual cosa afavoreix el desenvolupament del treball realitzat. Es 
concreten els objectius generals en els aspectes següents: 

- Arribar a compartir uns objectius que defineixin el posicionament (si no pot ser de 
consens, que seria el desitjable, llavors majoritari) amb relació a què es vol aconseguir 
amb la reforma horària al nostre país. 

- Analitzar el marc competencial per veure què es pot fer des del Parlament, quins 
impulsos es poden donar cap a altres instàncies o què es podria fer quant a actuacions 
del Govern que afavoreixin la mediació. 

- Aprofundir en els diferents aspectes vinculats a la reforma horària que es poden 
convertir en motor de canvi decisius. Es van destacar els àmbits següents: Treball; 
Educació; Comerç; Administracions Públiques; i Cultura, Oci, i Participació. 

 

Al llarg de les sessions es debaten diferents aspectes entorn a la reforma horària amb 
acords majoritaris i algunes discrepàncies puntuals. Apareixen dades i reflexions que 
poden considerar-se les principals conclusions del treball realitzat. Algunes són 
genèriques però altres responen a les circumstàncies concretes del sector o àmbit en què 
es desenvolupen. 
 

Generals 

- Es constata que l’horari del nostre país continua diferenciant-se de la resta d’Europa, 
fonamentalment per la durada de la pausa del dinar i l’allargament de la jornada laboral 
fins tard al vespre. 

- L’ús del temps continua sent diferent per a homes i dones, ja que ells dediquen més 
hores al treball remunerat i elles, més hores a les tasques domèstiques i de cura, 
amb les diferències que això implica de disposició del temps de lleure i la dedicació a 
l’esport i a les activitats de participació cívica i comunitària, que és superior en els 
homes. 

- La majoria de mesures implementades respecte del canvi d’horaris i la conciliació 
estan pensades per a moments concrets o extraordinaris en la vida de les persones, i 
no com una necessitat quotidiana pròpia de poder fer compatible la feina domèstica i 
familiar amb la laboral. 

- Manquen estudis que mostrin el cost de la no-intervenció en el canvi horari; és a dir, 
la despesa energètica, en malalties, en baix rendiment escolar, en disminució de la 
natalitat, en exclusió cultural i participació comunitària, en impacte econòmic, etcètera. 

- L’allargament de la jornada comporta falta d’hores de son i augment del nivell 
d’estrès, la qual cosa redunda en una pitjor salut de la població i en un menor 
rendiment escolar i laboral. 

- Els extensos horaris, units al diferent ús del temps per part d’homes i dones, que 
implica per a elles dobles jornades, a més d’insuficients serveis de suport a la cura, 
impacten negativament en la natalitat, i se situa a Catalunya en una de les més baixes 
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d’Europa: 1,32 fills. 

- La mobilitat i el disseny urbà esdevenen factors fonamentals per al bon ús del temps 
ciutadà, especialment en les zones més allunyades de la centralitat urbana, ja que 
impedeixen una adequada integració i disminueixen la qualitat de vida quan no 
s’adapten a les diferents necessitats de la població. El valor del temps emprat per 
arribar al centre de treball significa l’1% del PIB. I en aquest moment el 37% dels 
centres de treball es troben fora del lloc on es resideix normalment. 

 
Àmbit del Treball 

- Els llargs i rígids horaris laborals catalans, que premien la presencialitat a la feina, 
dificulten la convivència amb els infants, als quals se’ls allarguen els horaris amb la 
realització d’activitats extraescolars, cosa que suposa una càrrega total superior a les 
indicades per a la seva salut i benestar. 

- La majoria d’empreses catalanes reconeixen la importància d’incorporar mesures per a 
la flexibilització horària, però només una tercera part les aplica – d’entre les que ho 
fan, hi ha un nombre superior de pimes respecte de les grans empreses, malgrat 
que la creença social és la contrària. 

- Les mesures laborals més aplicades són l’accés a permisos i excedències, així com la 
flexibilització de l’hora d’entrada i de sortida de la feina, en segon terme, i a força 
distància la compactació de jornada i la reducció horària els mesos d’estiu. El 
teletreball, en canvi, està en els nivells més baixos d’Europa. 

- L’e-treball és una fórmula que supera el teletreball clàssic, ja que no se centra només 
en el fet de treballar fora de l’oficina sinó que inclou tot un sistema laboral i de recursos 
humans que facilita la sostenibilitat en tres dimensions: l’econòmica, l’ambiental i la 
social. 

- Existeix una identificació entre el treball mercantil i l’horari. L’organització quotidiana 
dels individus i de la ciutat pivota al voltant dels horaris laborals. En cas d’haver-hi 
algun conflicte, la ciutadania pensa que la solució consisteix que les empreses 
flexibilitzin els seus horaris, i rarament es demana que siguin els horaris de la ciutat 
els que s’adaptin. 

- Els desplaçaments al lloc de treball són valorats per la ciutadania com un temps mort, 
buit, que es treu del temps personal. La proximitat apareix com un element clau: es 
considera un privilegi treballar a prop de casa, i les opinions són molt més negatives 
com més lluny és el lloc de treball. 

- Les llargues jornades disminueixen la rendibilitat de les persones en el treball i 
augmenten els seus riscos físics i psicosocials. La majoria d’accidents de feina són a 
l’actualitat els accidents in itinere, és a dir, aquells que succeeixen entre la sortida de 
la llar i l’arribada al treball. 

- Els beneficis empresarials contrastats, en funció de l’aplicació de mesures de bona 
gestió horària, són la millora del clima laboral, la reducció de l’absentisme, la millora de 
la gestió interna, la millora de la creativitat i la innovació, el millor posicionament de la 
marca corporativa, la disminució de la rotació de talent, ja que augmenta la fidelització, 
i, en definitiva, la millora de la productivitat empresarial. 

- Cal tenir en compte que la despesa en determinades polítiques de conciliació, tant 
per part de les empreses com per part de les administracions, són una inversió 
rendible, que evita altres costos majors i més perjudicials. 

- Les TIC són un element que requereix temps –l’augment a trenta-cinc minuts de la 
dedicació personal diària de mitjana–, però que també en pot estalviar si s’utilitzen 
correctament des de les administracions i el món laboral. Cal estar alerta davant la 
bretxa digital que existeix entre dones i homes, que pot comportar noves formes de 
discriminació femenina. 
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Àmbit de l’Educació 

- El total d’hores lectives a les escoles és similar a l’europeu, però es diferencia 
fonamentalment en la distribució de festius –excessiva concentració en determinats 
períodes–, cosa que dificulta la conciliació amb la vida laboral de les famílies. 

- El Departament d’Ensenyament no es planteja un canvi d’organització horària a 
primària. Creuen que els horaris escolars són els adients, de moment no veuen 
necessitat de modificar-los, i, en tot cas, si s’hagués d’analitzar, el primer que 
s’hauria de canviar serien els horaris laborals. 

- Es constata que existeix una dificultat dels pares i mares per poder participar a les 
AMPA. 

- Tots els estudis internacionals diuen que la compactació horària no millora els 
resultats escolars. 

- A nivell pedagògic, el que diu la investigació internacional és que la jornada lectiva 
no té una relació directa amb els resultats escolars, amb l’èxit educatiu, sinó que el 
que realment compta és la qualitat de les hores, la qualitat del treball realitzat dins 
l’aula. 

- Els centres de recerca universitaris (més de 40 centres de recerca) estan funcionant de 
les 8.30 a les 18 hores, en general. 

- Les facultats, per la seva banda, en general funcionen matí i tarda. Al matí en tots els 
casos hi ha un començament de classes entre les 8, 8.30 i 9 hores, que acaben a les 
13.30, 14, o 14.30 hores, en aquest interval, depèn del tipus d’estudi. I a la tarda 
comencen a les 15, 15.30 i 16 hores per acabar a les 19.30, 20, 21, 21.30 hores 
inclosa. 

- Hi ha facultats que acaben les seves classes a les 21.30 hores. 

- L’horari dels màsters, en general, és sempre de tarda. Un màster normalment 
comença entre les 16 i 17 hores, i acaba entre les 20 i 22 hores. 

 

Àmbit del Comerç 

- Els comerços s’adapten a l’horari laboral de la població i tanquen dues hores més 
tard que a la resta d’Europa, com a mitjana. Tanquen aproximadament a dos quarts 
de nou del vespre, i tenen amb caràcter general la seva hora punta entre les dotze i 
les dues del migdia i entre les set i les vuit del vespre. En aquestes conclusions el 
dictamen del CADS fa notar que convindria un avançament d’aquestes franges de 
màxima afluència que portés a avançar l’hora del tancament dels comerços. 

- Segons l’enquesta de l’IDESCAT d’ús del temps que es va realitzar l’any 2011, els 
ciutadans de Catalunya destinen una mitjana de vint-i-set minuts diaris a l’activitat 
de compres i serveis. Quan van a comprar, la durada mitjana de l’activitat –el que 
tarden a anar de compres de mitjana– és aproximadament d’una hora i nou minuts. 

- Algunes intervencions constaten que els horaris comercials actuals perjudiquen 
seriosament la salut de la societat, perjudiquen seriosament la possibilitat de 
conciliar la vida personal i laboral, perjudiquen seriosament el rol educatiu que han de 
tenir les persones en l’àmbit familiar, perjudiquen seriosament el desenvolupament 
formatiu de les persones, perjudiquen seriosament la participació de les persones en 
la seva col·lectivitat i perjudiquen seriosament la competitivitat de les nostres 
empreses. 

- Es declara que no és veritat que menys hores d’obertura signifiquin menys ocupació, 
com tampoc és cert que més hores d’obertura signifiquin més ocupació. Al contrari, 
destrueix ocupació per al petit comerç, que no pot competir amb aquestes condicions, 
i fomenta la precarietat laboral dels col·lectius més febles. 

- No és veritat que menys hores d’obertura signifiquin menys vendes. Les vendes 
tenen a veure amb la renda disponible de les persones i no amb els horaris de 
venda. 

- Avançar l’hora de tancament tindria importants avantatges per als comerciants: no 
només milloraria la seva qualitat de vida, perquè encara han de fer nombroses 
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activitats abans de procedir a marxar de l’establiment un cop fet el tancament –
reordenar els prestatges, els productes, fer caixa, etc.–, sinó que a més, també, en els 
mesos hivernals suposaria un estalvi específic per a ells i un benefici col·lectiu per 
l’estalvi de despesa energètica que comportaria. 

 

- L’any 2004 (les dades més recents aportades), el 88,3% dels catalans es mostraven 
satisfets amb els horaris comercials que practicava el comerç. 

- El sector de l’hostaleria és el més reticent al canvi horari. Més del 70% de les 
empreses del sector no l’apliquen; més del 73% segons l’ODEE. 

- El 13% dels desplaçaments per motiu de compres són interurbans, i, per tant, en 
gran mesura es poden associar a la compra en grans superfícies. Aquest valor puja 
fins al 26,1% quan es tracta de compres no quotidianes. Aquests desplaçaments 
interurbans per motiu de compres comporten una distància mitjana d’uns vint-i-tres 
quilòmetres; és a dir, 11,5 quilòmetres per dos, anada i tornada. Si es calcula a una 
velocitat mitjana de cinquanta quilòmetres/hora, això significaria que cada cop que es 
va a comprar a un altre municipi s’inverteix de mitjana vint-i-set minuts i trenta-sis 
segons en el desplaçament, amb anada, tornada i acte de compra. 

- Per tant, en el cas de les compres en gran superfície perifèrica, només el desplaçament 
per cada compra feta en un altre municipi ja suposa el mateix (temps) que el temps 
mitjà que els catalans dediquem a comprar. D’aquí també, per tant, la importància de 
la defensa del model de comerç urbà de proximitat en el temps que els nostres 
conciutadans utilitzen en la compra. 

- El 69,8% dels ocupats en el comerç al detall són dones (EPA tercer trimestre, 2014). 
Això és un percentatge notablement superior a la presència de dones en l’activitat 
laboral (el 47% del conjunt de l’economia catalana). Per tant, quan es diu que les 
dones pateixen moltes més dificultats a l’hora de conciliar la vida personal i laboral, 
des del món del comerç i des de l’activitat comercial se senten especialment afectats en 
aquest sentit. 

 

Àmbit de l’Administració 

- A l’Administració més del 66% dels servidors públics de la Generalitat són dones. 
Sembla evident que els aspectes de conciliació i de racionalització permeten que un 
percentatge tan elevat de dones estigui treballant a l’Administració. En dotze anys es 
passa de treballar totes les tardes a, progressivament, aquells servidors públics que 
ho desitgin, no treballar-ne cap, sempre segons la seva voluntat. 

- No obstant, els càrrecs de comandament, càrrecs polítics i el seu personal de suport 
continuen mantenint una jornada de 40 hores que desafavoreix la conciliació i 
contribueix a mantenir la despesa energètica dels edificis públics durant aquest 
horari per a una mínima ocupació. A més, com a conseqüència, allarga la jornada 
laboral de tot el personal de neteja i manteniment. 

- La voluntat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya és anar cap al que 
s’anomena «govern digital». Això significa que cada vegada més la relació entre el 
ciutadà i l’Administració ha de ser electrònica o tecnològica, és a dir, que s’erradica 
el desplaçament presencial; de la mateixa manera que es reclama el no treball 
presencial, també s’advoca per un no desplaçament presencial. A hores d’ara, però, 
l’Administració encara ha de millorar la usabilitat de les alternatives a la tramitació 
presencial per fer-les realment accessibles a tota la ciutadania. Caldrà, així mateix, un 
canvi de cultura de la ciutadania per adaptar-se al treball de l’Administració 
tecnològica per aconseguir el canvi. 

 

Àmbit de la Cultura, l’Oci i la Participació 

 

Oci i Lleure 
- L’oci i l’entreteniment s’allarguen de mitjana fins a les onze, les dotze de la nit, amb el 
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perjudici que suposa per a les hores necessàries de son i el rendiment posterior, tant 
en l’àmbit laboral com en el de l’educació. Si s’observen els horaris de les principals 
cadenes dels països europeus trobem que l’inici de l’hora punta a Europa és a les 
20.00 hores de mitjana. En canvi, a Catalunya és a les 21.00 i acaba dues hores més 
tard. 

 

- La televisió treu clarament hores de son. Moltes vegades no és directament per culpa 
de la televisió mateixa, sinó per la manca de formació personal dels televidents. 

- Barcelona està considerada com la cinquena ciutat en el rànquing dels millors llocs 
per gaudir de l’oci nocturn, concerts i d’activitat lúdica en franja bàsicament nocturna, 
perquè la legislació obliga a obrir en franja nocturna. Existeix una obligació d’obrir en 
uns certs horaris i no es pot fer en altres. 

- El teatre “ja ha fet els deures” quant a canvi horari. S’ha analitzat quin era l’horari més 
adequat, entre dues franges: un factor a analitzar eren els hàbits familiars, els 
sopars, la relació entre la conciliació familiar, és a dir, la relació entre mares i pares 
i fills i l’oci nocturn. Va semblar oportú avançar els horaris del teatre a dos quarts de 
nou i algun teatre públic com el Teatre Nacional, a les vuit de la tarda. 

- El perfil del consumidor d’oci nocturn: El consumidor general tipus és de perfil jove, 
entre setze i vint-i-cinc anys, és un home (dona en el cas dels estrangers), estudiant, 
amb estudis universitaris i amb uns ingressos inferiors a cinc-cents euros al mes. 

- El consumidor autòcton surt sobretot els dissabtes i no cada cap de setmana; surt 
una mitjana de dos caps de setmana al mes i, bàsicament, se centra en divendres i 
dissabte. Sol gastar-se menys de quinze euros en sortir i menys de deu en sopar. 

- El consumidor estranger, en canvi, es gasta habitualment entre quinze i vint-i- cinc 
euros en sortir i entre deu i vint en sopar. Els agrada venir a l’estiu amb els amics o 
per motius d’estudi. Els dos col·lectius surten amb els amics i van a locals 
recomanats per amistats, també utilitzen xarxes socials per escollir-los i solen ser 
fidels als locals que freqüenten. 

- El turisme estranger sap on anirà des del seu lloc d’origen. Habitualment consumeixen 
també fora del local. La pràctica del «botellón», que és un gran mal que ens afecta 
està ja molt generalitzada i és freqüent, fins i tot els turistes que venen aquí i que als 
seus països no en fan, s’animen també a partir del segon o tercer dia a començar-
ho a fer. I, bàsicament, compren a botigues de vint-i-quatre hores o a llauners. 

- El turisme estranger té un grau de satisfacció de l’oci nocturn barceloní més alt que 
l’autòcton, un 8,13 versus el 6,80. I el més ben valorat tant pels autòctons com pels 
estrangers és la música, l’oferta cultural, amb un 7,51 i un 8,14, i el d’ambient dels 
locals, un 7,15 en el cas dels autòctons i un 7,56 els estrangers, (sobre 10). 

- Quant a l’horari habitual d’inici de les sortides nocturnes: davant de la pregunta «A 
quina hora normalment surts de casa per anar de festa?», els joves autòctons 
demostren iniciar en un 70% la seva activitat abans de les dotze, però no abans 
de les deu. I respecte al 30% restant, manifesta sortir després de les dotze. 

- Dins del col·lectiu que inicia la seva activitat abans de les dotze, existeix un 
percentatge que practica altres activitats complementàries a les de sortir de festa, com 
ara sopar o anar a concerts, demostrant que el sector de l’oci nocturn és un pilar de 
dinamisme de la ciutat i de les activitats que en ella s’hi desenvolupen en un horari on 
no és habitual trobar cap altra activitat. 

- Amb relació a l’hora de tornar a casa després de les sortides nocturnes, ja s’havia 
observat un retard significatiu des de començaments de la dècada dels anys noranta 
del segle passat, però aquesta tendència s’aguditza en els últims 10 anys. La gran 
majoria, un 70%, retornen abans de les set a casa, però no abans de les quatre; un 
8%, abans de les quatre, i la resta, un 17%, ho fa abans de la una, les dues o les 
tres. 

- Sobre l’horari de retorn a l’hotel, del que és el turisme estranger, o a un altre lloc 
per pernoctar després de sortir de nit, els joves estrangers retornen abans de les set 
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en un 54% –si bé és cert que pels seus hàbits retornen una miqueta abans–, i abans 
de les quatre, un 41%, però no és gaire significatiu. 

- Es demostra que sortir de nit, per tant, suposa exactament això, una activitat que 
comprèn tot l’horari nocturn i que es troba protagonitzada pels serveis oferts als locals 
d’oci nocturn. I queda també palesa una explotació exhaustiva de la nit per part del 
col·lectiu jove, en tots dos casos, deixant evidenciada la satisfacció alta que aquest 
client té envers els locals d’oci nocturn. 

- Quant a oci nocturn, les persones expertes no creuen en la concentració de sales 
fora de les ciutats, consideren que són guetos que acaben tenint problemàtica i que 
resulta molt més raonable ubicar les sales dins la mateixa ciutat per un tema de 
mobilitat, per un tema de transport i per un tema de seguretat. 

 
Cultura i Participació democràtica i comunitària 

- La participació democràtica requereix temps, i pot haver-hi un dèficit en la seva qualitat 
quan les persones no en disposen, com és el cas de gran part de la població 
treballadora i de la majoria de les dones, que compatibilitzen dobles jornades, a la 
llar i a la feina. 

- La manca de serveis de suport a les famílies i a la cura disminueix clarament les 
possibilitats de lleure i de participació comunitària en les persones que tenen famílies 
amb infants o persones amb dependència. 

- El consum cultural, molt lligat al temps de lleure, és un dels més afectats pel ritme 
de vida quotidià i, per tant, cal identificar la demanda potencial de cultura, així com els 
col·lectius que queden exclosos de les pràctiques culturals, i abordar-lo, tenint en 
compte les variables de temps. 

- Per part de l’Administració es considera qüestionable l’eficiència de les associacions per 
la gran quantitat de temps invertit en el seu funcionament amb relació als resultats 
aconseguits. Existeix un marge de millora rellevant quant a les diferents àrees de gestió: 
comunicació, equips, serveis, i per tant en la millora de la gestió del capital humà, 
clarament vinculada a la gestió del temps. 

- Els horaris de les entitats són sovint poc estàndards i bastant caòtics, fet que suposa 
que les persones treballadores i voluntàries hagin de portar a terme l’activitat fora 
de l’horari laboral habitual (vespres i caps de setmana, per exemple), i això fa encara 
més complicada l’harmonització amb la vida personal. 

 
ANNEX 4. INFORME DEL CTESC SOBRE LA GESTIÓ DEL TEMPS DE 
TREBALL REMUNERAT EN EL CONTEXT DE LA REFORMA HORÀRIA 
El 2013, en la Resolució 202/X sobre mesures de racionalització dels horaris laborals per 
a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, el Parlament de Catalunya insta al 
Govern de la Generalitat a encarregar al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya (CTESC), per mitjà del Consell de Relacions Laborals (CRL), un informe sobre 
les mesures que s’han d’adoptar en els àmbits del treball, de l’economia i de la societat, 
per a una racionalització dels horaris que contribueixi a la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral de les persones, i especialment a afavorir la igualtat entre 
homes i dones. En compliment del mandat parlamentari, el CTESC acorda la realització 
d’un informe sobre la racionalització dels horaris, centrat en la gestió del temps de 
treball remunerat amb l’objectiu últim d’elaborar un seguit de consideracions i 
recomanacions al Govern en aquest àmbit, en compliment de la seva finalitat, reconeguda 
a l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

 
Per tal d’assolir aquest objectiu general, l’informe aborda els objectius específics següents 
que, a la vegada, constitueixen els capítols en què s’estructura l’informe: 

- Contextualitzar la necessitat i/o conveniència d’un procés de racionalització horària per 
a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
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- Analitzar les mesures de gestió del temps de treball i de racionalització horària en les 
administracions públiques catalanes, a través de l’estudi d’una sèrie de convenis i 
acords. 

- Analitzar les mesures de gestió del temps de treball i de racionalització horària 
aplicades en la negociació col·lectiva del sector privat (sectorial i d’empresa), a través 
de l’estudi dels convenis i acords seleccionats. 

- Descriure el procés d’implantació de les mesures de gestió del temps de treball en la 
negociació col·lectiva, a partir de l’anàlisi de les entrevistes realitzades a la 
representació de les direccions i a la representació legal de les persones 
treballadores d’una sèrie d’organitzacions incloses a la mostra. 

 
El CTESC, un cop elaborat l’informe, posa de manifest un seguit de consideracions i 
recomanacions al Govern, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques 
relacionades amb la racionalització dels horaris a Catalunya, fent també especial incidència 
en la negociació col·lectiva degut al paper cabdal que té en la formalització de les mesures 
de gestió del temps de treball a les organitzacions. 

 
Algunes de les recomanacions apuntades requereixen un marc competencial superior al 
que a hores d’ara disposa la Generalitat. De tota manera, es considera que aquest fet no 
hauria de ser un impediment a l’hora de formular-les, atesa la capacitat del Govern de 
negociar amb altres administracions la possibilitat d’implementar-les, així com atesa la 
seva capacitat d’influència en el desenvolupament d’iniciatives que incorporin l’esperit de 
les propostes presentades. 

 
Les consideracions plantejades són sobre la necessitat d’una reforma horària, la gestió del 
treball remunerat, la gestió del temps de treball en les administracions públiques, la gestió 
del temps en el sector privat i el procés d’implementació de les mesures de gestió del 
temps de treball en les organitzacions: 

 
Sobre la necessitat d’una reforma horària 

- Es detecten algunes diferències significatives entre els horaris catalans en comparació 
amb els europeus, La població catalana inicia les seves activitats de treball i estudi 
una hora més tard en general que la població europea. Pel que fa a la pausa del 
migdia, la durada de la catalana és superior -2 hores o més- i es fa una o dues 
hores més tard que a la majoria d’estats europeus. Aquesta circumstància allarga 
excessivament i innecessària la presència i porta associada en moltes ocasions una 
baixa productivitat. També a Catalunya s’acaba de treballar o estudiar més tard. 

- La dificultat d’encaix entre l’horari laboral i l’escolar és considerada com un dels 
problemes més greus per a la conciliació de les famílies. Llevat d’alguns centres amb 
proves pilot de jornada intensiva, la jornada escolar en infantil i primària en els 
centres públics i concertats de Catalunya és la jornada partida. La principal singularitat 
espanyola és la pausa del dinar, la qual es pot allargar fins a les 3 hores. Així, 
combinat amb l’entrada més tardana als centres escolars que a molts països europeus, 
la pausa del dinar fa que tot plegat acabi amb una sortida també més tardana. Un 
altre element conflictiu és el període de vacances, amb un llarg descans estival de 
dotze setmanes. Tot plegat fa que la descoordinació entre els horaris laborals i escolars 
tingui conseqüències en el benestar dels infants i els joves, davant la manca de 
disponibilitat de temps per compartir moments de vida entre els membres d’una família. 

- Els horaris comercials constitueixen un altre focus de controvèrsia en la 
racionalització horària. Les dificultats de conciliació entre les persones treballadores 
d’aquest sector són evidents: jornades partides amb una llarga pausa al migdia, hora de 
finalització de la jornada tardana i en ocasions es treballa dissabtes i diumenges i/o 
festius. El Govern català defensa un model de comerç urbà de proximitat amb 
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l’objectiu de reduir la mobilitat, la desertització dels municipis i una millor conciliació del 
temps de les persones. Aquest model es troba en conflicte amb el model més 
liberalitzador de l’Estat espanyol. 

- Els horaris de lleure venen marcats per les pautes de consum i d’oci de la 
població. En l’hostaleria, els horaris són similars als del comerç, amb períodes amplis 
de descans durant la jornada. Lògicament, aquests horaris dificulten les activitats de 
conciliació en l’àmbit domèstic i familiar. 

- Els actuals horaris nocturns televisius, les anomenades hores punta televisives, amb la 
seva finalització més tard de les dotze de la nit durant els dies laborables, són un fre 
al desenvolupament d’una millor racionalització dels horaris. A Europa, l’hora punta 
finalitza una o dues hores abans. 

 
Sobre la gestió del temps remunerat 

- Les persones treballadores aporten al treball remunerat coneixements i experiències, 
però també, i sobretot, temps. El temps del treball remunerat és l’eix central sobre el 
qual la major part de les persones defineixen els seus projectes de vida a les 
societats de benestar. 

- La societat, en el seu conjunt, evidencia la necessitat d'una nova organització del 
temps de les persones i, en particular, del temps de treball, que permeti la conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores en equilibri amb 
els interessos organitzatius i productius de les empreses. És una realitat que la 
conciliació efectiva de la vida personal, familiar i laboral constitueix un element clau tant 
per al benestar de les persones treballadores com per a la productivitat de les 
empreses. 

- Cal partir de la base de les aportacions favorables de les diferents normatives 
dirigides a la conciliació de la vida familiar i laboral: la Llei 39/1999, de 5 de 
novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones 
treballadores i molt especialment la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes; però cal plantejar-nos que per aconseguir una 
racionalització real dels horaris socials és necessari intervenir sobre la gestió del temps 
de treball remunerat en totes les seves dimensions. 

- La mirada als temps de treball remunerat i la seva distribució requereix també una 
anàlisi de la situació tant pel que fa a les persones treballadores assalariades com 
a les que treballen per compte propi. 

- Segons les dades de la II Enquesta catalana de condicions de treball (ECCT), 
publicada l’any 2012, les característiques més rellevants de la jornada i dels horaris 
del treball remunerat són les següents: 

a. El 59,9% de les persones entrevistades treballen de dilluns a divendres, mentre que 
per al 19,2%, a més d’aquests dies, s’hi ha d’afegir el dissabte. La proporció de 
persones que treballen només els caps de setmana i/o els festius és de l’1% i la 
que treballa tots els dies de la setmana és del 2,4%. 

b. Respecte dels resultats de la I ECCT (2005), la proporció de les persones que 
treballen de dilluns a divendres ha disminuït del 70,9% al 65,4%. 

c. Quant al tipus d’horari laboral diari, la II ECCT destaca que el 47,1% de les 
persones treballadores declara fer jornada laboral partida. Aquesta xifra és 
especialment significativa en el cas dels homes, ja que s’eleva fins al 54,2%, 
mentre que en les dones es redueix fins al 38,3%. Altrament, el 8,1% de les 
persones entrevistades declara que el seu horari és de treball per torns. 

d. En la II ECCT s’obtenen resultats desfavorables en la valoració de la doble 
presència, especialment alts entre les dones (el 54,9% de les dones obtenen 
resultats desfavorables en l’escala sobre la doble presència, mentre que aquest 
percentatge és del 14,9% en el cas dels homes). 

- Fomentar l’equilibri entre la vida personal, familiar i laboral passa per fer incidència en 
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la racionalitat dels horaris laborals. D’acord amb el Consell de Relacions Laborals, la 
flexibilitat negociada de l’organització del treball i del temps de treball ha demostrat ser 
positiva per realitzar els canvis que l’empresa necessita. En aquesta mateixa línia es 
manifesta la Comissió Europea (Plantenga i Remery, 2010), quan considera que les 
mesures de flexibilitat laboral són positives tant per als empresaris i empresàries com 
per a les persones treballadores. 

- En general es poden detectar alguns focus de tensió per conciliar la vida personal, 
familiar i laboral derivats de la necessitat de les empreses de disposar de 
mecanismes de flexibilització de la gestió del temps de treball remunerat per fer front i 
donar resposta a les fluctuacions constants en la demanda, moltes vegades 
imprevisible. La implantació d’innovacions tecnològiques, la globalització, la 
internacionalització, entre d’altres, suposen un canvi en els models de producció i 
d’organització que tenen un clar impacte en les formes de gestió del temps de treball 
remunerat. Això comporta la necessitat que les empreses revisin la planificació i 
l’organització que fan de la distribució del treball i alhora s’analitzin noves solucions 
en matèria de conciliació. 

- A l’informe es constata que una gestió ineficient del temps de treball remunerat té un 
seguit de conseqüències per a les persones treballadores i consegüentment per a 
les empreses: 

a. Dificulta trobar un equilibri entre la vida personal, familiar i laboral. 

b. Implica uns menors nivells de productivitat i de competitivitat. La relació entre el 
nombre d'hores treballades i la productivitat no és directa. Treballar moltes hores 
però amb una organització ineficient del treball o una cultura presencialista comporta 
una pèrdua notòria de la productivitat. 

c. Dificulta la formació i el desenvolupament professional i personal a dins i a fora de 
la jornada laboral. 

d. Pot afectar la salut de les persones, incrementant determinats factors de riscos 
psicosocials. 

e. Incrementa l’absentisme. 

f. Dificulta el compromís de les persones treballadores amb l’organització, i la 
captació, el desenvolupament i la retenció del talent per part de l’empresa es fan molt 
més complexos. 

g. Pot empitjorar el clima laboral. 

h. Pot empitjorar la imatge de l’empresa i afectar la seva reputació social corporativa. 

- Un altre focus de tensió és la manca de flexibilització horària de les empreses. Les 
mesures de flexibilitat, convenientment pactades, beneficien tant a les empreses i 
administracions com a les persones treballadores, són polítiques de doble sentit. La 
flexibilitat és una eina perquè les empreses guanyin eficiència i eficàcia; i d’altra banda, 
és un instrument bàsic perquè el treball no es converteixi en un obstacle insuperable en 
el desenvolupament personal i familiar dels treballadors i treballadores. 

- Malgrat això, les dades disponibles a través de l’EPA 2010 indiquen que la possibilitat 
per part de les persones treballadores de fixar el seu horari és molt poc habitual, 
només un 7,6%, i de manera parcial. A més, no superen el 5%, en el millor dels 
casos, les que poden accedir a mesures de flexibilitat com l’horari flexible amb 
capitalització del temps de treball, la disponibilitat d’un nombre fix d’hores diàries de 
treball amb certa flexibilitat o l’opció de poder determinar els propis horaris de treball. 

- Certament, l’important repte que suposa gestionar bé el temps de treball a les 
empreses no sempre és fàcil o assumible. Es detecten costos organitzatius en 
aspectes com la suplència de persones amb alt grau de formació i especificitat, o en la 
redistribució del treball i les problemàtiques associades amb l’assumpció de noves 
càrregues de treball per a la resta de persones treballadores. Elements clau per fer 
front a aquest repte són, entre d’altres, la implicació de l’equip directiu i dels càrrecs 
intermedis, així com la promoció de fórmules de treball en equip. 
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- La incorporació de les TIC en l'àmbit laboral comporta noves formes de prestacions 
de serveis, que faciliten l'autogestió del temps de treball remunerat per part de les 
persones i un grau d'autonomia més gran del treballador o treballadora. Amb tot, la 
possibilitat de complir la jornada laboral de manera no presencial, és a dir, mitjançant 
el teletreball, l’e-treball i altres formes de treball flexible, encara és molt poc freqüent 
en les organitzacions i està condicionada per la dimensió de l’empresa, el sector 
d’activitat i el grup professional, entre d’altres. 

- Per fer front a la racionalització del treball remunerat és imprescindible la reflexió, 
acord i avenç de les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals, a 
través de l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) i la negociació col·lectiva, així 
com comptar amb la promoció i el debat dins dels òrgans de participació 
institucional i/o de diàleg social en l’àmbit laboral, com per exemple el Consell de 
Relacions Laborals o el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

- En conseqüència, el CTESC considera que la negociació col·lectiva es configura com un 
element adequat per regular la reordenació flexible del temps de treball i l’instrument 
per a la conciliació amb major capacitat d’adaptació a les realitats concretes dels 
sectors, de les empreses i de les persones treballadores. Per tant, l’instrument més 
adient per tal de mantenir el necessari equilibri entre les necessitats empresarials i 
socials són la concertació i el diàleg social, i com a concreció última d’aquest diàleg, la 
plasmació de les mesures en els convenis col·lectius. Així mateix, la negociació 
col·lectiva implica una constant comunicació i una recíproca permeabilitat. Quan 
parlem de racionalització dels horaris hem de tenir en compte que les necessitats de 
les persones treballadores i de les empreses són canviants, i les necessitats de cada 
sector són específiques. 

- Aquesta idea queda prou subratllada en els acords interconfederals per a la 
negociació col·lectiva d’àmbit estatal i l’Acord interprofessional de Catalunya 2011-2014, 
on es remarca la importància de la gestió racional i flexible del temps de treball, clau per 
millorar el clima laboral, la satisfacció laboral, la productivitat i la flexibilització, així com 
poder cobrir les necessitats de l’activitat empresarial i la millora en la prevenció dels 
riscos psicosocials i de la salut. 

 
Sobre la gestió del temps de treball en les administracions públiques 

- La negociació col·lectiva en l’Administració pública té unes particularitats que la 
diferencien de les dinàmiques de negoci en el sector privat. Hi ha una sèrie de factors 
que la condicionen, derivats de la naturalesa pública del subjecte ocupador. Així 
mateix, l’àmbit material disponible per negociar és menor i, al mateix temps, l’àmbit 
subjectiu és més heterogeni, com a conseqüència dels diferents vincles jurídics que 
es poden establir (funcionarials o laborals), així com de les pròpies diferències dels 
llocs de treball que conformen les organitzacions (aspecte també comú amb el sector 
privat). 

- Malgrat la disparitat de règims jurídics en l’ocupació pública, la negociació col·lectiva 
propicia de facto l’homogeneïtzació de les condicions de treball del personal 
funcionari i del personal laboral. Al mateix temps, molts dels acords i convenis 
analitzats dediquen previsions específiques als diferents tipus de llocs de treball per tal 
d’adequar-se a aquestes situacions particulars. 

- La regulació del temps de treball i els diferents mecanismes de gestió és un àmbit 
al qual la negociació col·lectiva presta una atenció especial, amb una reglamentació 
detallada que traspua una certa preocupació pel control del compliment de la jornada 
de treball, que es complementa amb mecanismes per reduir les absències 
injustificades. Ara bé, aquest detall regulador no impedeix la flexibilitat en la gestió del 
temps, atès que es parteix d’una determinació fixa del temps de treball i es combina 
amb diferents mecanismes de flexibilitat. 

- D’altra banda, cal tenir en compte que les restriccions pressupostàries i normatives 
durant els moments àlgids de la crisi (que han limitat la negociació en altres àmbits, 
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com ara el retributiu), així com una major preocupació per garantir una millor 
conciliació de la vida laboral, familiar i personal, han comportat que la negociació 
col·lectiva en les administracions s’hagi centrat en el desenvolupament d’aquests tipus 
de mesures, que tenen un menor impacte en els pressupostos públics. 

- Cal destacar que amb la finalitat de cercar el màxim equilibri entre les necessitats de 
les persones i de l’Administració, el concepte de conciliació de la vida laboral, familiar i 
personal ha evolucionat per incloure altres supòsits, com ara l’atenció de persones 
dependents o mancades d’autonomia (amb independència de l’edat i superant una 
visió de la conciliació enfocada únicament a la cura dels fills menors), així com la 
dimensió individual d’aquest concepte, no tan lligada a la situació familiar de la 
persona. 

- A partir de l’anàlisi de la mostra d’acords i convenis que destaquen per la negociació i 
articulació de mesures de la gestió del treball relacionades amb la racionalització dels 
horaris, s’observa una aposta per una jornada ordinària principalment matinal i fortament 
compactada, amb una pausa breu per dinar si escau, o una jornada intensiva, sense 
pausa per dinar, si bé cal tenir en compte que no tots els llocs de treball realitzen 
aquest tipus de jornada, com ara el personal que treballa en unitats o cossos que 
presten serveis 12 hores al dia o tot el dia, sovint en règim de treball per torns. Així 
mateix, s’han identificat un seguit de mecanismes de flexibilització entre els quals 
destaquen: 

a. La pròpia determinació de l’horari, amb una part fixa de presència obligada i una 
part variable, a realitzar a l’entrada, la sortida i/o a la tarda, generalment 
autogestionable. 

b. Per garantir l’equilibri indicat entre les necessitats de les persones treballadores i 
les de l’Administració es preveuen una sèrie de drets d’absència del lloc de treball, 
les condicions d’exercici dels quals també estan regulades. Cal recordar que sovint 
aquest exercici està condicionat per les necessitats del servei, una expressió 
genèrica i indeterminada que alguns acords o convenis concreten, fet que 
proporciona major seguretat jurídica. A banda de la regulació (i millora de les 
condicions en alguns casos) dels drets d’absència tradicionals, com ara els 
permisos, les llicències i les excedències, es regulen també una sèrie de drets 
d’absència que configuren una bossa d’hores, que es nodreix per diferents 
conceptes: la realització d’hores extraordinàries, els allargaments de jornada, el 
treball en dies festius o permisos creats expressament amb aquesta finalitat. En 
aquest sentit, destaca el reconeixement d’una sèrie d’hores per assumptes personals 
amb caràcter recuperable. 

c. Les condicions per gaudir dels permisos i de la bossa d’hores són també flexibles: 
reconeixement dels permisos (o les vacances) en hores o fins i tot en fraccions de 
mitja hora; possibilitat de gaudir dels permisos o les hores d’absència de manera 
acumulada en jornades senceres i consecutives i/o acumulant-los a altres drets 
d’absència. Una altra opció per flexibilitzar és allargar el període de gaudi. 

- D’altra banda, l’anàlisi qualitativa de l’informe evidencia que les mesures de gestió del 
temps de treball més ben valorades són, precisament, la flexibilitat horària d’entrada i 
sortida del lloc de treball, d’una banda, i la flexibilitat horària recuperable, de l’altra. 

- Ara bé, el mòdul temporal de referència és amb caràcter ordinari la setmana tot i que 
per adaptar-se a les necessitats del servei i/o de la persona, s’amplia en determinats 
casos al mes o a l’any. Consegüentment, no s’observa una visió global de 
l’organització del temps que respongui al cicle de vida d’una persona. 

- A partir dels resultats de l’informe, també cal esmentar que hi ha altres elements de 
la gestió del temps que no es regulen expressament en els convenis i acords 
analitzats, com ara l’ús de les TIC i les seves possibilitats en la gestió del temps de 
treball (teletreball, e-treball i videoconferències); els mecanismes d’avaluació de les 
mesures implementades, així com la mobilitat sostenible. De l’anàlisi qualitativa, es 
constata com els agents entrevistats conceben que el teletreball podria ser un dels 
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elements que podrien rebre un major desenvolupament en els propers anys, dins del 
nou model del gestió del temps de treball en l’Administració pública, tot i que no 
s’amaga la complexitat de la seva gestió. 

 

Sobre la gestió del temps en el sector privat 

- Es constata que, darrerament, el paper de la negociació col·lectiva en l’ordenament 
del temps de treball està marcat per l’estratègia que promou la flexibilitat interna 
amb l’objectiu, d’una banda, de proporcionar una millor adaptació de les jornades, els 
horaris i el ritme de treball a les canviants necessitats organitzatives i productives i, 
d’altra banda, de permetre conciliar les necessitats dels treballadors i treballadores. 

- Els canvis legislatius introduïts entre el 2012 i el 2013 relatius a la negociació 
col·lectiva i l’ordenació del temps de treball s’orienten a: 

a. modificacions en l’estructura de la negociació i en el període d’ultraactivitat. 

b. modificacions de la gestió quantitativa del temps de treball, d’acord amb les 
modificacions introduïdes a l’art. 47 de l’Estatut dels Treballadors sobre la possibilitat 
empresarial de reducció del temps de treball i de suspensió del contracte de 
treball i la modificació de l’art. 12 ET que regula el contracte de treball a temps 
parcial. 

c. mecanismes de flexibilització o inaplicació de les condicions de treball pactades. 

d. modificacions en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar. 

- L’anàlisi dels convenis sectorials i d’empresa feta en el present informe es basa en una 
selecció prèvia d’aquells que destaquen per la negociació i l’articulació de mesures de 
gestió del treball que permeten afavorir l’equilibri entre les necessitats productives i de 
serveis de les empreses i les necessitats de conciliació de les persones que hi 
treballen. 

- Amb relació a l’ordenació del temps de treball, la negociació col·lectiva opta per un 
còmput anual i regula la distribució irregular de la jornada. En els convenis els canvis 
sobre la distribució irregular de la jornada legalment establerta es basen en 
l’ampliació dels períodes de preavís i en la reducció del grau d’irregularitat possible. 
La flexibilitat d’entrada i de sortida i l’increment del nombre de permisos són els dos 
instruments més desenvolupats en la negociació col·lectiva com a fórmules de 
flexibilització del temps de treball des del vessant de les persones treballadores. Així, 
són nombroses les clàusules relatives a l’ampliació dels permisos o absències del 
treball retribuïdes, ja sigui via un increment dels supòsits de fets causants d’aquests o 
bé mitjançant l’increment del període de descans que cal gaudir. No obstant això, les 
mesures orientades cap a sistemes retributius basats en l’assoliment d’objectius (“no 
presencialistes”), el desenvolupament del teletreball o e-treball, la compactació de la 
jornada diària reduint les pauses per dinar, l’adaptació de la durada i distribució de les 
jornades per part dels treballadors i treballadores, entre d’altres, tenen poca presència 
en els convenis analitzats. 

- En aquest context, les possibilitats d’actuació de la negociació col·lectiva són 
àmplies, especialment en aquells aspectes relatius a l’ordenació i la distribució de la 
jornada ordinària de treball, a la flexibilitat negociada (distribució al llarg de l’any, 
horaris flexibles, foment de les mesures de conciliació, flexibilitat locativa, entre altres) i 
als sistemes retributius basats en l’assoliment d’objectius. En l’anàlisi de les entrevistes 
s’ha fet palès que la manca de formalització del catàleg de mesures de gestió racional 
del temps de treball en la negociació col·lectiva té a veure amb la percepció dels 
riscos associats a les rigideses dels convenis o acords i amb la necessitat de poder 
donar respostes flexibles enfront de circumstàncies canviants i de situacions 
excepcionals dels treballadors i treballadores. Alhora, les mesures de gestió del temps 
de treball més ben valorades són la compactació de la jornada laboral i la flexibilitat 
d’entrada i sortida al lloc de treball. 
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Sobre el procés d’implementació de les mesures de gestió del temps de treball en les 
organitzacions 
 

Oportunitats per al desenvolupament d’un nou model de gestió del temps 

- D’entrada, hi ha exemples d’administracions públiques de tots els àmbits territorials 
així com empreses de tots els sectors productius que porten molts anys 
desenvolupant mesures de gestió racional i conciliadora del temps de treball i que 
podrien esdevenir referents per al canvi. 

- També s’ha de mencionar el relleu generacional tant a la direcció de les organitzacions 
com a la representació legal dels treballadors i treballadores (RLT), atès que condueix 
cap a una representació més diversa dels perfils, les experiències i les necessitats 
d’ambdues parts. 

- La incorporació dels plans d’igualtat a les empreses i la implementació progressiva 
de la responsabilitat social corporativa (RSC), també es poden interpretar com uns 
factors favorables al desenvolupament de la racionalització del temps de treball en les 
organitzacions. 

- No menys rellevant és el context actual de marges relativament estrets per a la millora 
del salari pecuniari, i l’assumpció que les millores en la gestió del temps de treball 
poden ser un aspecte important en els processos de negociació col·lectiva que beneficiï 
tant a les organitzacions com a les persones que hi treballen. 

- Alhora, s’identifica un cert grau de consens quant a les mesures de gestió del temps 
de treball més ben acollides en aquelles organitzacions amb possibilitats per a la seva 
incorporació: d’una banda, la flexibilitat horària d’entrada i sortida i la flexibilitat horària 
recuperable pel que fa a les administracions públiques i, de l’altra, la compactació de 
la jornada laboral i la flexibilitat horària d’entrada i sortida pel que fa a les empreses. 

- Finalment, les millores de la gestió racional del temps de treball permeten millorar la 
reputació de les organitzacions a través de l’obtenció de premis i reconeixements 
oficials, la qual cosa facilita, entre altres aspectes, la captació, desenvolupament i 
retenció del talent. 

 
Característiques que si estan presents en les organitzacions poden facilitar 
significativament el desenvolupament de nous models de gestió del temps de treball. 

- Un bon clima laboral basat en una relació fluida, de confiança, transparència, 
complicitat i diàleg entre la direcció de les organitzacions i la RLT. De fet, segons les 
persones entrevistades a les empreses i a les administracions públiques, les 
discrepàncies en la interpretació de la norma i l’aplicació de les mesures es resolen 
gairebé sempre de manera dialogada i informal perquè existeix un grau de flexibilitat 
entre les parts, una política de comunicació i una cultura d’organització que així ho 
permeten. 

- Una voluntat per assolir i vetllar pel manteniment d’un equilibri general entre les 
necessitats productives de les organitzacions i les necessitats de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral de les persones que hi treballen. 

- Un coneixement de la realitat de l’empresa, així com de les tècniques de negociació, 
per part de les persones interlocutores en la negociació col·lectiva. 

- Una organització del treball flexible basada en equips (en lloc de en cadena), en la 
polivalència dels treballadors i treballadores i/o en la possibilitat de teletreballar, entre 
d’altres aspectes. 

- Una pràctica de seguiment i avaluació i, més concretament, disposar d’instruments 
específics d’avaluació del funcionament i l’impacte de les mesures de gestió racional del 
temps de treball. 

 
Característiques de les organitzacions que podrien dificultar aquest procés: 

- Una organització de la producció en torns de treball, especialment per la dificultat de 
suplir els treballadors i treballadores que necessitin conciliar. 
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- Una organització de la producció al llarg de tot l’any, incloent els dies festius i els 
caps de setmana. 

- Uns comandaments intermedis amb poca predisposició envers la gestió racional i 
conciliadora del temps de treball o que observen determinades mesures de flexibilitat 
com un obstacle per assolir els resultats previstos per les organitzacions. 

- Una elevada diversitat de grups professionals amb necessitats i interessos heterogenis. 

- Dificultats de dur a terme suplències per a determinats grups professionals en cas de 
conciliació, especialment en organitzacions amb poc personal. 

 

ANNEX 5. ACORD D’IMPULS LABORAL DE LA REFORMA HORÀRIA 
El Consell de Relacions Laborals és el resultat de l’esforç i la voluntat de l’Administració 
de la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya de crear un fòrum estable de diàleg i concertació social i de participació 
institucional en matèria de relacions laborals a Catalunya. 
 

Des de la seva creació, l’any 2007, l’esforç de totes les parts ha permès avançar de 
forma conjunta en la construcció d’un marc propi de relacions laborals a Catalunya, 
necessari per a la millora de l’entramat productiu i social, per a la competitivitat i productivitat 
de les nostres empreses i per aconseguir una ocupació de qualitat i millores de les 
condicions de treball. 
 

L’any 2010, atès que la societat en el seu conjunt evidenciava la necessitat d’una nova 
organització del temps de les persones i, en particular, del temps de treball remunerat, el 
Consell de Relacions Laborals va publicar les Recomanacions per a la negociació 
col·lectiva en matèria de gestió del temps de les persones treballadores, atesa la tasca 
decisiva que la negociació col·lectiva pot desenvolupar per garantir una gestió més flexible 
i racional del temps. 
 

En el pròleg d’aquestes Recomanacions ja s’indicava la necessitat de racionalització dels 
horaris, no només laborals sinó també socials, cosa que feia imprescindible l’acció 
coordinada de tots els poders públics i de la ciutadania. 
 

L’any 2014 neix de la societat civil la Iniciativa per a la reforma horària - Ara és l’hora 
com una plataforma per tal d’introduir el debat sobre la necessitat d’una nova reorganització 
dels horaris en tots els àmbits de la nostra societat. 
 

En aquest context, la Resolució 202/X del Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a encarregar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per mitjà 
del Consell de Relacions Laborals, un informe sobre les mesures que s’han d’adoptar en 
l’àmbit laboral, de l’economia i de la societat, per a una racionalització dels horaris que 
contribueixi a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones, i 
especialment a afavorir la igualtat entre homes i dones. Aquest informe, La gestió del temps 
de treball remunerat en el context de la reforma horària, va finalitzar el juliol de 2015. 
 

Per la seva banda, l’Acord interprofessional de Catalunya 2015-2017 remarca, en el 
capítol 2 del títol VII, la importància de la gestió racional i flexible del temps de treball 
remunerat i que aquesta vagi acompanyada de garanties i seguretat per a les persones 
treballadores. 
 

Enguany, aquest 2016, en el marc del tercer i darrer dels plans de treball que configuren la 
Iniciativa per a la reforma horària per al període 2014-2016, des del Consell de Relacions 
Laborals es planteja un decidit impuls a la introducció de mesures sobre temps de treball 
remunerat a la negociació col·lectiva i s’insta les parts negociadores a: 
 

1. Promoure la inclusió de clàusules sobre temps de treball remunerat als convenis 
col·lectius, acords o pactes en els àmbits públic i privat amb la finalitat de possibilitar la 
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conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i buscar l’equilibri entre les necessitats 
de les empreses i les persones treballadores. Per a la inclusió d’aquestes clàusules, es 
promou la utilització de les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de 
gestió del temps de les persones treballadores. De manera resumida, aquestes 
recomanacions són: 
 

• Reduir les hores extraordinàries i les prolongacions de jornades no pactades. 

• Compensar les prolongacions de jornada i hores extraordinàries per temps de 
descans amb possibilitat de compactació de jornades completes i quantia de 
l’equivalència del temps de prolongació amb el temps de descans. 

• Crear sistemes de control personal del temps transparents i dels comptes del temps. 
Pel que fa als comptes del temps, seria bo prioritzar els de caràcter anual o plurianual, 
atès que incorporen una visió longitudinal de la trajectòria professional de les persones 
treballadores. 

• Tenir en compte els calendaris anuals d’empresa com un instrument important i 
complementari als sistemes de flexibilitat en les organitzacions. Els convenis 
col·lectius han de tenir la previsió de la seva negociació amb la representació legal de 
les persones treballadores, amb programacions anuals de previsió i renegociació amb 
la representació legal de les persones treballadores dels canvis, quan sigui 
objectivament necessari. 

• Apostar, sempre que sigui possible, per una flexibilitat horària, negociada amb la 
representació legal de les persones treballadores, d’entrada i de sortida compensable en 
la setmana o fins i tot en un període més llarg. 

• Cercar el reconeixement de dies o d’hores d’assumptes propis a exercir en un 
determinat període de temps i el preavís, amb caràcter general, a l’empresa amb prou 
antelació. 

• Plantejar polítiques de compactació en jornades senceres de la flexibilitat horària, 
així com de les hores lliures de disposició. 

• Concebre la distribució irregular de la jornada en interès de l’empresa com un 
instrument per racionalitzar el temps de treball remunerat i adaptar-lo millor a les 
exigències productives del mercat de tal manera que es millori la productivitat i la 
situació competitiva de l’empresa. Ara bé, aquesta distribució irregular s’ha de fer 
tenint en compte les necessitats de conciliació de la vida personal, familiar, formativa 
i laboral de tal manera que s’han de fixar les garanties necessàries per tal de 
possibilitar la conciliació. 

• Concretar el que comporta el dret a l’adaptació i distribució de la jornada de treball que 
estableix l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors. 

• Incorporar en el concepte de conciliació i consegüentment en les mesures derivades 
d’aquesta no solament la cura dels fills i filles, sinó també la cura de les persones en 
situació de dependència en un sentit més ampli: vellesa, discapacitat, etc. 

• Impulsar, pel que fa al treball a torns, mesures com la rotació de llocs de treball i la 
polivalència funcional del personal, ja que podrien ser factors que facilitessin la 
implantació d’una certa flexibilitat en el temps de treball. 

• Preveure una anàlisi periòdica, entre la representació de l’empresa i la representació 
legal de les persones treballadores, del funcionament del sistema d’organització flexible, 
de les prolongacions de jornada i hores extraordinàries, així com de les possibles 
noves necessitats sobrevingudes per a l’activitat empresarial, amb la finalitat d’adoptar 
millors solucions negociades i de mesurar la seva relació amb l’ocupació i les 
problemàtiques de mobilitat sostenible als centres de treball. 

• Incorporar la possibilitat de recórrer al teletreball parcial. No hauria de repercutir ni en 
el nivell retributiu, ni en la carrera professional a l’empresa, ni en el volum d’hores 
treballades. A més cal tenir molt presents els riscos laborals vinculats a aquesta 
pràctica. 
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2. Preveure des de la negociació col·lectiva la regulació de les borses horàries per tal que, 
d’una banda, permetin a les empreses donar resposta a les necessitats productives i, de 
l’altra, permetin a les persones treballadores poder utilitzar-les al servei de la conciliació de 
la seva vida personal, familiar i formativa. 

 
3. Posar l’accent (en les mesures de gestió flexible del temps de treball remunerat que 
s’introdueixen en la negociació col·lectiva) en la distribució de la jornada, i no només en la 
dimensió quantitativa de la jornada, si bé és convenient que qualsevol reducció de la 
jornada efectiva de treball remunerat es realitzi de manera negociada per tal de garantir 
la seva viabilitat i la reordenació efectiva dels temps de treball. 

 
4. Afavorir la jornada continuada, i en tot cas la reducció de la pausa per dinar, allà on el 
sector i el lloc de treball ho permetin. 

 
5. Establir i regular des de la negociació col·lectiva espais d’interlocució en matèries 
relacionades amb la mobilitat dels treballadors i treballadores en l’accés a la feina, amb 
l’objectiu de reduir els temps de desplaçament. L’acord per a la posada en marxa de plans 
de desplaçaments sostenibles i segurs és una bona eina que, a més, permetria assolir 
millores respecte d’altres problemàtiques (sinistralitat, qualitat ambiental, canvi climàtic, 
reducció de costos, etc.). 
 

6. Promoure en les organitzacions multicentres, de forma negociada i d’acord amb les 
especificitats de cada empresa, polítiques que possibilitin l’adscripció de les persones 
treballadores als centres de treball més pròxims als seus domicilis. 
 

7. Incorporar la perspectiva per a supòsits excepcionals de la diversitat en la gestió del 
temps de treball remunerat, sense que s’alteri el caràcter genèric de la regulació de les 
condicions de treball. 
 

8. Incorporar els aspectes relacionats amb la gestió de la jornada laboral dins dels plans i 
les mesures d’igualtat. 
 

9. Impulsar les propostes de la Iniciativa de la reforma horària que permetin l’adaptació als 
ritmes circadiaris, amb l’objectiu de cercar cotes de salut més altes: 

• Incentivar un horari saludable dels àpats de manera que l’hora de dinar i la de sopar 
es produeixin, sempre que sigui possible, en la franja de les 12 a les 14 hores i en la 
de les 19 a les 21 hores respectivament. 

• A les jornades continuades ampliar al màxim possible el ventall d’hores en les quals 
es pugui realitzar la pausa a fi d’afavorir que les persones treballadores que així ho 
desitgin puguin dinar entre les 12 i les 14 hores o sopar entre les 19 i les 21 hores, 
segons si l’horari és de matí o tarda. 

• Adequar els espais als centres de treball per tal que es pugui portar a terme aquesta 
mesura i el consegüent canvi d’hàbits, sempre que les característiques de l’empresa 
ho permetin. 

 

10. Incorporar les mesures consensuades en l’àmbit de l’empresa (calendari laboral, 
plans d’igualtat, implementació de millores en relació amb riscos psicosocials, etc.) al 
conveni col·lectiu. 
 

22 de setembre de 2016 
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ANNEX 6. ACTORS SIGNATARIS DEL PACTE 
Agrupació Escolar Catalana (AEC) 
Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABCCAT)  
Ajuntament de Barcelona 
Associació Cases Colònies i Albergs Catalunya (ACCAC) 
Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC) 
Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans (AEDIPE Catalunya) 
Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) 
Associació Catalana de Municipis (ACM) 
Associació Catalana de Protocol I Relacions Institucionals (ACPRI) 
Associació Catalana de Ràdio (ACR) 
Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 
Associació d'Empresaris de Clubs Catalans de Fitness (ADECAF) 
Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) 
Associació d’Entitats Sanitàries i Socials – La Unió 
Associació de Consumidors de la Província de Barcelona (ACPB) 
Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals (TAC) 
Associació de Directius de l'Educació de Catalunya (AXIA) 
Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) 
Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) 
Associació de Televisions de Proximitat de Catalunya 
Associació Joves Dirigents Catalans (Jo-DiC) 
Associació Patronal del Consorci de Salut i Social de Catalunya 
Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) 
Associació per la Prevenció d'Accidents de Trànsit (PAT) 
Associació Salut i Família 
Ca la Dona 
Catalan Sports Cluster (INDESCAT) 
Cercle d'Economia 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de 
Catalunya  (COPLEFC) 
Col·legi de Periodistes de Catalunya 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) 
Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) 
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya 
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 
Confederació d'Associacions Cristianes de Pares d'Alumnes de Catalunya 
Confederació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya (CONFAVC) 
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya 
Confederació de Cooperatives de Catalunya (COOPCAT) 
Confederació, Patronal Tercer Sector Social de Catalunya 
Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC)  
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya 
Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 
Consell de l'Advocacia Catalana (CAC) 
Consell General de Cambres de Catalunya 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) 
Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació (CUS) 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 
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Diputació de Barcelona 
Diputació de Girona 
Diputació de Lleida 
Diputació de Tarragona 
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) 
ESADE Business &Law School 
FACUA Catalunya - Consumidors en acció 
Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restaurants i Musicals (FECASARM) 
Federació Catalana de Centres d'Ensenyament Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn 
(FECALON) 
Federació d'AMPES de l'Agrupació Escolar Catalana (AFAEC) 
Federació d'Associacions de Pares i Mares de les Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) 
Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) 
Federació de Comerç de Lleida (FECOM) 
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
Federació Salut Mental Catalunya (SMC) 
Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Catalunya (UNAE) 
FEPIME Catalunya 
Foment del Treball Nacional 
Fundació Catalana de l'Esplai (FUNDESPLAI) 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
Fundació Factor Humà 
Fundació Jaume Bofill 
Gestiona, Associació Catalana de Gestors d’Equipaments Esportius Públics de Catalunya 
Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya Gremi de Restauració de Barcelona I 
Catalunya Gremio de Discotecas de Barcelona 
IESE Business School - Centro de Investigación, I-Wil, Mujer y Liderazgo 
Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya 
(Respon.cat) 
Federació Salut Mental Catalunya 
(SMC) Metges de Catalunya 
Organització de Consumidors i Usuàries de Catalunya (OCUC) 
PIMEC 
Secretariat de l'Escola Rural de Catalunya 
Sindicat d'Infermeria SATSE – Catalunya 
Societat Catalana de Gnomònica 
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
Unió d'Entitats de Retail de Catalunya (RETAIL.cat) 
Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) 
Unió de Federació Esportives de Catalunya (UFEC) 
Unió de Pagesos 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) 
Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) 
Universitat Abat Oliba (CEU) 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Universitat de Barcelona (UB) 
Universitat de Girona (UdG) 
Universitat de Lleida (UdL) 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) Universitat Ramon Llull (URL) 
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Universitat Rovira i Virgili (URV) 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
Xarxa Audiovisual Local (XAL) 

 
ANNEX 7. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 
 
Aquesta és la bibliografia elaborada en el període de fonamentació, sensibilització, impuls de 
proves pilot i disseny de la reforma horària. Veuen la llum gràcies al compromís de moltes 
persones preocupades per la recerca i les polítiques públiques vinculades amb els horaris 
i els usos del temps al llarg de dècades a Catalunya. 

 
Fonamentació 

• Compareixença de la Iniciativa per a la Reforma Horària al Parlament de Catalunya. 
Comissió d’Estudi de la Reforma Horària (2014) 

• Informe del CADS sobre la fonamentació del procés de Reforma Horària a Catalunya 
Informe final de la reforma horària al Parlament de Catalunya (2015) 

• Informe del CTESC sobre la gestió del temps de treball remunerat en el context de la 
reforma horària (2015) 

 
Concertació 

• Acord d’impuls laboral de la reforma horària. 10 objectius per a la negociació 
col·lectiva (2016) 

• Document de debat per a les Taules Quadrangulars (2016) 

• Bases per a l’impuls del Pacte per a la Reforma Horària (2017) 

• Recomanacions del Consell Assessor per a l’impuls del Pacte (2017) 

 
Eina d’autoavaluació d’organitzacions 

• Inventari Reforma Horària. L’autoavaluació per a empreses (2016) 

• Inventari Reforma Horària. L’autoavaluació per a entitats (tercer sector) (2016) 

• Inventari Reforma Horària. L’autoavaluació per a entitats (associacionisme i voluntariat) 
(2016) 

• Inventari Reforma Horària. L’eina d’autoavaluació per a ajuntaments (2017) 

 
Adhesió municipal 

• Model de moció municipal a favor de la reforma horària 

• Nota de premsa: L’ACM i la FMC insten al món local a reformar els horaris 
col·lectius (2015) 

 
Col·lecció Reforma Horària 

• Catalunya versus Europa. Quins horaris tenim? 

• Una dècada de polítiques de temps a Catalunya 

• Temps+Social 

• Inventari Reforma Horària. L’eina d’autoavaluació per a organitzacions 

• Els municipis, motor de la reforma horària 

• Posem-nos a l’hora. 100 motius per a la reforma horària 

• Diaris de l’Iris. A 12 piulades de la reforma horària 

• Anuari 2014 

• Anuari 2015 

• Anuari 2016 

• Anuari 2017 
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Llocs webs de referència 

• WWW.REFORMAHORARIA.GENCAT.CAT 
• WWW.REFORMAHORARIA.CAT 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Aquest és un tema que portem treballant 
al llarg de temps, en el qual busquem, també, el consens de totes les formacions 
polítiques. I, per tant, els agrairia si tenen a bé expressar, també, la seva opinió, suport 
o aquelles consideracions que creguin oportunes. 
 
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui 
diu: Nosaltres, tot i estant compromesos amb els objectius de la reforma horària i 
considerant-la imprescindible, en coherència amb el posicionament del nostre Grup 
parlamentari, ens abstindrem en aquest punt. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciutadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Efectivamente nos traen ustedes a ratificación, aquí, un texto 
que aborda un tema en el que todos los grupos parlamentarios ya nos manifestamos, y 
que nos preocupa a todos; y por eso aprobamos una moción, de forma unánime, en 
este Pleno. Pero también, en coherencia con nuestro Grupo parlamentario, ustedes 
han traído aquí el texto sin el aval de la oposición de los grupos del Parlament de 
Catalunya; básicamente porque se considera que el texto no cumple las expectativas 
de la ciudadanía, en cuanto a fechas o en cuanto a objetivos, y porque se valora que 
no existe un compromiso firme, por parte del Govern de la Generalitat, en el tema de la 
racionalización de horarios. Por tanto, también nosotros, en coherencia con nuestro 
Grupo, votaremos en contra de este pacto.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui diu: 
Nosaltres votarem que sí a aquest punt, ratificarem aquest punt, també, en 
consonància amb el que vam fer: aprovar mocions en aquesta seu plenària, tant al 
juliol de 2014 com al març de 2016.  
 
Vagi per endavant aquest compromís del nostre Grup per fer una veritable reforma 
horària al nostre país, que millori la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. També 
felicitar les entitats i persones que porten anys treballant per fer realitat aquests canvis 
però, a la vegada, també, des d’Entesa volem manifestar la nostra crítica, o que tenim 
alguns dubtes pel que fa a tres punts.  
 
En primer lloc, en la indefinició de les mesures d’aquest pacte de la reforma horària. 
Creiem que hi ha poques mesures concretes. No sabem exactament com es portaran 
a terme ni quines polítiques concretes es faran per tirar-les endavant. També, el pacte 
parla de l’objectiu 2025. Creiem que, des del nostre punt de vista, és un horitzó massa 
llunyà i poc ambiciós. I això es tradueix, també, en l’últim punt en què manifestem la 
nostra crítica, que és que considerem una escassa implicació del Govern de la 
Generalitat per fer realitat aquesta qüestió, perquè es limitat, o sigui, les poques 
mesures que he dit abans, una d’elles és, i la única, pràcticament, és la creació d’una 
Oficina del Govern l’any 2018.  
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Salom (CiU). 
 

http://www.reformahoraria.gencat.cat/
http://www.reformahoraria.cat/
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A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: El nostre Grup no es pot quedar 
enrere en aquest punt i, per tant, pensem que la Diputació s’ha de sumar; i, per tant, 
donem suport a aquesta ratificació a adherir-nos a la iniciativa de la reforma horària. 
Però és cert, com ja s’han pronunciat els grups que m’han precedit, que pensem que 
manca ambició en el nostre país; que manca ambició per part del Govern de la 
Generalitat, que això ja és urgent; i que és imprescindible donar passos d’un major 
calat, d’una major contundència, tant des del punt de vista de les reformes legislatives 
que siguin necessàries com, també, des del punt de vista de tot allò que es pugui 
incloure en els pressupostos de la pròpia Generalitat. Poso, per exemple, l’obertura de 
tots els menjadors tancats dels centres escolars de secundària, durant el curs 2017-
2018; aquest és un exemple, podria posar d’altres. Pensem que és important. La 
veritat és que molts ja somiàvem amb aquesta possibilitat d’endinsar-nos en aquesta 
reforma horària com més aviat millor, però sembla ser que, per les dates que hem 
conegut, per aquests canvis de darrera hora en si parlamentària, finalment, aquest 
somni de la reforma horària no serà tan aviat com ens agradaria. El nostre, torno a dir, 
el nostre suport, la nostra ratificació a una iniciativa que és imprescindible i bé, aquest 
sentit agredolç de que no serà tan aviat com ens agradaria, amb una manca d’ambició 
de país.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, des del Grup d’Esquerra també 
manifestar el nostre suport, òbviament. Pensem que és un pacte, és un pla 
absolutament ambiciós, és un pacte nacional ambiciós, molt realista. Jo crec que 
necessitem realisme perquè també costarà molt de poder-ho implementar. Cal un 
canvi d’hàbits, de conducta, per part de la nostra societat, molt important. I si ens fixem 
en ell món local, segurament també; hem de pensar que també s’atendrà a les seves 
absolutes dificultats. Imaginin-se vostès quan estem parlant, en l’àmbit, sobretot 
territorial i rural, de municipis petits i mitjans; quan els hi diguem a regidors i regidores 
que els plens, enlloc de fer-los a les nou del vespre o les vuit, com fem habitualment, 
perquè no està professionalitzada la política des del món local, sobretot de municipis 
petits i mitjans, ho haurem de fer en una altra franja horària. Tot això també dificultarà 
molt més i, per tant, cal un procés de transició important. 
 
L’objectiu que té el pacte és començar el 2021. És veritat que hi ha accions a fer a 
partir de 2025, però ja es vol treballar des de 2021. Per tant, jo crec que és un pacte, i 
creiem, que és un pacte absolutament realista que parteix d’una situació que viu el 
país. Que tinguem en compte que, dins del món d’Europa, europeu, som els que 
segurament tenim franges horàries més tardanes i, per tant, ens costarà; però que 
hem d’apostar-hi que, com algú... Jo crec que el conjunt de formacions polítiques que 
hi donem suport hi apostem decididament, clarament, però evidentment hem 
d’apostar-hi des d’un canvi substancial que hem de fer com a societat.  
 
A continuació intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Sí, moltes 
gràcies i molt breument. Només per assenyalar, en aquest cas com a Govern, el 
compromís de la Diputació de Barcelona amb aquest pacte de reforma horària, que 
vam tenir ocasió de cosignar, conjuntament amb més de tres-centes entitats, aquest 
mateix dilluns al Palau de la Generalitat. I només afegir dues coses. És a dir, que hi 
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hagi més de tres-centes entitats, des de centrals sindicals fins a organitzacions 
empresarials, associacions de veïns o universitats, etc., home, jo crec que demostra 
un compromís i una voluntat de consens i d’acord amb el conjunt de la societat i amb 
el conjunt de la ciutadania, com d’altra banda és imprescindible per fer-ho. Ningú 
canviarà els horaris només per un decret, sinó ha de ser des del convenciment. I 
estem segurs que, el camí que hem pres el Govern de la Generalitat, en aquest sentit, 
és molt i molt positiu. I en relació amb unes veus que s’han sentit, de la manca de 
compromís del Govern de Catalunya, només vull dir que el dilluns, al signar el pacte, 
es feien presència el president de la Generalitat, jo diria, en el primer acte, el conseller 
de Presidència, recentment escollit, el senyor Turull; i no se m’acut un major 
compromís d’un Govern, que és la voluntat explícita del president i del conseller de 
Presidència de ser presents en el moment en què se signa aquest compromís 
solemne, al Saló de Sant. Jordi. Que, lògicament, a partir d’aquí tota aquesta qüestió 
s’ha de desplegar, s’ha d’acordar, s’ha de consensuar i ja convido, des d’ara, també, a 
que com a institució mirem quines són les accions que podem fer per fer-ho possible 
però, com ha dit el senyor Fàbrega, aquest és un canvi estructural, gairebé cultural, 
que s’ha de fer des del convenciment i des del consens.  
 
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 (12), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (9), Entesa (6) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra del 
Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup Partit Popular (3), 
sent el resultat definitiu de 41 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
5.- Dictamen de data 5 de juliol de 2017, pel qual es proposa aprovar un 
increment d’un u per cent de les retribucions bàsiques i complementàries dels 
funcionaris, personal laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de 
Barcelona, amb efectes de l’1 de gener de 2017, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2017. 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària d’1 de desembre de 
2016, va aprovar, per majoria absoluta, inicialment el Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona, els seus annexos i les bases d’execució per a l’exercici de 
2017, que va quedar definitivament aprovat en no haver-se presentat reclamacions 
dins del període d’exposició pública contra l’aprovació inicial acordada l’1 de desembre 
de 2016 (BOPB de 30 de desembre de 2016). 
 
En l’apartat cinquè de la part resolutiva de l’esmentat Acord del Ple d’1 de desembre 
de 2016 s’acordava aprovar les relacions de tots els llocs de treball degudament 
classificats de la corporació i dels seus organismes públics que figuren inclosos en els 
pressupostos respectius, i la documentació complementària que les acompanya 
(manual de funcions lloc base i manual d’organització), així com les taules retributives 
consolidades a partir de les resolucions i acords anteriors, com queda recollit en 
l’Annex III que s’adjunta al pressupost. 
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El referit pressupost incorpora les taules retributives de la Diputació de Barcelona per a 
l’any 2017, tant del personal funcionari i laboral com del personal eventual i personal 
directiu professional amb els mateixos valors que els existents per a les estructures 
retributives vigents per a l’exercici 2016.  
 
Amb posterioritat a aquesta aprovació, l’apartat segon de l’article 18 de Llei 3/2017, de 
27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 (BOE núm. 153 de 28 
de juny), preveu que en el any 2017 les retribucions del personal al servei del sector 
públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix, i 
incorpora, a l’apartat cinquè del mateix article, les quanties a percebre en les nòmines 
ordinàries de gener a desembre de 2017 i en les pagues extraordinàries de juny i 
desembre de 2017 en concepte de sou i triennis ja incrementades en un 1 per cent 
respecte les quanties corresponents de 2016, normativa que és d’obligat compliment per 
a les administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat onzè d’aquest 
mateix article 18. 
 
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 del 
pressupost general de la Diputació de Barcelona, que existeix crèdit suficient per fer 
front a la despesa produïda per aquest increment retributiu. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR un increment d’un 1 per cent, amb caràcter general, respecte de 
les retribucions, bàsiques i complementàries, dels funcionaris, personal laboral, 
eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, vigents a 31 de desembre 
de 2016, amb efecte de l’1 de gener de 2017. El contingut d’aquest acord afecta el 
personal que la Diputació de Barcelona té adscrit a les entitats públiques que en 
depenen i al consorcis en els quals participa, així com al personal propi d’aquests, 
sempre que estiguin adscrits al conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les 
previsions establertes a la clàusula addicional segona dels Pactes Socials 2000-2003 
prorrogats.  
 
Segon.- ACORDAR que aquest acord tindrà efecte retroactiu des de l’1 de gener de 
2017. 
 
Tercer.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades de la 
Diputació de Barcelona per a 2017 que substitueixen a les que consten a l’Annex A3 
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dels Pressupostos Generals de la Diputació de Barcelona per al 2017, d’acord amb 
l’annex que s’adjunta que recull l’increment retributiu aprovat. 
 
Quart.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb 
l’increment de les retribucions en un 1 per cent, aniran a càrrec de les partides 
corresponents del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2017. 
 
Cinquè.- PUBLICAR aquests acords, i el seu annex, en la pàgina web i en el portal de 
transparència de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords relatius 
a les retribucions del personal eventual en compliment del que disposa l’article 104.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.” 
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels 
Grups polítics Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
6.- Dictamen de data 11 de juliol de 2017, pel qual es proposa modificar 
parcialment l’acord del Ple, adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 
2015, en el sentit d’incrementar un u per cent les quanties econòmiques, en 
concepte de sou, a percebre pels membres electes de la Diputació de Barcelona, 
que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial, així com 
incrementar en un u per cent les indemnitzacions per assistència efectiva a les 
sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment, amb efectes 
de l’1 de gener de 2017, de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2017, de 27 
de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017. 
 
“La Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el 15 de 
juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions municipals 
del dia 24 de maig de 2015. En aquesta mateixa sessió plenària, es va procedir a 
l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de la 
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, va 
prendre possessió del 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. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària el 29 de juliol de 2015, va 
aprovar, per majoria absoluta, la fixació del nombre de membres electes que exerciran 
el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i parcial, així com les seves 
retribucions, en concepte de sou, i les quanties econòmiques a percebre en concepte 
d’indemnitzacions per assistències a les sessions del Ple i de les comissions 
informatives i de seguiment. 
 
Posteriorment, el Ple d’aquesta corporació, en sessió ordinària del 30 de juny de 2016, 
va aprovar, per majoria absoluta, la modificació parcial de l’esmentat Acord de Ple de 
29 de juliol de 2015, en el sentit d’establir la dedicació parcial per als 
vicepresidents/es, membres de la Comissió Executiva i presidents/es de grups polítics, 
així com el seu percentatge de dedicació i les retribucions econòmiques a percebre en 
concepte de sou.  
 
L’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(en endavant Llei 7/1985), estableix que els membres de les corporacions locals 
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb 
dedicació exclusiva o parcial i que 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 dedicació parcial, percebran retribucions pel temps de 
dedicació de forma proporcional i segons el percentatge de dedicació que es determini 
en cada cas. 
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Així mateix, l’article 75.3 de la Llei 7/1985 determina que els membres de les 
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
exclusiva o parcial, podran percebre indemnitzacions per l’assistència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia que 
determini el Ple corporatiu. 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local va introduir en la Llei 7/1985, un nou article, el 75 bis, en què s’assenyala que els 
membres de les corporacions locals seran retribuïts en l’exercici del seu càrrec en els 
termes establerts a l’article 75 de la Llei 7/1985 i que els pressupostos generals de 
l’Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que podran percebre els membres 
de les corporacions locals per a tots els conceptes retributius i assistències, exclosos 
els triennis a què, en el seu cas, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es 
trobin en situació de serveis especials. 
 
Aquest mateix article 75 bis de la Llei 7/1985 assenyala que l’esmentat límit màxim 
s’estableix en funció de la població del municipi, i que, en el cas dels presidents/es de 
les diputacions provincials, el límit màxim per a tots els conceptes retributius i 
assistències és igual al tram corresponent a l’alcalde/essa de la corporació municipal 
més poblada de la província, que, en el cas de la Diputació de Barcelona, és el 
municipi de Barcelona, amb una població superior a 500.000 habitants. 
 
En aquest sentit, la disposició addicional trenta-dosena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 (BOE núm. 153 de 28 de juny) 
estableix, de conformitat amb el que preveu l’article 75 bis de la Llei 7/1985 i tenint en 
compte el que disposa l’article 20 d’aquesta mateixa llei de pressupostos, el límit màxim 
total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes 
retributius i assistències i que, en el cas dels municipis amb població superior a 500.000 
habitants, queda fixat en 102.010 € bruts anuals.  
 
Així mateix, l’article 75.5 de la Llei 7/1985 estableix que les corporacions locals 
consignaran en els seus pressupostos les retribucions, indemnitzacions i assistències 
a que fan referència els apartats 1 a 4 d’aquest mateix article 75, dintre dels límits que 
amb caràcter general es determinin, i que els acords plenaris referents a les 
retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial, així com la seva dedicació, 
i les indemnitzacions i assistències, han de ser publicats en el BOPB i en el taulell 
d’anuncis de la corporació. 
 
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 i 2 del 
pressupost general de la Diputació de Barcelona, que existeix crèdit suficient per fer 
front a la despesa produïda per aquest increment tant en les retribucions per dedicació 
exclusiva i parcial dels membres de electes, com en les quanties econòmiques en 
concepte d’indemnització per assistència a les sessions del Ple i de les comissions 
informatives i de seguiment. 
 
Tenint en compte tot el que s’ha exposat i vista la providència de la presidenta, de 3 de 
juliol de 2017, en què insta la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació 
de Barcelona perquè realitzi els actes administratius necessaris per elevar al Ple el 
dictamen que proposa la modificació parcial de l’Acord núm. 130/15 de 29 de juliol de 
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2015, en el sentit d’incrementar en un 1% per cent les quanties econòmiques a 
percebre pels membres electes de la Diputació de Barcelona en concepte de sou per 
dedicació exclusiva i parcial i en concepte d’indemnització per assistències a les 
sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment, de conformitat amb 
el que disposen els articles 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb la disposició addicional trenta-dosena de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 (BOE núm. 
153 de 28 de juny). 
 
La Disposició Addicional 32 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 fixa el límit de 102.010 € per els municipis de 
més de 500.000 habitants, que és el que correspondria a la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de 5 de juny de 2015 (DIBA 9/2015), així com 
l’informe de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de 30 de juny de 2017 
d’acord amb el qual la Disposició Addicional 32 de la Ley 3/2017, de 27 de junio de 
Presupuestos Genrales del Estado para el año 2017, habilita als òrgans de govern de 
les administracions locals per a aprovar l’increment dels conceptes retributius i 
assistències dels membres de les corporacions locals en un 1%. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei 
7/1985, i els articles 36 i 37 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona, proposo al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat tercer de la part dispositiva de 
l’Acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 en el sentit 
de fixar les retribucions a percebre per part dels membres electes que exerceixen el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb efecte de l’1 de gener de 2017. En 
conseqüència, ACORDAR que el membres electes de la Diputació de Barcelona que 
exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva percebran les 
següents retribucions, en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any: 
 

Nivell Càrrec Mensuals Anuals

A.1 President/a 7.178,93 € 100.505,02 €

A.2
Vicepresident/a; membres de la Comissió executiva i 

presidents/es dels grups polítics
6.431,14 € 90.035,96 €

A.3

Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des 

delegats/des; diputats/des adjunts/es; i diputats/des 

portaveus dels grups polítics

5.725,91 € 80.162,74 €

A.4 Diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics 3.833,81 € 53.673,34 €

Retribucions brutes 

 
 
Segon.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat quart de la part dispositiva de 
l’Acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 i modificat 
parcialment per l’apartat primer i segon de la part dispositiva de l’Acord de Ple de 30 
de juny de 2016, en el sentit de fixar les retribucions a percebre per part dels membres 
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electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial, amb efecte de l’1 de gener 
de 2017. En conseqüència, ACORDAR que el membres electes de la Diputació de 
Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial percebran 
les següents retribucions, en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any: 
 

Nivell Càrrec Mensuals Anuals
Percentatge 

dedicació

4.823,36 € 67.527,04 € 75%

3.279,87 € 45.918,18 € 51%

1.607,78 € 22.508,92 € 25%

4.294,43 € 60.122,02 € 75%

2.920,21 € 40.882,94 € 51%

1.431,47 € 20.040,58 € 25%

2.875,35 € 40.254,90 € 75%

1.955,25 € 27.373,50 € 51%

958,45 € 13.418,30 € 25%

Retribucions brutes 

A.5
Vicepresident/a; membres de la Comissió executiva i 

presidents/es dels grups polítics amb dedicació parcial

A.6

Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des 

delegats/des; diputats/des adjunts/es; i diputats/des 

portaveus de grups polítics amb dedicació parcial

A.7
Diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics 

amb dedicació parcial
 

 
Tercer.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat cinquè de la part dispositiva de 
l’Acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 en el sentit 
de fixar les quanties econòmiques a percebre per part dels membres electes que no 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, amb efecte de l’1 de gener 
de 2017. En conseqüència, ACORDAR que els membres electes de la Diputació de 
Barcelona que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o 
parcial tindran dret a percebre una indemnització per assistència efectiva a les 
sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment corresponents a les 
àrees executives en les quanties econòmiques brutes que a continuació es determina: 
 

A) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 858,50 euros 
B) Per assistència efectiva a les sessions de les 5 comissions informatives i de 

seguiment i de la Comissió especials de Comptes: 393,90 euros 
 

No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les 
comissions especials ni d’altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la 
corporació. 
 
Quart.- ACORDAR que queden inalterables la resta dels apartats de l’Acord del Ple 
adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 (A130/16). 
 
Cinquè.- ACORDAR que aquests acords tindran efectes retroactius d’1 de gener de 
2017. 
 
Sisè.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb 
les retribucions i les quanties econòmiques per assistències a les quals s’ha fet 
referència als apartats anteriors aniran a càrrec de les partides corresponents del 
pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2017. 
 
Setè.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el tauler d’anuncis i en el portal de transparència de la Diputació, en compliment del 
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que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i de la legislació de transparència.  
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus 
dels grups polítics, als interessats i a la resta dels/de les diputats/des, a la Coordinació 
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la 
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, a l’efecte legal oportú.” 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Nosaltres ens congratulem de l’increment d’un u per cent als 
treballadors i treballadores d’aquesta casa, però no pas als electes que ja tenen, ja 
tenim, entenem, una retribució que no és adient amb el conjunt de la ciutadania. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres 
no hem intervingut en el punt anterior. Evidentment hem votat favorablement. No 
podem perdre de vista que els treballadores i les treballadores públiques han perdut 
capacitat adquisitiva en aquests anys, que han hagut uns anys de retallades salarials, 
de congelacions, de pèrdues de pagues extres, etc. Creiem que els treballadors i les 
treballadores públiques han patit les retallades en primera mà, i han sigut part dels 
perjudicats amb les retallades dels serveis públics; i, per tant, tot i aquest u per cent, 
encara queda camí per recórrer i no es recupera la situació que es tenia fa deu anys. 
En tot cas, és un camí que s’ha de fer. De moment, aquest u per cent però, insistim en 
que queda molt treball per fer, reposició, etc., per tant, no m’allargo.  
 
I en relació amb la part que afecta els electes, el nostre Grup, en el Ple d’organització, 
en el Ple de juliol de 2015, crec, si no em falla la memòria, ja vam dir que, en relació 
amb l’estructura retributiva, nosaltres crèiem que havíem de plantejar-la d’una altra 
manera i vinculada a l’estructura salarial del conjunt de la casa i, segurament, diferent. 
I, per tant, en totes les qüestions que tinguin a veure amb l’estructura retributiva dels 
electes ens abstindrem. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “En la línea de lo que ha manifestado el diputado Funes, 
nosotros también en el Pleno de cartapacio de la Diputación ya expresamos que el 
sistema de cálculo de las retribuciones de los miembros electos, nosotros 
consideramos que debería realizarse de otra manera y, por tanto, en este punto nos 
abstendremos.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 
 
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 (9) i Partit Popular (3), el vot en contra del Grup CUP - Poble 
Actiu (3) i l’abstenció dels Grups Entesa (6) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), 
sent el resultat definitiu de 36 vots a favor, 3 vots en contra i 9 abstencions. 
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Servei de Programació 
 
7.- Dictamen de data 6 de juliol de 2017, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de crèdit 8/2017 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. 
 
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació per crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses del pressupost 2017. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de 
crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al 
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 
les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, emès amb caràcter independent. 
 
Atès que les bases 20a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la 
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de 
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions 
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), 
s’insti la modificació dels esmentats instruments. 
 
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió 
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels 
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
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Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen 
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel 
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:  
 
La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, després 
del compliment dels tràmits legalment establerts, la realització de despeses, 
prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.  
 
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 08/2017 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 trenta-tres milions nou-cents 
cinc mil cent quaranta-vuit euros amb dinou cèntims (33.905.148,19 EUR) amb el 
detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Segon.- APROVAR l’actualització del Pla estratègic de subvencions 2017 que figura 
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2017 inclòs dins de 
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en 
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, en compliment d’allò que disposa 
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
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aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
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La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Serà la primera vegada que el Grup CUP-Poble Actiu voti 
favorablement una modificació de crèdit i ho farem, tot entenent que és un projecte; ja 
que amb aquesta modificació de crèdit es desenvoluparà un projecte que entenem que 
és cabdal per al país, com és el desenvolupament de la fibra òptica mitjançant les 
carreteres i, és per això que li donarem aquest suport.  
 
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 (9), Entesa (6) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció dels Grups 
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 
42 vots a favor i 6 abstencions. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
8.- Dictamen de data 4 de juliol de 2017, pel qual es proposa aprovar la 
desafectació de la peça de terreny, classificada com a sòl urbà, del bé demanial 
que es correspon amb el terreny del Recinte Torribera, amb una superfície de 
253.352 m2, qualificant-lo com a bé patrimonial i amb la finalitat de constituir un 
dret real de superfície a favor de la Universitat de Barcelona, per a permetre la 
construcció de nous edificis de caràcter acadèmic, docent, de recerca, de 
transferència de coneixement, de tecnologia i innovació. 
 
“Fets 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de la finca anomenada Recinte Torribera 

situada al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.  
 
2. A nivell de terreny, el recinte consta inscrit a l’Inventari de Béns de la corporació 

amb el codi d’actiu F000058 i naturalesa jurídica de bé demanial.  
 
3. La finca consta inscrita en el Registre de la Propietat número 1 de Santa Coloma 

de Gramenet, en el tom 1.851 de l’arxiu, llibre 1.689 de Santa Coloma de 
Gramenet, foli 105, finca número 43, inscripció 26a, amb una superfície de 
333.920,81 m2. 

 
La finca es composa de tres referències cadastrals: 

 

REF. CADASTRAL % CORRESPONENT A LA FINCA 43 M2 

4306501DF3940E0001L
O 

100% 253.352,00 
m2 

08245A003000060000J
U 

100% 67.075,00 m2 

08245A002000080000J
P 

43,58% (la resta correspon a una altra 
finca) 

13.493,81 m2 

TOTAL 333.920,81 
m2 
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4. El Pla General Metropolità (en endavant PGM) ordena el sòl del Recinte Torribera, 

d’acord amb les classificacions i qualificacions següents: 
 

- Sòl no urbanitzable. Qualificacions: 
- Lliure permanent, clau 26, inclòs dins l’àmbit del Pla Especial de 

Protecció i Millora del sector sud de la Serralada de Marina. Admet els 
usos agrícola i forestal i les construccions o instal·lacions destinades 
directament a l’exploració de la finca de la que es tracti. 

- Sistema viari, clau 5 
- Sòl urbà. Qualificacions: 
- Espai lliure boscós, clau 7c/f inclòs dins l’àmbit del Pla Especial de protecció i 

millora del sector sud de la Serralada de Marina 
- Equipament metropolità esportiu, clau 7c/e 
- Equipament metropolità recinte Torribera, clau 7c/t. 
- La clau 7/c/t permet els següents usos: equipaments docents, sanitario-

assistencials, culturals i religiosos i tècnics -administratius i de seguretat. 
 
El PGM, en la part classificada com a sòl urbà, preveu:  
 

- L’emplaçament i les condicions d’edificació de cinc nous edificis universitaris en 
els perímetres delimitats a aquest efecte, amb un sostre màxim total de 40.000 
m2. 

 
- La constitució d’un règim de propietat horitzontal tombada per tal de regular el 

règim d’ús i de contribució al manteniment dels elements comuns del recinte de 
les administracions que en comparteixen l’ús. 

 
5. La Diputació i la Universitat de Barcelona (en endavant, indistintament, la 

Universitat), mantenen una llarga tradició de cooperació i col·laboració per la 
consecució de finalitats i interessos comuns, que en l’àmbit patrimonial, s’ha 
instrumentalitzat mitjançant la signatura de diversos convenis des de 1984. 

 
6. La Diputació i la Universitat, el 25 d’abril de 2007, van signar un conveni que tenia 

per objecte actualitzar i ampliar el marc de col·laboració en tot allò que afectava a 
temes de caràcter patrimonial, i regular els drets i obligacions relatius a tots els 
recintes i edificis de la Diputació utilitzats per la Universitat i que per tant, també es 
refereix al Recinte Torribera. 

 
7. El Pacte Cinquè d’aquest conveni, en el seu Apartat B) establia la possibilitat de 

construcció de nous edificis. 
 

D’acord amb aquest apartat, la Diputació ha de possibilitar la construcció de nous 
edificis de caràcter acadèmic, docent, de recerca, de transferència de 
coneixement, de tecnologia i innovació amb un sostre màxim de 40.000 m2 . 

 
8. Mitjançant escrit de 28 de gener de 2016, la Universitat ha sol·licitat disposar 

d’una parcel.la de 3.852m2 per a la construcció de la primera fase d’un dels edificis 
docents. 
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La proposta de projecte presentada per la Universitat a la Diputació, respectant els 
perímetres reguladors per les noves edificacions establerts al PGM, situa la 
parcel.la sol·licitada entre l’edifici existent La Torre i el vial que delimita per l’oest 
el Recinte Torribera. El límit sud és aproximadament l’alineació a la façana nord 
de l’edifici existent La Torre i pel nord, per al vial inferior que dóna accés a l’edifici 
La Torre i al Pavelló Verdaguer. 

 
9. D’altra banda, la Universitat també ha manifestat la necessitat de disposar d’una 

parcel.la amb una superfície de 2.872m2, de dimensions d’aproximadament 40m 
d’amplada i de 76m de llargada, per a la construcció de la Planta Pilot del Campus 
de l’Alimentació.  

 
D’acord amb la documentació preparatòria del projecte facilitada per la Universitat, 
la parcel·la se situa entre l’edifici existent de l'Hivernacle del Campus pel costat 
sud i un important desnivell topogràfic del terreny pel costat nord, en el límit est del 
Recinte Torribera. 

 
10. Consten a l’expedient, la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació 

Econòmica de 29 de juny de 2017, l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària, de 30 de juny de 2017. 

 
Fonaments de dret  
 
1. El bé inscrit a l’inventari de béns de la corporació amb el codi d’actiu F000058, 

està qualificat com a bé demanial i es correspon amb el terreny del Recinte 
Torribera. 

 
2. L’article 203 del TRLMRLC determina que tenen naturalesa de bé patrimonial els 

béns que són propietat de l’ens local i no estan destinats directament a l’ús públic 
(és a dir, no són utilitzats directament pels particulars) o a l’exercici de cap servei 
públic de competència local. 

 
 En aquest sentit, tot i que el terreny objecte de desafectació i els edificis del 

Recinte Torribera tenen la qualificació de demanials, ni l’un ni els altres, estan 
afectes a l’ús públic general ni a serveis públics competència d’aquesta 
corporació.  

 
 Així, en aquest recinte, d’una banda s’hi ubiquen, des de 1995, serveis 

d’ensenyament superior, competència de les Universitats. 
 
 I d’altra, s’hi ubiquen els serveis assistencials de salut mental i sociosanitaris, que 

van ésser traspassats per acord del Ple de la Diputació el 22 de desembre de 
2009, a favor de la Generalitat de Catalunya, per no estar inclosos en el marc 
competencial de la Diputació.  

 
 Per últim, s’hi ubiquen serveis esportius en les instal·lacions esportives de la 

Clínica Mental, l’ús de les quals es va cedir a favor de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet per conveni de 20 d’abril de 1990, atès que els municipis 
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són competents en matèria de promoció de l’esport i instal·lacions esportives 
d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
3. L’article 171 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost preveu que els ens locals puguin constituir 
drets de superfície en terrenys de la seva titularitat per construir edificacions 
determinades en els plans urbanístics.  

 
 Vist que la modificació del PGM preveu els perímetres reguladors i el sostre 

màxim de la construcció d’edificis de nova planta destinats a equipaments que 
admeten l’ús docent, i que els terrenys són de titularitat de la Diputació, resulta 
procedent, un cop desafectats, la constitució d’un gravamen sobre aquests béns 
consistent en un dret de superfície a favor de la Universitat, d’acord amb els 
articles 564-1 i següents del Codi Civil català i la resta de normativa de dret privat 
aplicable. 

 
4. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya en el seu art. 3.3. 

estableix que els poders públics han de col·laborar amb les universitats per a la 
consecució de llurs objectius. 

 
5. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 

preveu en el seu article 183 que en les seves relacions recíproques en matèria 
patrimonial, les administracions s’han d’ajustar als principis de lleialtat institucional 
i cooperació. 

 
6. La Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic, entre les tècniques 

de cooperació, destaca en matèria patrimonial, les actuacions previstes a la 
legislació patrimonial. Aquestes tècniques de cooperació d’acord amb l’article 143 
del mateix text legal es poden formalitzar mitjançant convenis. 

 
7. Els convenis són font d’obligacions jurídiques directes entre les parts, d’acord amb 

l’article 108 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya i es regeixen per les seves clàusules, 
per la llei de procediment administratiu de Catalunya, per la llei estatal de règim 
jurídic del sector públic, per la legislació de règim local i també, si s’escau, per la 
legislació sectorial corresponent. 

 
8. La porció de terreny classificada com a sòl urbà de la finca Torribera que es 

correspon a nivell de terreny amb l’actiu amb codi F000058 de l’Inventari de Béns  
la corporació no està inclòs en cap pla o projecte de la corporació vigent o en curs, 
que prevegi una utilitat com a bé de domini públic o afectar-lo a un servei públic o 
que presti la corporació i que sigui de la seva competència. 

 
9. Per últim, la peça de terreny objecte de la desafectació és només la part 

classificada com a sòl urbà de la finca Torribera es correspon en la seva totalitat i 
en exclusiva amb els límits de la referència cadastral 4306501DF3940E0001LO 
que té una superfície de 253.352,00m2. 
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 D’aquesta manera, els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable de la finca, 

romanen demanials i aquesta desafectació s’adequa als principis de suficiència i 
adequació estricta dels mitjans als fins institucionals. 

 
 En conseqüència, cal procedir a la desafectació del terreny amb codi F000058, 

per tal de regularitzar la naturalesa jurídica d’acord amb la realitat i també 
possibilitar, en virtut dels compromisos adquirits en el conveni de 25 d’abril de 
2007, que la Universitat construeixi els nous edificis del Campus Alimentació de 
Torribera, constituint els oportuns drets de superfície al seu favor. 

 
10. La competència en matèria de desafectació dels béns demanials s’atribueix 

expressament al ple de la corporació en virtut dels articles 33.2.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 204 del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRL). 

 
11. Per la seva part, l’article 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, exigeix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres 
de ple dret de la corporació. 

 
 Així mateix, en virtut del que disposa l’article 179.1.b) del TRLMRL, és necessari 

l’informe previ de la secretaria general de la Diputació, el qual consta a l’expedient 
amb data 3 de juliol de 2017. 

 
12. Finalment, l’article 20 del Decret 366/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 

reglament del patrimoni dels ens locals, requereix un període d’informació pública 
previ a la desafectació dels béns de domini públic que, posat en relació amb els 
articles 178 del mateix text legal, 52.2. de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i de l’article 
30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, no pot ser inferior a 20 dies hàbils. 

 

En virtut de tot això, es proposa, previ l’informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, Serveis General i recursos humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR inicialment la desafectació de la porció de terreny classificada 
com a sòl urbà del Recinte de Torribera inscrit a l’Inventari de béns de la corporació 
amb el codi d’actiu F000058 amb naturalesa de bé demanial i que es correspon en la 
seva totalitat i en exclusiva amb els límits de la finca amb referència cadastral 
4306501DF3940E0001LO que té una superfície de 253.352,00m2, el certificat 
cadastral de la qual s’adjunta per Annex, només en la part interessada a efectes de la 
desafectació per protegir els drets emparats en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 

Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies hàbils, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
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Tercer.- DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el 
termini d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior resolució que ho declari expressament. 
 

Quart.- SEGREGAR, en el supòsit d’esdevenir ferma la desafectació, del codi d’actiu 
F000058 de l’Inventari de Béns de la corporació, els terrenys amb classificació de sòl 
no urbanitzable i donar d’alta un nou actiu que es correspongui amb aquests terrenys 
segregats. 
 

Cinquè.- AUTORITZAR l’inici de l’expedient de constitució de drets reals de superfície, 
en el cas d’esdevenir definitiva l’aprovació de la desafectació prevista en el punt primer 
dels presents acords, per atendre les sol·licituds de construcció de nous edificis de la 
Universitat de Barcelona. 
 

Sisè.- ORDENAR l’anotació en el registre de la propietat de la nova naturalesa de bé 
patrimonial i la regularització en l’inventari de béns de la corporació. 
 

Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 

 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 membres presents a la 
sessió, dels 50 de fet, dels 51 de dret que el constitueixen, i, per tant amb el quòrum 
previst a l’article 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups 
polítics Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3) i 
l’abstenció del Grup Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 3 
abstencions. 
 
Intervenció General 
 
9.- Dictamen de data 5 de juliol de 2017, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació 
i els seus organismes autònoms, corresponent al segon trimestre de 2017. 
 
“D’acord amb el que disposa la base 7.A.1 de les Bases d’execució del pressupost 
general de la corporació per a l’exercici 2017, en relació a l’article 207 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, la Intervenció General presentarà trimestralment al Ple de la corporació 
l’estat d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com el 
moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de 
la seva situació. 
 
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la 
corporació i dels seus organismes autònoms del segon trimestre d’enguany, a partir de 
la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen 
l’execució del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis 
tancats de la corporació. La informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els 
quals reflecteixen l’execució de les fases que s’han considerat més significatives i 
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mostra una visió genèrica de l’execució pressupostària i no pressupostària de la 
corporació i dels seus organismes autònoms del segon trimestre d’enguany.  
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, el diputat que subscriu proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 

A C O R D 
 
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’estat d’execució del pressupost de la 
corporació i dels seus organismes autònoms, relatiu al segon trimestre de 2017, 
d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Si el informe de ejecución fuera como las notas 
de un alumno del colegio, al final de las notas veríamos en los comentarios del 
profesor que nos diría que “evoluciona adecuadamente”. Y si analizamos los datos, 
efectivamente, en lo que respecta a la parte de ingresos parece que la evolución 
corresponde, más o menos, al período de tiempo que llevamos del ejercicio. Estamos 
en una media casi del cincuenta por ciento, estamos seguros que, como en el año 
2016, se alcanzarán las previsiones de ingresos y, posiblemente, incluso las 
superemos. Y en la parte de gastos sí que es verdad que vemos que se ha corregido 
lo que corresponde a los gastos corrientes, gastos de personal, funcionamiento, 
gastos financieros, etc. Estamos en un 40,02, cuando en el primer trimestre 
estábamos, no alcanzábamos el diez por ciento, por lo tanto hemos dado un salto 
cualitativo en lo que se refiere a la ejecución de los gastos corrientes. 
 
Pero sí que es verdad que, como no estudiantes excelentes, hemos suspendido la 
asignatura que vamos a tener que llevar para septiembre y que corresponde a los 
gastos de capital; un problema que tenemos en la ejecución presupuestaria ya 
tradicionalmente en la Diputación. En el primer trimestre habíamos ejecutado un 
3,50% del gasto presupuestado para transferencias de capital, y en el segundo 
trimestre nos encontramos en un 10,64, a mitad del ejercicio, alcanzamos a duras 
penas el diez por ciento. Si comparamos los datos con el ejercicio del 2016, 
correspondientes al segundo trimestre, hemos empeorado. Estábamos en el diecisiete 
por ciento en el segundo trimestre del año 2016, y hemos bajado al diez por ciento, al 
10,64 como digo, en el segundo trimestre. Por lo tanto, ahora se nos ha… Entramos 
dentro del tercer trimestre, que siempre se nos dice que es un trimestre problemático 
en relación a la ejecución presupuestaria por el mes de vacaciones, etc., y nos 
gustaría saber qué medidas se están tomando realmente para corregir la ejecución en 
los gastos de capital, porque nos vamos a encontrar otro ejercicio con un remanente 
impresionante.” 
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A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres 
volem incidir en un parell d’aspectes. El primer, en tot cas, sempre és acurada la 
informació que se’ns dóna a les Comissions Informatives i..., tant per part dels serveis 
de Planificació com per part d’Intervenció i Tresoreria, quan cal.  
 
En tot cas, sí que cal valorar dos elements importants. Un, que hi ha una previsió 
d’ingressos superior, que ens anem a preveure que encara ens anirem als mil tres-
cents cinquanta milions i escaig d’euros; per tant, és una quantitat significativament 
superior a l’any passat. I, en el mateix apartat, el que trobem és que els drets 
reconeguts, que l’any passat eren de quatre-cents seixanta milions i escaig, en 
aquests moments són de tres-cents quaranta milions. Haurien vint milions que 
voldríem saber com, a part dels comentaris que ha fet el Grup de Ciutadans sobre 
evitar tenir romanents excessius, en aquest cas, aquí hi ha uns drets reconeguts que 
encara no sabem com es situen. Interpretem que és per la bestreta, en part per la 
bestreta de l’Organisme de Gestió Tributària, entenem que és per això. Per tant, ve la 
segona part del plantejament, que és que, anem variant la bestreta que li fem a 
l’Organisme. L’any passat eren cent trenta, aquest any són cent seixanta. Potser 
valdria la pena que aclaríssim com estabilitzem la bestreta que li fem a l’Organisme i, 
en tot cas, que ho plantegem d’una altra manera. Creiem que, segurament, es podria 
intentar situar-ho d’una altra manera i per cada... de manera que quedés més clar com 
col·laborem amb l’Organisme a nivell econòmic; sobretot perquè l’any passat van ser 
cent trenta, aquest són cent seixanta, no sabem si l’any que ve seran cent vuitanta, si 
seran cent deu... Ho dic perquè després anem aprovant delegacions, anem aprovant 
coses i tot això, al final, afecta, entenem que està afectant, l’execució del pressupost 
de la Diputació. I, per tant, valdria la pena que ho acabéssim d’aclarir.  
 
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: A veure, com 
deien, el que estem és executant el pressupost força bé, en el que és el pressupost de 
la part ordinària del pressupost, i difícil per executar la part de capital. Per tant, tot allò 
que depèn no tant de la pròpia administració de la Diputació sinó de com es gestionen 
els diners, a partir de que les entitats locals, els ajuntaments, van gastant els diners i, 
per tant, aquests diners d’inversió es van executant; i els ajuntaments van demanant. 
Això és molt complicat, i els hi hem explicat en moltes ocasiones, molt complicat de 
controlar. És molt més fàcil fer la feina interna, perquè sí que podem moure diferents 
situacions que han provocat algunes vegades aquesta acumulació de romanent, però 
es complica molt quan hem de tractar amb altres administracions, especialment els 
ajuntaments. És evident que intentem buscar solucions i buscar solucions 
imaginatives, però, també, és veritat que és molt complicat encorsetar els ajuntaments. 
Contínuament, i vostès són regidors i regidores, alcaldes o alcaldesses, saben que des 
dels ajuntaments el que es demana contínuament, quan no s’ha pogut executar una 
part del que tenen atorgat, és una perllongació, és un traspàs per als propers exercicis 
o per al proper any o per als propers mesos. Quan comencem a treballar, i ara estem 
treballant seriosament per tal de que això sigui possible, començarem a posar... o ens 
veiem obligats a posar límits a aquestes despeses que els ajuntaments traspassen o 
que no gasten. Posar límits ens pot portar a demanar o a exigir als ajuntaments que 
facin la despesa dins d’un exercici concret. I això costa molt. I per això ha d’haver-hi un 
canvi, també, de mentalitat de com actuen els ajuntaments vers la Diputació i la 
Diputació vers els ajuntaments. Per tant, sí que hi estem treballant. Jo crec que en 
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alguns aspectes podem tenir resultats. Els interns, és evident, i aquesta execució del 
pressupost ens ho demostra, que alguna cosa ha pogut canviar, però és molt difícil 
controlar com s’executa el que és el capital.  
 

Quant la bestreta de l’Organisme de Gestió Tributària, saben vostès que això fa un 
parell d’anys es va variar força perquè va haver-hi un acord de la Diputació de que el 
romanent important que tingui l’Organisme, facilitar que els ajuntaments el 
recuperessin. Això va provocar que quedés descapitalitzat l’Organisme i que, per tant, 
la Diputació fa aquest crèdit que després recuperem, o que l’Organisme recupera. És 
veritat que encara estem ajustant les aportacions que es fan. I també és veritat que 
l’Organisme està molt estabilitzat en el que és el seu romanent; per tant, ni creix ni 
disminueix. Allò que havia passat històricament ja no està passant. Tenim un 
romanent, crec que, de vint/trenta milions estabilitzat des de fa dos anys, des de que 
es va fer aquest canvi. I, per tant, arribarà un moment que sí que tindrem controlada 
quina és l’aportació que hem de fer amb bestreta, però també haurem de tenir en 
compte quins són els nous serveis o les noves delegacions que té l’Organisme. Però 
crec que això amb qüestió d’un exercici ho tindrem bastant, bastant, apamat.  
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

Organisme de Gestió Tributària 

 

10.- Dictamen de data 5 de juliol de 2017, pel qual es proposa la ratificació de 
l’Acord de la mesa de negociació de matèries comunes de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, signat en data 21 de juny de 2017, relatiu 
a l’aplicació de les condicions de jornada i horaris (flexibilitat) del personal de 
l’Organisme que presta serveis als Pavellons Mestral i Llevant, sense horari 
d’atenció ciutadana, així com l’aprovació d’una prova pilot sobre flexibilitat 
horària per a la resta de personal d’altres centres de treball. 
 

“L’article 36.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant EBEP) 
estableix que es podrà constituir una Mesa General de Negociació de matèries 
comunes per a la negociació de totes aquelles matèries i condicions de treball 
comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració Pública, amb la 
composició que es preveu en els paràgrafs segon i tercer del referit article. 
 

Al llarg de tots aquests anys, la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 
l’ORGT (en endavant Mnmc) ha desenvolupat les seves reunions i ha anat assolint 
sengles acords que han concretat, perfilat i configurat el conjunt de matèries i 
condicions de treball comunes del personal funcionari i del personal laboral de l’ORGT 
vigents a data d’avui.  
 

En l’àmbit de la jornada laboral i horaris, el personal de l’ORGT gaudeix de flexibilitat 
horària a l’inici i finalització de la jornada, a l'empara de la regulació continguda en 
l'acord de la Mnmc aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 25 d'octubre 
de 2012, i dels acords posteriors que el desenvolupen. 
 

L’ampliació de la flexibilitat horària i la reducció de l’horari d’obligada presència ha 
estat una constant reivindicació sindical, realitzant-se diferents reunions en les Mnmc 
de l'ORGT de 26 de febrer, 17 de març, 10 de juny, 5 de juliol, 6 d’octubre, 14 de 
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novembre de l’any 2016, i 26 de gener i 1 de febrer de l’any 2017, en les quals es va 
debatre propostes, es va analitzar informació de contrast aportada per l’ORGT i es 
varen examinar diferents possibilitats per realitzar una prova pilot de flexibilitat horària 
de la jornada de treball adaptada a les singularitats dels serveis que presta aquest 
Organisme.  
 

No obstant això, en aquestes reunions no es va arribar a cap acord amb el sindicat 
majoritari. 
 

Tot i això, a la Junta de Govern de l’ORGT de 6 d’abril de 2017, es va donar compte 
del decret de la Gerència de l'ORGT, de data 5 de febrer de 2017, que aprovà la 
realització d'una prova pilot de flexibilitat horària de la jornada de treball per al personal 
de l'ORGT, pel període comprès entre el 20 de febrer i el 23 de juny de 2017, en 22 
centres de treball de l’ORGT (serveis centrals i territorials), la qual fins a la data d’avui 
s’està desenvolupant sense incidències. Aquesta prova pretenia recollir la reivindicació 
sindical existent en aquest àmbit i afavorir a la conciliació de la vida personal i familiar 
amb la vida laboral del personal al servei de l’ORGT, avançant així cap a una nova 
cultura d’organització del temps de treball més flexible. 
 

Finalment, després de les reunions mantingudes a la Mesa de negociació de 26 de 
maig i 1 de juny de 2017 s’ha arribat a un acord amb les organitzacions sindicals 
signat el dia 21 de juny de 2017 respecte les condicions de jornada i horaris 
(flexibilitat) del personal de l’Organisme que presta serveis als Pavellons Mestral i 
Llevant (sense horari d’atenció ciutadana), i respecte l’aprovació d’una prova pilot 
sobre flexibilitat horària per al personal d’altres centres de treball (acord transcrit a la 
part dispositiva del present decret).  
 

En aquest sentit, l’article 38.3 de l’EBEP disposa que els Acords assolits en el sí de les 
meses de negociació, per a la seva validesa i eficàcia, han de ser aprovats de manera 
expressa i formal pels òrgans competents de cada Administració Pública. En el cas de 
l’ORGT, els articles 9 h) i 28.1 f) dels Estatus de l’ORGT (publicats al BOPB de 4 de 
maig de 2015) preveuen que correspon al ple de la Diputació de Barcelona, a proposta 
de la Junta de Govern de l’ORGT, l’aprovació de l'acord adoptat. 
 

No obstant això, la necessitat de complir de manera estricte amb els termes previstos 
en l'acord sindical signat el 21 de juny de 2017 han motivat que la Presidència de la 
Diputació de Barcelona dicti un decret de data 27 de juny de 2017, d'aprovació de la 
realització de la prova pilot prevista al segon apartat de l'acord sindical esmentat, amb 
efectes des del passat dia 26 de juny de 2017 (data en què finalitzà la primera prova 
pilot), i fins l’aprovació del citat acord per part del Ple de la Diputació de Barcelona. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència, a proposta a la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària 
reunida el dia 5 de juliol de 2017 i previ dictamen de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, proposa al ple de la 
Diputació de Barcelona l’adopció del següent, 
  

ACORD 

 

Únic.- RATIFICAR, als efectes del que disposa l'article 38.3 de l'EBEP, l’acord de la 
mesa de negociació de matèries comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
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Diputació de Barcelona, signat el 21 de juny de 2017, relatiu a l’aplicació de les 
condicions de jornada i horaris (flexibilitat) del personal de l’ORGT que presta serveis 
als Pavellons Mestral i Llevant, sense horari d’atenció ciutadana, i aprovació d’una 
prova pilot sobre flexibilitat horària per a la resta de personal d’altres centres de treball. 
El text íntegre de l'acord adoptat en la mesa de negociació, signat el 21 de juny de 
2017, que es proposa ratificar és el que es reprodueix a continuació: 
 

“Acord de la mesa de negociació de matèries comunes de l’ORGT (en endavant 
Mnmc) de data 1 de juny de 2017, sobre l’aplicació de les condicions de jornades i 
horaris referides a l’obligada presència i flexibilitat horària del personal de 
l’Organisme de Gestió Tributària que presta serveis als Pavellons Mestral i Llevant, 
sense horari d’atenció ciutadana, i l’aprovació d’una prova pilot sobre flexibilitat 
horària per a la resta de centres de treball 
 
Primer.- Modificar les condicions i horaris referides a l’obligada presència i flexibilitat 
horària al personal de l’ORGT que presta els seus serveis als edificis Mestral i 
Llevant sense horari d’atenció a la ciutadania, previstes en els següents acords:  
 
1.- Acord de la mesa general de negociació de matèries comunes de l'ORGT de 
data 21 de gener de 2013 que introdueix modificacions en alguns aspectes de la 
jornada i els horaris aprovats per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 
d'octubre de 2012 (ratificat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 21 de març de 
2013), en els següents termes: 
 
a) La franja horària d'obligada presència del personal de l'ORGT amb caire general 
establerta entre les 8.15 hores i les 14.30 hores de dilluns a divendres, es modifica 
pel personal de l'ORGT que presta serveis als Pavellons Mestral i Llevant que no 
tinguin horari d’atenció ciutadana restant fixada entre les 9.30 i les 14.00 hores i per 
tant es fixa una presència mínima obligada de 4 hores 30 minuts. 
 
b) el personal indicat en el paràgraf anterior podrà iniciar la jornada diària de treball, 
de dilluns a divendres, a partir de les 7.00 enlloc de les 7.15 hores tal i com està 
contemplat. 
 
2. Acord de la mesa general de negociació de matèries comunes de l'ORGT 
d'establiment de la jornada de treball del personal al servei de l'Organisme de 
Gestió Tributària i aprovació dels horaris de treball derivats de la llei 12/2012 de 29 
de juny de pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2012 (aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona de 25 d'octubre de 2012), en els següents termes:  
 
Primer.- El temps restant de la jornada diària que es podrà realitzar amb caire 
general, de dilluns a divendres en regim de matí des de les 7.15 a les 15.45 o en 
regim de jornada partida de matí i tarda a elecció de l'empleat/da, es modifica pel 
personal de l'ORGT que presta serveis als Pavellons Mestral i Llevant que no 
tinguin horari d’atenció ciutadana que la podrà realitzar entre les 7.00 i les 16.30 o 
entre les 07.00 i les 17.30 si té autoritzada una flexibilitat horària per conciliació. 
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Segon.- La jornada de tarda que es podrà realitzar amb caire general fins les 19.00 
hores, es modifica pel personal detallat en el punt primer i es podrà realitzar fins 
com a màxim les 19.30 hores. 
 
3. Acord de la mesa general de negociació de matèries comunes de l'ORGT de 26 
de febrer de 2016 que amplia l'edat dels fills fins als 17 anys per a gaudir de 
flexibilitat horària (aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 28 d'abril de 
2016), en els següents termes:   
 
La flexibilitat horària en la franja d'obligada permanència dels empleats de l'ORGT 
amb:  
-fills menors de 17 anys 
-familiars amb discapacitat que en depenguin econòmicament 
-familiars fins a segon grau que per raons d'edat, accident o malaltia no puguin 
valdre's per si mateixos que estableix que disposaran de fins a 30 minuts de 
flexibilitat horària en la franja d'obligada permanència, es modifica pel personal de 
l'ORGT que presta serveis als Pavellons Mestral i Llevant que no tinguin horari 
d’atenció ciutadana restant fixada en 1 hora de flexibilitat en la franja d'obligada 
permanència i per tant podran iniciar la jornada a les 10.30 hores o finalitzar-la a les 
13.00 hores, amb una presència obligada mínima de 4 hores 30 minuts. 
 
Segon.- Realitzar una prova pilot de flexibilitat horària de la jornada de treball per al 
personal de l'ORGT de la Diputació de Barcelona que s’iniciarà el 26 de juny i 
finalitzarà el 30 de novembre de 2017, en els termes següents:  
  
A).- La prova pilot fixa un horari de presència obligada en el centre de treball de 4 
hores 30 minuts, i que es concreta de 9.30 hores a 14.00 hores. 
 
El temps restant de la jornada diària fins a completar la jornada setmanal assignada 
es podrà realitzar en règim de matí des de les 7.00 hores i fins a les 16.30 hores. 
 
En el marc d'aquesta franja d’obligada presència per al personal que tingui 
reconeguda la conciliació familiar (per fills menors de 17 anys, familiars amb 
discapacitat que en depenguin econòmicament o familiars fins al segon grau que 
per raons d'edat, accident, o malaltia no puguin valdre's per si mateixos) es preveu 
la flexibilitat horària següent: 60 minuts a l’entrada o a la sortida que permet l'inici 
de la jornada a les 10.30 hores o la finalització a les 13.00 h. 
 
El temps restant de la jornada diària fins a completar la jornada setmanal assignada 
es podrà realitzar en règim de matí des de les 7.00 hores i fins a les 17.30 hores per 
aquells empleats que tinguin autoritzada una flexibilitat per conciliació. 
 
La jornada de tarda per a tot el personal es podrà realitzar fins a les 19.30 hores. 
 
B).- La prova pilot de flexibilitat horària s'aplica a tot el personal que presta serveis a 
l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
C).- La realització de la prova pilot de flexibilitat horària als centres de treball ha de 
ser compatible amb el servei d’atenció a la ciutadania. La solució de qualsevol 
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imprevist excepcional que es pugui produir s’ha de prioritzar per sobre de la 
realització de la prova pilot en el centre de treball corresponent. 
 
D).- Constituir un equip de treball encarregat d’implementar els aspectes tècnics i 
organitzatius derivats de la posada en marxa de la prova pilot. Aquest equip estarà 
format per la Direcció de Recursos humans, pel Servei de Coordinació i 
contractació, per la Direcció de Serveis d'Organització i inspecció de serveis, un 
Cap d’Unitat de serveis territorials i un Cap dels serveis centrals. Aquest equip de 
treball comptarà amb el suport dels responsables dels centres que formen part de la 
prova pilot.  
 
E).- Crear una comissió de seguiment amb representació sindical per poder 
conèixer qualsevol incidència en el mateix moment que es pugui produir i poder 
plantejar una solució. 
 
F).- Els caps de les Unitats Territorials, els Directors i els caps de Servei de l'ORGT, 
en el termini de 10 dies abans de la finalització de la prova pilot, emetran un informe 
de valoració i la Direcció de Serveis de Recursos Humans presentarà a la Gerència 
de l'ORGT els resultats de la prova pilot, amb les conclusions i recomanacions 
derivades dels informes de valoració esmentats. Resultats que seran traslladats a 
les representacions sindicals. 
 
G).- A la data de finalització de la prova pilot, i fins el dia 31 de desembre de 2017, 
s’estudiaran les incidències produïdes i a la llum de la prova pilot realitzada, es 
negociarà les condicions de jornada i horari referides a la flexibilitat horària del 
personal que presta serveis a l’ORGT.  
 
Si per les circumstàncies que siguin, en el marc d’aquesta negociació les parts no 
han arribat a cap acord a data al 31 de desembre de 2017, la prova pilot es 
prorrogarà fins el dia 29 de març de 2018. 
 
H).- L'aplicació de la flexibilitat definitiva generarà un dret sobre flexibilitat horària en 
tots els llocs de treball de l'ORGT. Si el gaudiment d'aquest dret no es pot fer 
efectiu, en igualtat de condicions que a la Diputació de Barcelona, per necessitats 
del servei, s'obrirà el procés de revisió del lloc de treball que correspongui a la 
Relació de Llocs de Treball, per a garantir la compensació econòmica que escaigui 
en igualtat i equiparació a la regulació de la Diputació de Barcelona”. 
 

La Presidència, dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Nosaltres ens congratulem dels avanços aconseguits amb aquest 
dictamen de l’Acord de 21 de juny, i restarem amatents a la plena integració de les 
treballadores de l’Organisme a la Diputació de Barcelona. I ja avancem el nostre vot 
favorable al punt 10 i, als dos següents sobre l’assumpció de competències per part 
de l’Organisme, la nostra abstenció als punts 11 i 12. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, ja ho 
vam comentar tant a la Junta de Govern de l’Organisme com a la Comissió 
Informativa; estem satisfets i, a més, aquesta setmana s’ha produït també l’acord 
signat, si no em falla la memòria, per la pròpia presidenta i el diputat delegat; per tant, 
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estem contents i contentes de que hi hagin aquests avanços. Però insistim en el 
mateix que vam dir a la Junta... a la Comissió Informativa, crec recordar que ho vaig 
dir jo mateix, que aquí hi ha un seguit de qüestions vinculades a Tributs de Catalunya i 
al futur dels acords de la Diputació de Barcelona amb la Generalitat de Catalunya i la 
resta de diputacions, en relació amb Tributs de Catalunya, que entenem que van, 
també, dins del marc general de funcionament de l’Organisme de Gestió Tributària, 
que també afectaran el funcionament de gestió tributària. En aquests moments ens 
falta informació i tornem a demanar a l’equip de Govern que ens expliqui, en concret, 
com són aquests acords, com funcionarà, com afectarà a la Diputació, etc. Entenem 
que estem parlant de la flexibilitat i estem parlant d’una altra cosa, però creiem que 
una cosa també va amb l’altra. Perquè tot el personal, la gent que treballa a 
l’Organisme tampoc pot perdre de vista, ni ho perd, quina és la relació que la Diputació 
de Barcelona té amb Tributs de Catalunya, i com això, en el futur, acabarà esdevenint 
o no un sistema més estable de funcionament que, a hores d’ara, nosaltres 
desconeixem com és i crec que els treballadors i les treballadores de l’Organisme de 
Gestió Tributària també ho desconeixen; i, per tant, creiem que val la pena fer un 
esforç d’explicació de com van els acords i com funciona.  
 
Sé que estem a final de curs i sembla que comencem el curs que ve amb molta 
activitat política, però creiem que és un tema important que afecta treballadors i 
treballadores de la casa i que afecta, també, el món local i el funcionament dels tributs 
del món local i, per tant, demanem, de nou, a l’equip de Govern que ens expliqui quins 
són els acords que està fent amb el Govern de la Generalitat i com això pot afectar a la 
casa.  
 
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Bé, igual 
decepciono el senyor Funes, perquè el que faré és explicar el que portem a l’ordre del 
dia i el que vam acordar directament amb els treballadors. Els convenis que es van 
signar amb Tributs de Catalunya són coneguts pels treballadors, perquè no varien 
massa el que hi havia de relació entre les administracions, sobretot perquè el que hem 
fet canviar, sobretot és canviar d’administració que és allò que feia l’Agència Tributària 
espanyola, ho farà l’Agència Tributària catalana; però això no varia en absolut el que 
han de realitzar els treballadors i treballadores de l’Organisme de Gestió Tributària. 
Per tant, són convenis que sí que modifiquen algunes coses però que no estan 
relacionats amb la feina diària dels treballadors. Tot i això, també els hi vaig dir a la 
Informativa, ens podem seure i parlar-ne exactament de quins són els convenis i quins 
són els acords però, insisteixo i vull que quedi clar, no estan afectant directament el 
personal de l’Organisme.  
 
I quant a... És evident que el punt que aprovem és un acord que és efectiu abans 
d’hora, per entendre’ns. Veieu que el que fem és ratificar pel Plenari i ja s’ha aplicat la 
flexibilitat horària; quan el que hagués estat normal és que s’aprovés avui i fos efectiu 
a partir de demà. Però justament amb els sindicats vam arribar a l’acord de que es feia 
amb aquesta, amb un decret de presidència i que es ratificava al Plenari, i entenc, pel 
que diuen els portaveus, que no hi ha hagut cap problema en aquest sentit perquè 
s’avancés.  
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I la darrera o tercera qüestió és evident que el que vam fer l’altre dia amb la presidenta 
i els sindicats va ser signar un acord d’adhesió al conveni de la Diputació. Em penso 
que ho he dit a aquest Plenari, ho vaig dir a la Informativa i ho he dit a l’Organisme de 
Gestió Tributària, era una qüestió històrica. Segurament en aquest mandat n’hem 
parlat força, en aquest Plenari, dels treballadors i treballadores de l’Organisme de 
Gestió Tributària, però també els hi he dit que, durant molts anys, els sindicats i els 
treballadors han reivindicat aquesta situació i cap govern havia arribat fins el punt a 
que ha arribat aquest govern; i ho vull posar en valor. I ho vull posar en valor perquè 
entenem que tots hi estàvem d’acord, tots hi estem d’acord avui, però que, realment, 
s’ha produït en aquest mandat, i s’ha produït amb la presidenta Conesa al capdavant; 
i, per tant, hem fet una feina política molt important que, possiblement, altres governs, 
no possiblement, evidentment, altres governs no havien afrontat de la manera i 
valentia que ho ha fet aquest.  

 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels diputats i diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (9), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
CUP - Poble Actiu (3). 
 
11.- Dictamen de data 15 de juny de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Fonollosa, 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 Fonollosa en data 14 de setembre de 2016 acordà 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. 
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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 la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Fonollosa, en 
data 14 de setembre 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 - 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. 
 
II - Taxes per la prestació del servei d'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. 
 
III - 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. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxa per la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions 
 
 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. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
V - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 
 
 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. 
 
VI - Taxa per la prestació de serveis de casals infantils i altres activitats similars 
 
 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. 
 
VII - 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. 
 
VIII - 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. 
 
IX - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 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 - Altres ingressos tan tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar, no 
delegats en anteriors acords: 
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 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.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Fonollosa en data 
14 de setembre de 2016 de revocació de la delegació efectuada favor de la Diputació 
de Barcelona respecte a les funcions de gestió i recaptació de la Taxa pel 
subministrament d'aigua. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Fonollosa a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - 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. 
 
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 
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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 48 membres presents a la 
sessió, dels 50 de fet, dels 51 de dret que 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 (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del 
Grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 
12.- Dictamen de data 9 de juny de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació 
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en data 30 de maig 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 de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, en data 30 de maig 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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-  Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de 

constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament. 
 

 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 48 membres presents a la 
sessió, dels 50 de fet, dels 51 de dret que 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 (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del 
Grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 3 abstencions. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
13.- Dictamen de data 22 de juny de 2017, pel qual es proposa aprovar el traspàs 
de titularitat, a favor de l’Ajuntament del Pla del Penedès, del tram de la carretera 
BV-2153ant, entre els PK 1+980 i 2+168, propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
“La carretera BV-2153ant, en el terme municipal del Pla del Penedès, és actualment, 
en part, de titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves 
competències a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
L’Ajuntament del Pla del Penedès ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat 
d’integrar el tram de la carretera BV-2153ant comprés entre els punts quilomètrics 
1+980 i 2+168 a la trama urbana atès que el mateix presenta un trànsit molt local, 
circulant els vehicles per la variant BV-2153 que voreja la població. 
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Amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada pel President 
de la Corporació de data 24 d’octubre de 2014, va acordar formalitzar la signatura amb 
l’Ajuntament del Pla del Penedès, d’un conveni als efectes d’execució de les obres del 
“Projecte constructiu de l’accés nord de la travessera urbana BV-2153ant pk 1+750 al 
pk 1+980. TM El Pla del Penedès” (Codi 3148-PC-01) i traspàs de titularitat de la via. 
 
El Ple de l’Ajuntament del Pla del Penedès, en sessió ordinària celebrada en data 21 
de juliol de 2014, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici de 
data 31 de juliol de 2014, en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament del tram de la carretera BV-2153ant comprés entre els punts quilomètrics 
1+980 i 2+168. 
 
En el citat conveni, subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Pla del 
Penedès, s’establí que el traspàs de la carretera seria acordat per la Diputació de 
Barcelona un cop finalitzades les obres objecte del “Projecte constructiu de l’accés 
nord de la travessera urbana BV-2153ant. PK 1+980 al PK 2+168 al TM del Pla del 
Penedès (3679_OB_01)”, obres que varen ser totalment finalitzades en data 27 
d’octubre de 2016, data en que es va emetre informe considerant corregides totes les 
mancances de l’obra recollides en l’Acta de recepció signada en data 30 de setembre 
de 2016. 
 
La petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament 
del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva 
titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del 
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. 
 
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació a emès un informe tècnic en el 
qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament del Pla 
del Penedès en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram 
de carretera, en els termes següents: 
 
“(...) La carretera BV-2153ant disposa d’un tram que ha perdut la seva funcionalitat 
com a carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà del Pla del 
Penedès que s’inicia en el pk 1+980 (inici del pont sobre el torrent de Les Casetes o 
Cal Feset) i finalitza en el pk 2+168 (creuament amb la carretera BV-2153 pk 2+050). 
Es per tot això que procedeix iniciar la incoació del l’expedient de traspàs a la 
jurisdicció municipal, donat que es compleix l’article 172 del decret 293/2003, de 18 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, informant-se 
favorablement el mateix”. 
 
La fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de carretera 
objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de 
conformitat amb els criteris que preveu l’article 173.4 del Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, conté les dades 
següents: 
 
Carretera:               BV-2153ant 
PK inicial:                1+980 Inici del pont sobre el torrent de Les Casetes o Cal Feset  
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PK final:  2+168 creuament amb la carretera BV-2153 pk 2+050 
Amplada mitja:        6,00 m 
Superfície:         5.280,00m2 
Estat del ferm:        Bo 
Ponts i pontons: PK inicial 1+980; PK final 1+999; Estructura de maçoneria de 2 
arcs 
 
L’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat 
la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de 
Catalunya.  
 
L’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat de les 
carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba el tram 
de la carretera que és objecte del present Dictamen. 
 
La Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les atribucions de 
competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la 
Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de 
la Generalitat corresponen també a les altres administracions públiques que són 
titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans 
competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la competència d’aquesta 
Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per poder dictar resolució en 
l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament. 
 
En virtut del conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, 
signat en data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, es fa efectiu per part de la Generalitat el 
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la 
xarxa local.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de carreteres, al 
traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el qual en el 
seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres que passin 
a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als ajuntaments 
respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions cedent i 
cessionària, i l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat per Decret 
293/2003, de 18 de novembre, que estableix, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres, 
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per 
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les, 
no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les 
carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada 
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resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent 
notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat en el 
Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de conformitat 
amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves actualitzacions 
comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, comarcal i 
local. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per majoria 
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General i de l’Interventor General 
de la Corporació, en compliment d’allò que disposa l’article 179.1.b) del Text Refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de 
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament del Pla del Penedès, 
de conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en 
sessió de data 21 de juliol de 2014, del tram comprès entre el punt quilomètric 1+980 i 
el 2+168 de la carretera BV-2153ant, actualment de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb 
les característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades 
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part 
expositiva del Dictamen present. 
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament del Pla del Penedès els presents acords per al seu 
coneixement i als efectes procedents.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
50 de fet, dels 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per 
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tant, el quòrum previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
S’absenta de la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).  
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
per a la promoció dels horts urbans dins la demarcació de Barcelona. 
 
“En l’actual situació de crisi econòmica (especialment accentuada amb la crisi 
immobiliària), a les ciutats i pobles de la demarcació de Barcelona hi han quedat una 
gran quantitat de solars sense edificar per habitatge o altres usos que resten totalment 
improductius i mancats de qualsevol funció social i sovint es troben en situació 
d’abandonament. Aquesta situació es dóna en molts municipis. 
 
En aquest context, la Diputació de Barcelona és conscient de la necessitat de 
promoure una política pels espais oberts de titularitat pública situats dins del seu 
àmbit, encaminada a la promoció d’activitats d’interès social i compatibles amb 
l’ecologia, el paisatge i el marc normatiu actual. 
 
En conseqüència i atès que és necessari desenvolupar els nostres pobles i ciutats 
dotant-los del màxim valor social a cadascuna de les parts que els integren, es 
considera que els horts urbans són un dels recursos útils que s’han de potenciar, tant 
per a les persones que hi participen permetent ocupar el seu temps, com pel paisatge 
urbà i també per avançar cap a la sobirania alimentària de les persones amb menys 
recursos permetent obtenir-ne aliments. 
 
Per aquests motius, el grup CUP-PA presenta al Ple de la Diputació l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
1. Obrir una concertació amb els ajuntaments per determinar els terrenys 

susceptibles de ser incorporats a aquestes finalitats, concretant i ordenant les 
seves potencialitats i la fórmula de gestió més idònia en cada cas. 

 
2. Estudiar les característiques dels solars i d’altres terrenys ubicats dins de l’àmbit de 

la demarcació per valorar la seva disponibilitat d’ús a efectes de poder ser 
destinats provisionalment a usos d’interès social, com ara horts urbans, espais de 
lleure o formació; tenint present els aspectes morfològics, característiques del sòl i 
accessibilitat a serveis, així com la previsió de la seva disponibilitat pels usos 
definitius. 

3. Redactar, de comú acord amb els ajuntaments, un programa d’actuacions per la 
posta en valor dels terrenys estudiats en els apartats anteriors i amb l’objectiu de 
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fer-ne cessió en precari, per tal de desenvolupar l’agricultura dins de l’àmbit de la 
Diputació, en general, i que inclogui el desenvolupament de l’horticultura amb 
finalitats socials i recreatives. 

 
4. 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).” 

 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Després de la crisi immobiliària de 2007-2008 és evident que hi ha un 
gran nombre de solars que estan sense edificar, per habitatge i altres usos que, hores 
d’ara, resten improductius i mancats de qualsevol funció social i que, tot sovint, estan 
en una situació d’abandonament.  
 
Entenem que la política general de la Diputació ha d’anar cap a una política que 
promogui els espais oberts de titularitat pública dintre del seu àmbit per promocionar 
aquestes activitats d’interès socials i que puguin ser compatibles amb l’ecologia, el 
paisatge i el marc normatiu actual. És per això que creiem que cal dotar aquests 
espais d’un valor social, com ara els espais per a horts urbans, per ocupar el temps de 
gran part de la ciutadania, millorar el paisatge urbà, així com fomentar, no únicament la 
formació sinó també la sobirania alimentària dels nostres ciutadans i ciutadanes.  
 
És per això que proposem la concertació amb els ajuntaments a l’estudi de les 
característiques dels possibles usos socials d’aquests espais i, finalment, un programa 
d’actuació.  
 
A l’avançada agrair el suport dels Grups que hi donin suport.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Para nuestro Grupo, evidentemente, existen otras prioridades 
para utilizar los solares que actualmente tenemos, son urbanizables y tenemos en 
nuestros municipios. Mientas exista un déficit de equipamientos o exista un déficit de 
vivienda social, de vivienda protegida para determinados colectivos, como pueden ser 
los jóvenes o familias en riesgo de exclusión social; nuestra prioridad es que se utilicen 
esos solares evidentemente para esos usos. Por lo tanto, reconocemos que existe 
buena voluntad en la moción pero hay otras prioridades y, por tanto, nos 
abstendremos.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, només li 
feia saber que el senyor Fàbrega ens havia demanat passar però no sé si... si és 
urgent o no... 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Tenen raó. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Agraeixo molt als portaveus però encara 
tinc temps, per tant, seguim l’ordre establert.  
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Continua amb la seva intervenció el senyor Funes (E), qui diu: En tot cas, el nostre 
Grup serà breu. Entenem que és una proposta escaient. En tot cas, ja ho vam 
comentar l’altre dia amb els portaveus, creiem que hi ha, tant en aquesta casa com al 
conjunt del món local, hi ha activitat vinculada a l’aprofitament dels espais buits i de la 
creació d’horts urbans; per tant, tot el que sigui reforçar les polítiques municipals en 
aquest sentit ens sembla que és positiu. I, fins i tot, hi ha documentació a la pròpia 
casa en relació amb els espais buits que, en tot cas, es pot aprofitar o es pot ajustar. I 
hi ha experiències, per a nosaltres potents, com el “Pla Buits” o com l’experiència de 
“CoBoi”, a Sant Boi de Llobregat, creiem que són experiències que val la pena que, en 
definitiva, el que fan és intentar fer emergir noves centralitats, per entendre’ns, a nivell 
social i territorial. I creiem que val la pena reforçar-ho, que et permet una major 
implicació també en la dinàmica i alhora, per què no dir-ho, també poden intentar que 
allò que és un problema a molts barris sigui una oportunitat per fer altres coses; que 
també és cert. Perquè hi ha molts barris de les nostres demarcacions que tenim solars 
on tot sembla indicar que trigarà molts i molts anys en haver cap tipus d’activitat 
econòmica. A la meva ciutat que no és fàcilment reconegut per ser una ciutat extensa, 
tenim uns quants solars buits que podríem aprofitar per fer aquestes coses, que ja 
s’estan fent en molts casos però, segurament, ho podríem reforçar. Per tant, intentar 
convertir el que pot ser un petit problema, generar una oportunitat per la dinamització 
social i territorial. Per tant, ens sembla que és una bona oportunitat. Creiem que és 
una moció que és perfectament executable i que pot generar impactes positius tant 
socials com territorials, per tant, hi donaríem suport. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Entenem, també, com una moció de 
reforç a les iniciatives que es porten a terme per part dels diferents ajuntaments, de la 
pròpia Diputació. De fet, en alguns han anat més enllà, ja no parlen només d‘horts 
urbans sinó d’horts urbans socials. I, en aquest sentit, per a nosaltres és important 
continuar en aquesta línia de reforç. Alguns segurament, ho deia molt bé el portaveu 
que m’ha precedit en l’ús de la paraula, alguns ajuntaments han portat iniciatives que 
poden ser pioneres, que són agosarades, fins i tot, que no són simplement horts 
urbans. I, en aquest sentit, acumular tot aquest coneixement d’aquesta qüestió, 
d’aquestes iniciatives i també intentar reforçar aquesta coordinació, quedar bé entre 
ajuntaments i Diputació, pot resultar fantàstic; per tant, nosaltres donarem suport a 
aquesta moció. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, agrair els portaveus que vaig 
demanar poder tenir primer la paraula perquè, disculparan tots els diputats presents, 
però haig de marxar per poder donar suport a certs ajuntaments del Baix Llobregat en 
una reivindicació d’infraestructura viària davant del Ministeri de Foment.  
 
Dit això, des del Grup d’Esquerra, evidentment, donem suport clar a la moció. Jo crec 
que agrair a la CUP-Poble Actiu que, de tant en tant, crea la veu de consciència de 
recordar-nos la importància que té, en aquest cas, els horts urbans. És cert que, com a 
institució, la Diputació de Barcelona des de l’Àrea de Medi Ambient i també des 
d’Urbanisme fa temps que s’estan aplicant tot un seguit d’una guia d’actuacions, 
sobretot en espais urbans no utilitzables, per poder fomentar, entre altres usos, els 
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horts urbans. Però també dir que hi ha una línia clara dins el Catàleg de serveis que 
els ajuntaments podem sol·licitar per promocionar tenir horts urbans i tot el que, en 
aquest sentit, es pot desenvolupar.  
 
Jo només, com a breu reflexió, si em permet la Presidència i em permeten els grups 
aquí presents, manifestar que, evidentment, els horts urbans no és només utilitzar i 
recuperar la cultura d’horticultura. Una cultura que, malauradament, la nostra societat 
ha abandonat durant moltes dècades, i que jo crec que és bo que ho tornem a 
recuperar, primer, perquè genera autoestima; segon, perquè té un valor de solidaritat 
clar, que és que, segurament, moltes vegades els col·lectius en aquests moments més 
desfavorits socialment, podem crear un hàbit que és crear també una alimentació 
solidària i, sobretot, a l’abast de la població, de molta proximitat. I en aquest sentit és 
positiu. Però jo també faria referència en què la terra és un valor preuat. La terra és 
aquell valor que mai ha de desaparèixer del conjunt de la nostra societat, perquè és la 
terra el que sempre perdura. I jo crec que, d’una forma transversal, aconseguim 
diversos objectius: ecologia, mitjançant els horts urbans; solidaritat, perquè els sectors 
menys beneficiats de la població puguin tenir, en el fons, una solidaritat alimentària 
que és poder disposar del producte que en traiem de l’horticultura. Jo crec que també 
aconseguim un element de benestar social, de salut, que és l’autoestima, que sovint 
s’aconsegueix aquells que podem i que utilitzem els horts per poder-ne treure un fruit, 
que sempre et sents molt realitzat com a persona quan tires endavant un hort i el 
producte que en treus d’aquell hort.  
 
Per tant, agrair a la CUP, que jo crec que és una moció, si em permeten, també de 
consciència col·lectiva que aconseguim, donant-li suport.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: De veritat que, quan van presentar aquesta moció el que faig 
habitualment, des del Grup, és demanar tota la informació de la feina que fem a la 
Diputació de Barcelona i als municipis de la demarcació. I dir-los-hi que, el noranta per 
cent del que la moció proposa ja es fa, i potser es fan altres coses que ni tan sols 
proposa la moció. Perquè el portaveu d’Esquerra parlava d’algunes àrees de la 
Diputació, però es treballa des de Medi Ambient, però també es treballa des de la 
Gerència de Salut Pública, també és treballa des de la Gerència de Benestar Social; 
quan parlem d’aquest tipus d’horts urbans; i potser no tan urbans, en els altres 
municipis de la demarcació. Per tant, és d’aquelles qüestions que a la Junta de 
Portaveus haurem de fer un seguiment relatiu, perquè no caldrà; en el sentit de que, 
quan aboquem tota la documentació que ens aporten les àrees, veiem que estem 
complint d’una manera important, i amb escreix, el que proposa la pròpia moció.  
 
Per tant, nosaltres, com a Grup, el que farem és, evidentment, votar-la a favor, 
perquè reforça les polítiques del Govern de la Diputació, i donar-li aquest valor que 
tenen aquests horts socials, i aquests horts urbans. Aquest valor que han recordat els 
portaveus: que ajuda a la integració social, que ajuda al coneixement del medi, que 
ajuda a que les persones toquin, de nou, la terra; que, en moltes ocasions i sobretot 
als espais més urbans, ens havíem oblidat de la voluntat i dels avantatges que té 
conèixer el producte de proximitat, conèixer el que és treballar la terra i treure els 
beneficis que, no només són per alimentació de proximitat sinó que també són 
d’integració social, i també són de benestar de la persona. Per tant, de cap altra... no 
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podríem fer una altra cosa que votar a favor i demanar-los, encara, més exigència per 
tal de que aquests horts urbans, per sistema públic o per sistema de cessió dels 
propietaris, siguin més i més abundants, i ens ajudin a integrar persones que estan en 
situació bastant vulnerable als municipis.  
 
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 (12), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (9), Entesa (6) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció dels Grups 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 
41 vots a favor i 6 abstencions.  
 
2.- Moció que presenten els Grups Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, 
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. 
 

“Atès que la quantia assignada al Programa 232C “Actuacions per a la prevenció de la 
violència de gènere” dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017, recentment 
aprovats, és de 31,7 milions, quantitat del tot insuficient per arribar al mínim de 120 
milions d’euros, que les economistes feministes calculen que serien necessaris per 
dotar al Pacte d’Estat contra les violències masclistes dels recursos necessaris perquè 
es pugui desenvolupar eficientment. 
 
Atès que, en aquests mateixos pressupostos vigents es congela el Programa 232B 
“Igualtat entre dones i homes”, amb una quantitat de 19,7 milions d’euros, que suposa 
el 41,2% inferior respecte dels pressupostos del 2010. 
 
Atès que es continua sense assignació econòmica suficient per a la prevenció en els 
àmbits educatiu, sanitari i dels mitjans de comunicació, i sense donar cobertura a la 
prevenció i l’atenció de les violències masclistes, tal i com exigeix el Conveni d'Istanbul 
vigent des del 2014. 
 
Atès que aquests pressupostos insuficients comporten un empitjorament de la 
resposta policial i judicial i l’incompliment de l’obligació de cobrir els costos dels serveis 
jurídics, psicològics i socials que els ens locals han de garantir a partir de l’aportació 
dels fons de l’Administració de l’Estat, tal i com estableix l'article 19 de la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de 
Gènere. 
 
Atès que, el passat mes de juny es va fer lectura del manifest 19J Alerta Feminista a 
molts municipis catalans i de la demarcació de Barcelona que, entre d’altres qüestions, 
assenyalava: 

 

 Que en el que portem d’any han estat assassinades 55 dones a l’Estat Espanyol. 
Que totes elles deixen nenes i nens orfes, i que a aquesta consternació s’ha 
d’afegir l’assassinat dels fills i filles perpetrats per assassins masclistes. 
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 Que la violència masclista és una qüestió d’Estat, que ens afecta a tota la 
població, i que té una causa estructural que és la desigualtat entre dones i homes; 
en l’eradicació de la qual s’han de comprometre tots els recursos que siguin 
necessaris. 

 

 Que, davant l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2017, les 
organitzacions de dones han convocat una #AlertaFeminista per denunciar que 
aquests pressupostos no atenen les necessitats socials i que agreugen els 
problemes de desigualtat entre homes i dones amb conseqüències desastroses 
per la societat i, sobretot, per a la vida de les dones. 

 

 Que es constata que, des de l’any 2008, any d’aprovació de la Llei 5/2008 pel dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, els recursos destinats o s’han reduït 
o han estat insuficients per fer front a la violència masclista. 

 

 Que convençudes que ha passat el temps de les paraules és l’hora dels fets, i cal 
exigir al Govern de l’Estat la consignació de 120 milions d’euros en la 
partida destinada a la lluita contra la violència masclista. 

 

 Que s’exigeix, també, el compromís de les Administracions catalanes amb les 
demandes de millores que el moviment feminista planteja, així com la dotació 
pressupostària necessària per fer-les efectives. 

 
Per aquests motius proposem al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 

1. Instar el Govern de l'Estat a augmentar, en els propers pressupostos generals de 
l'Estat del 2018, l'assignació precisada en els termes abans esmentats, és a dir, en 
almenys 120 milions d'euros per a la lluita contra la violència masclista, així com 
augmentar les partides en relació amb les polítiques d'igualtat, necessàries per 
lluitar contra la desigualtat de gènere que genera les violències masclistes que 
patim les dones cada dia.  

 

2. Instar el Govern de l’Estat a que en la concreció del Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere inclogui la cobertura dels serveis d'atenció a les dones des 
dels municipis, transferint els recursos suficients per finançar els serveis 
d’assistència jurídica, social i psicològica a les víctimes de violències masclistes, tal 
i com estan aquestes recollides al Conveni d’Istanbul, i que les dones tinguin accés 
a aquests serveis independentment de la interposició o no de denúncia. 

 

3. Traslladar el present acord al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a 
l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats, als grups polítics del Congrés i 
Senat i a les entitats municipalistes de Catalunya.” 

 
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Si em permeten la resta de 
portaveus i no tenen cap consideració en contra. Bé, nosaltres hem... De fet, la 
iniciativa sorgeix d’Entesa, del Grup Socialista i nosaltres ens hi, amablement, gràcies 
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a ells, també el cosignem com a Grup d’Esquerra. Nosaltres entenem que és una 
moció que ja es va intentar presentar en el Ple anterior i que aquell mateix matí van 
ser aprovats els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017, per tant, té sentit que ara 
es presenti una moció en virtut dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.  
 
Amb el tema de violència masclista no hi podem jugar. I entenem que l’Estat està fent 
un flac favor quan disminueix, adduint problemes pressupostaris i una crisi econòmica, 
els recursos que tenia previstos per al 2017 i que, previsiblement, seran també per al 
2018, respecte les actuacions sobre la violència masclista i tot el seguit d’accions. De 
fet nosaltres entenem que ja, de fet, l’Estat a la seva Llei no ha desplegat en la seva 
totalitat, cosa que sí que hem intentat des del Govern de la Generalitat de Catalunya i 
des del nostre país. També els informes ens diuen que del cas de la violència 
masclista cada vegada, sorprenentment, entre els joves sembla que va en augment i, 
per tant, ens hauria de preocupar; i al contrari, és a dir, que les assignacions que 
hauríem de posar a nivell de dotació pressupostària per fer polítiques per fer front a la 
violència masclista no haurien de tenir cap mena de retallada, sinó al contrari, que 
hauríem de poder-hi augmentar. Sorprenent també que el Tribunal Constitucional hagi 
tombat part del redactats de les lleis catalanes, sobretot en el que afecta la Llei 
d’igualtat efectiva, que ens ha suspès. Nosaltres, des d’Esquerra, entenem que cal, i 
ho estem fent des de Diputació de Barcelona, i posar-ho en valor des de l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania, el Protocol d’actuacions contra la violència masclista; que és un 
ampli protocol que s’està realitzant i que, afortunadament, jo crec que som una 
administració, la Diputació, que, en aquest sentit, hi posem tot el nostre saber i tots els 
recursos que ens permetin poder-hi actuar.  
 
Finalment, jo voldria dir que no podem baixar la guàrdia sobre les activitats que, en 
aquests moments, s’estan realitzant des de moltes administracions i el que estem 
patint com a societat: cinquanta-cinc dones, en el conjunt de l’Estat espanyol, que han 
estat assassinades en el que portem d’any; i una societat que ha de posar tots els 
nostres recursos i totes les accions, hagudes i per haver, per poder fer front a la 
violència masclista. I, per tant, jo crec que, com a societat, aquest és un perill que 
estem patint en el conjunt de la seva societat. No és un sector concret que podem 
parlar de les dones, sinó al conjunt de la societat ens afecta, com ens va recordar la 
Pilar Díaz a la passada Junta de Portaveus, la violència masclista i, per tant, hem de 
posar tots els recursos.  
 
Un cop feta l’explicació de la moció i manifestat el posicionament favorable del Grup 
d’Esquerra Republicana, el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM) abandona la sessió. 
 
A continuació intervé la diputada del Grup Entesa, senyora Pérez, qui diu: Sí, partim 
d’aquesta absoluta preocupació d’uns pressupostos del 2017 que són clarament 
insuficients i, per tant, intentar, de manera, preveient els propers pressupostos que 
vindran acompanyats, esperem, d’una finalització del Pacte de l’Estat contra les 
violències masclistes que n’hi hagi i que es reculli aquest augment pressupostari. I ens 
afecta. I ens afecta donat que els Pressupostos de l’Estat tenen un impacte molt clar, 
en aquest àmbit, en les polítiques locals. Aquest augment hauria de revertir 
directament i positivament als serveis d’atenció a les dones que s’implementen, que 
estem implementant des dels municipis. També en la prevenció en àmbits com 
l’educatiu, com el sanitari, el treball amb els mitjans de comunicació, tal i com, ja es 
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recull a la moció, exigeix el Conveni d’Istanbul que fa tres anys l’Estat va ratificar. 
Esperem, també, un impacte positiu per la millora de cobertura de serveis jurídics, 
psicològics i socials; que també els ens locals estem garantint, a partir de les 
aportacions de l’Administració de l’Estat, recollit a la Llei orgànica de 2004 per la 
protecció integral contra la violència de gènere. I demanem, com diuen les 
especialistes, que s’incorporin cent vint milions d’euros, que és el que necessitaríem 
per començar a garantir aquests drets, garantir que quan una dona decideix denunciar 
ho faci acompanyada, obligatòriament, per una advocada; l’assistència psicològica; la 
traducció... Ara mateix no s’està garantint. Es proposa, també, 5,7 milions per finançar 
l’assistència legal, social i psicològica a les dones que estan en situació de violència. 
El que tenim en els pressupostos d’aquest any només arribaríem al cinc per cent de 
les dones; cinc per cent! És bastant preocupant com hem aprovat uns pressupostos 
que ens estan deixant, en matèria de dret a una vida lliure de violència, poc cobertes. 
Necessitem, a més, eradicar el masclisme, que és una ideologia de dominació i que 
només es treballarà i s’aconseguirà des de la prevenció. Tenim retallades, congelades, 
oblidades les partides en matèria de política d’igualtat. Malviu un “Instituto de la Mujer” 
retallat, mancat de projectes, buit de personal tècnic especialitzat, descapitalitzat i 
sense pes polític. No està en els pressupostos la formació en igualtat ni a les escoles, 
instituts, universitats, on està aquesta formació estructural, curricular i obligatòria? El 
treball amb els mitjans de comunicació per la programació o per la publicitat no 
sexista. Estem parlant de drets, estem parlant a favor de la llibertat de dones i homes a 
viure sense estereotips ni dependències i, sobretot, aquest dret de les dones a una 
vida lliure de violències. 
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Aquesta moció, bàsicament, el que 
pretén és dir que volem el Pacte d’Estat ja, i que volem els recursos ja; que no podem 
esperar ni un moment més. Que ha arribat ja el moment de deixar-nos de paraules, de 
bones intencions, de minuts de silenci... Sí, també necessaris, però no suficients. Que 
el que necessitem ara, i és el moment és dels fets, d’incorporar en els pressupostos 
les partides necessàries. I aquests no és que siguin uns pressupostos congelats, uns 
pressupostos retallats; el que s’ha congelat és la retallada que s’ha produït en els 
darrers anys. Ho diu molt bé la moció. En matèria d’igualtat entre dones i homes 
parlem de més d’un quaranta per cent de retallada, quan és imprescindible aquest 
acompanyament de les dones que denuncien però, també és imprescindible la 
prevenció. Observem a les societats, a les ciutats, als pobles on vivim, observem que 
aquestes mostres de violència masclista cada cop apareixen a edats més tempranes i 
més joves. I, per tant, tan important, ara mateix, és treballar conjuntament amb 
aquelles dones que estan patint directament aquesta violència masclista, en la forma 
que sigui, com intentar prevenir perquè això no passi en el futur.  
 
El dinou de juny, el dia de l’alerta feminista, el dia que molts ajuntaments, la majoria, 
vam despertar, també vam acompanyar les feministes en aquestes demandes que 
avui intentem recollir en aquesta moció, eren cinquanta-dues les dones mortes a tot 
l’Estat. Ha passat només un mes i ja tenim quatre dones no mortes, perdó, 
assassinades; assassinades per aquests agressors masclistes. I perdoneu-me però, 
no passa res, no passa res. Passa que ens lamentem, passa que ho denunciem. 
Passa que entrem mocions, i probablement l’aprovarem, però no acaba de passar el 
que necessitem veritablement, és el Pacte d’Estat. Cada dia que passa, cada dia que 
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fem tard. I passa, també, que no recollim la necessitat d’aportacions econòmiques per 
poder cobrir tot aquest ventall, tot aquest àmbit de necessitats que tenim per lluitar, de 
manera decididíssima, contra la violència masclista. I fins que això no passi ens 
posarem d’acord, farem manifestos el vint-i-cinc de novembre, farem manifestos el dia 
que pertoqui, però no podrem lluitar de manera veritable contra aquesta realitat tan 
crua com és la violència masclista.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Des de la CUP-Poble Actiu, com no podria ser d’una altra manera, compartim 
l’essència d’aquesta proposta per fer polítiques feministes, per anar a l’arrel de la 
situació de desigualtat que ens trobem, per atacar el sistema patriarcal i el sistema 
capitalista...; a la CUP-Poble Actiu sempre se la trobarà. Ara bé, nosaltres el que no 
compartim és el marc territorial, i el creure que, dins de l’Estat espanyol, hi ha 
reformulació possible i hi ha espai possible per desenvolupar polítiques feministes, i 
més amb els partits que tenim al Govern. És per això que nosaltres convidem els 
diferents partits que presenten avui aquesta moció a sumar-se a la construcció d’una 
nova república catalana, una república catalana que obre l’espai en el sí del procés 
constituent de posar els feminismes a l’agenda i al centre polític de qualsevol actuació 
política, per tal de tirar endavant les diferents polítiques feministes que necessitem i 
que totes defensem.  
 
Ara bé, cert, sigui dit això, nosaltres donarem suport a aquesta moció, ja que és 
evident que la diferència de posició social i econòmica entre dones i homes implica 
que moltes polítiques i pressupostos, considerats neutrals al gènere, afecten de forma 
diferent a uns i altres i, per aquesta raó, és important dotar els pressupostos d’una 
perspectiva de gènere, de la mateixa manera que és important que transversalitzem el 
gènere a les diferents àrees i apliquem, també, una perspectiva interseccional a l’hora 
de desenvolupar polítiques des de l’Estat, però també des dels diferents municipis. En 
aquest sentit, creiem que és important fer una avaluació de quin impacte té l’execució 
del pressupost en la igualtat de dones i homes. També, si contribueix el pressupost 
que estem desenvolupant a disminuir la desigualtat, si l’augmenta o si la deixa en una 
mateixa situació que la que havia començat. I, en aquest sentit, malgrat avui 
presentem aquesta moció aquí, a mi m’agradaria saber, també, quants municipis 
realment estan desenvolupant pressupostos amb perspectiva de gènere, perquè crec 
que en són molt pocs malgrat aquí estem representats. Per tant, que també es 
comenci des dels nostres municipis a desenvolupar polítiques i feministes i, sobretot, a 
transversalitzar la visió de gènere en totes aquelles actuacions que nosaltres duem a 
terme. Dit això, nosaltres votarem favorablement. 
 
S’incorpora, de nou, a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).  
 
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Por parte del Partido Popular compartimos, como no, la preocupación y la esencia de 
la moción, en el sentido de que no se puede consentir, no se puede tolerar ni una sola 
víctima más. La violencia de género, por tanto, tiene que ser y debe ser una prioridad 
de todas las administraciones, por supuesto, del Gobierno de España pero también de 
las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los entes locales.  
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En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, para luchar 
precisamente contra esta lacra, el Ministerio de Igualdad ha dotado o tiene dotado un 
presupuesto de 31,7 millones de euros, lo que significa que hay un incremento del 
once y medio por ciento respecto del presupuesto del año anterior. Pero ese 
presupuesto, que ojalá pudiera ser mayor y ojalá pudiéramos tener más recursos, 
¿cuánto vale una víctima, cuánto vale? Cuantos más recursos podamos destinar para 
evitarla, está claro que eso no tiene precio, y que tenemos que trabajar para que ese 
presupuesto cada vez pueda ser mayor. 
 
Pero también hay que recordar que, en años anteriores, con gobiernos de otros 
colores políticos, que ahora firman esta moción, dotaban de muchos menos recursos, 
precisamente las políticas de igualdad. De hecho, en el año 2011, el Gobierno 
socialista del PSOE estaba o dotó con solo treinta millones de euros la cifra o la 
dotación presupuestaria, precisamente, en estas políticas. Por tanto, también hay que 
tener en cuenta que la lucha contra la violencia de género tiene que ser transversal, no 
solo desde un Ministerio sino transversal, dentro de los diferentes ministerios que tiene 
el Gobierno de España, pero también con otras administraciones públicas. De hecho, 
si sólo nos ceñimos al presupuesto del Gobierno, de manera transversal, y al 
presupuesto de igualdad le sumamos el de justicia y educación, veremos que el 
presupuesto asciende a doscientos sesenta y seis millones de euros para combatir 
esta lacra social. 
 
Aquí hay muchos alcaldes, alcaldesas y seguro que en sus cartapacios municipales, 
tienen regidores de igualdad, tienen dotaciones presupuestarias para, precisamente, 
trabajar en esta línea. Ustedes solicitan aquí un incremento de un cuatrocientos por 
cien del presupuesto del Gobierno de España, ¡un cuatrocientos por cien! Dígame qué 
alcalde o alcaldesa, de los que están aquí presentes, van a hacer ese incremento 
también de cara al año que viene. ¿Van a dotar de un cuatrocientos por cien de más 
recursos las políticas de igualdad en sus respectivos ayuntamientos? La Diputación de 
Barcelona, que también tiene programas dedicados a esto, ¿lo va a incrementar en un 
cuatrocientos por cien? Porque si nos ceñimos al presupuesto del año 2017 de la 
Diputación de Barcelona veremos, por ejemplo, comparado con el año 2016, que en el 
año 2016 en la partida de asistencia social primaria, por ejemplo, donde se incluye 
l’Escola de la Dona, acción comunitaria, participación de igualdad y juventud y otras 
partidas; eso ascendía, en el año 2016, a ciento dos millones de euros. ¿A cuánto 
asciende en el año 2017 ese mismo presupuesto de la Diputación de Barcelona? A 
ochenta y un millones de euros, veinte millones de euros menos; la Diputación de 
Barcelona. Por lo tanto, está muy bien predicar y decir aquí que otras administraciones 
pongan más dinero y más recursos, por supuesto, y esa preocupación la compartimos 
por parte del Partido Popular, pero, de la misma manera que pedimos a otras 
instituciones, aplíquese también en aquella para la cual somos diputados, que es la 
Diputación de Barcelona, y en aquella que también ejercemos la dirección de los 
ayuntamientos de nuestra provincia. Por lo tanto, desde el Partido Popular por 
supuesto compartimos la preocupación, seguiremos trabajando, vamos a, también, a 
tender la mano para conseguir, cuanto antes mejor, ese Pacto de Estado; pero no 
podemos votar esta moción a favor y, por tanto, nos abstendremos”. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Efectivamente, señor Reyes, el presupuesto del 2017 ha 
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ascendido en los programas de lucha contra la violencia de género a 31,7 millones, 
pero después de que diversos grupos parlamentarios presentaran enmiendas a la 
propuesta que hacía el Gobierno. Esta cantidad, 31,7 millones, como usted bien dice, 
nos pone a los niveles de las últimas partidas presupuestarias de los gobiernos del 
Partido Socialista, por lo tanto, tampoco estamos en un descenso del presupuesto 
impresionante en materia de violencia de género, sino que estamos justo en los 
niveles de antes de los recortes. Además es cierto, como usted también indica, que si 
sumamos las partidas de otros Ministerios que se destinan, también, a luchar contra la 
violencia de género se asciende a los doscientos, casi setenta millones de euros, en 
partidas de justicia, sanidad y educación. Evidentemente que hay que mejorar esta 
materia y presupuestariamente, de cara al 2018, tenemos que mejorar en la dotación 
presupuestaria.  
 
Sin embargo, nosotros todavía lo que no entendemos es cuál es la justificación 
objetiva de los ciento veinte millones estos de euros, que ustedes hablan en la moción. 
Y, miren, también ha hablado el señor Reyes de los presupuestos de Diputación. 
Nosotros, también, en la moción esta echamos en falta que ustedes hayan hecho 
algún tipo de referencia a las dotaciones presupuestarias de la Generalitat. Nosotros, 
analizando los datos presupuestarios de la Generalitat, en política de “dones”, que son 
los programas donde se enmarcan la lucha contra la violencia de género, vemos que, 
en el año 2016, teníamos una dotación de once millones ciento veintiséis mil euros y, 
en el 2017, tenemos una dotación de ocho millones de euros. Quizá el señor Fábrega, 
que ha hecho referencia a las disminuciones presupuestarias, ahora que se ha ido, 
lástima, nos hubiera podido explicar a qué se debe las disminuciones en estas partidas 
en la Generalitat de Catalunya. Yo lo entiendo a Esquerra Republicana, que no se 
hable de la Generalitat en una moción como esta. Lo que no entiendo es el papel de 
Entesa y el Partido Socialista, que siempre ven los problemas en relación al Estado, y 
nunca hablamos de los problemas cuando tenemos que hablar, también, del papel de 
la Generalitat.  
 
En cualquier caso, ya decimos, nosotros estamos por trabajar en la línea de mejorar 
presupuestariamente las dotaciones para la violencia de género, y más ante los datos 
escandalosos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial en cuanto, bueno ya 
se han hablado de los datos de asesinadas, pero si hablamos de datos de denuncias 
de violencia de género, estamos en torno a las ciento cincuenta mil denuncias 
anuales, por lo tanto, es un tema que hay que abordar con el Pacto y, efectivamente 
con un presupuesto idóneo y, por lo tanto, nosotros daremos apoyo a la moción.” 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Per avançar el nostre vot favorable a la moció, però sí fer dues 
consideracions més o menys adients, entenem. 
 
Primer, que com deia la presidenta de l’Institut Català de la Dona, la Núria Balada, 
quan es va reunir a Madrid i es va proposar l’adhesió al Pacte nacional contra... allà 
diuen “contra la violencia de género”, vam explicar que és difícil adherir-se al pacte 
nacional a nivell estatal quan, realment, el que s’està fent és treballar en un pacte 
nacional contra la violència masclista a Catalunya que, a més, no només abasta el que 
és la violència masclista a la parella, que és el que proposa el pacte nacional de 
violencia de género, sinó que abasta moltes més altres formes de violència masclista: 
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des de les mutilacions genitals fins a la violència sexual, passant per moltes altres. Per 
tant, d’entrada, ja trobem un enfrontament quant a les necessitats que té el territori de 
Catalunya, i quant a la feina que està fent el Govern de la Generalitat i l’Institut Català 
de la Dona, conjuntament amb moltes entitats del país, que estem treballant 
conjuntament per fer un bon pacte nacional que s’ha de signar properament. Per tant, 
difícil, d’entrada, lligar aquesta dualitat de competències, entenent que s’hauria 
d’incorporar l’aportació de l’Estat a finançar, també, que aquest pacte nacional català 
de violència contra la violència masclista. Aquesta la primera part.  
 
No entrarem en el fons de la qüestió, és a dir, que ens cenyirem al que diu la moció. 
La moció, al final, està parlant d’una cosa tan fàcil com els diners que aporta l’Estat en 
aquest sentit. Per tant, de tot el que han dit els companys d’altres grups, evidentment 
ho entenem com a necessari i subscrivim el cent per cent del que han dit, però ens 
cenyirem, finalment, a aquesta qüestió; perquè el que estem demanant és un 
increment. I els hi dono algunes dades, de fet, no només estem parlant de la 
necessitat d’un increment, és també de com es reparteix aquest increment i com es 
reparteix la partida que existeix. L’Estat va decidir que atorgaria vuit-cents mil euros a 
tant alçat a totes les comunitats autònomes i Ceuta i Melilla, sense més. I després van 
afegir una dispersió territorial que el que ha fet és encara perjudicar més l’aportació 
que s’ha de fer a Catalunya. Per tant, no només s’ha d’augmentar el pressupost sinó 
que també s’ha d’augmentar o s’ha de fer un repartiment diferent, i la moció no en 
parla; però sí que volíem fer-ho palès del repartiment a cada una de les comunitats 
autònomes i, especialment a Catalunya.  
 
I, finalment, no és per posar aigua al vi però, malgrat tinguem aquesta quantia, a 
Catalunya no arriben aquests diners senzillament perquè no complim amb el dèficit 
pressupostari que el Ministeri d’Economia i Hisenda considera que han de tenir les 
comunitats autònomes. Per tant, seguirem reclamant però, al final, el que veiem és 
que aquests diners no acaben arribant i entenem, encara més, el que deia inicialment 
que potser necessitem un altre estatus polític perquè aquestes coses no passin.  
 
De nou intervé la senyora Pérez (E), qui diu: Sí, rèplica i alguna pregunta que es feia 
més de com es calculava. Primer dir que, ens trobem aquest any 2017 amb una 
partida de 31,7 milions i aquest és el pressupost semblant a principis d’aquesta 
dècada. No defensaré els pressupostos socialistes, però tenim les dades i la diputada 
voldrà expressar absolutament el que es va trobar el PP a l’arribar al govern i que va 
retallar com a una de les primeres actuacions; un pressupost, el que tenim ara, 
ordinari, de crisi, que no es correspon al relat que fa la mateixa ministra quan parla de 
que aquesta és una gran prioritat. Si aquesta és una gran prioritat hauríem de posar 
remei i, per tant, també diners dels pressupostos.  
 
Com es calculen aquests cent vint milions? Han estat estudis d’especialistes, però sí 
que puc donar alguna dada. Si estem parlant d’un finançament d’assistència legal, 
social i psicològica de les dones de 5,7 milions; ens diu la “Plataforma Impacto de 
Género ya”, que això equival a cent cinquanta professionals en total. Estem parlant de 
tot l’Estat espanyol, cent cinquanta, si pot ser insuficient. Si vostè mateix deia que hi 
havia cent quaranta-tres mil denúncies l’any passat, només denúncies, òbviament, no 
totes les dones que han decidit no posar denúncia. La “macro-encuesta”, 2,5 milions 
de dones víctimes de violència masclista...; podem fer fàcilment els càlculs de tot allò 
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que no s’està cobrint en termes formals, ja no parlant de tota la mancança que hi ha en 
matèria de prevenció, d’educació, d’altres temes que hem parlat però sí dir que és una 
dada que surt d’un estudi d’especialistes i d’economistes feministes.  
 
Intervé de nou la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: Sí, presidenta simplement per 
reclamar la rigorositat de la política. No podem dir coses que no són, jo això sí que ho 
demano. Les paraules se les emporta el vent, però les dades són les que són, i si tirem 
d’hemeroteca les trobem; i clar, amb molta facilitat. Ara sé que no és fàcil veure-ho 
però és que tenim una gràfica que és impressionant; la gràfica de la inversió del 
Pressupost de l’Estat de 2008 a 2016, tant en matèria d’igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones, com en aquelles actuacions per a la prevenció integral de la violència 
masclista. I en cap moment això reflexa el que s’ha dit per part d’algun portaveu aquí, 
en concret, per part del portaveu del Grup del Partit Popular.  
 
No és cert el que es diu. Per tant, jo demano rigorositat i, sobretot, acompanyar amb 
dades concretes, per anys, amb gràfiques, tot allò que es diu. Perquè el que és fàcil és 
dir allò de que... No, no estem disposats a consentir-ho. Però, en concret, del que ens 
interessa, el que ens interessa és que als Pressupostos Generals que s’acaben 
d’aprovar del 2017, aquella partida contra la violència masclista recull una quantitat 
que és un deu per cent menor que fa set anys. I no hauria de ser un deu per cent 
menor, hauria de ser un deu per cent major o, com a mínim, el que acabem de 
demanar en aquesta moció. 
 
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), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (9), Entesa (6), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP 
- Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 44 
vots a favor i 3 abstencions.  
 
3.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació 
i pels presidents delegats de les Àrees.  
  
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i 
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència, 
compresos entre els números 6096 al 6893 ambdós inclosos; Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 5898 al 6688, 
ambdós inclosos; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números 
6120 al 6869, ambdós inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els 
números 5923 al 6728 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 
6118 al 6825, ambdós inclosos tots ells de l’any 2017, i dels acords adoptats per la 
Junta de Govern corresponents a la sessió ordinària de data 8 de juny de 2017. 
 
4.- Precs 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem al punt de precs. Hi ha un prec 
també per escrit, per part de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, però anirem 
donant la paraula en funció de la seva petició. 
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El prec presentat per escrit pel Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i que 
llegeix el president del Grup diu:  
 
Miguel-Angel Ibáñez en su condición de presidente del Grupo de Ciutadans-Cs 
en la Diputación de la Provincia de Barcelona y en representación del mismo, 
efectúa el siguiente 
 
RUEGO: 
 
Ante la situación de conflicto en el metro que perjudica gravemente el derecho 
a la movilidad de gran parte de los habitantes de la provincia de Barcelona y 
especialmente a los más cercanos al área metropolitana de Barcelona. 
 
A la vista de que ya se han realizado 11 jornadas de paros parciales, que 
afectan gravemente a los 1.269.000 viajeros que usan el Metro y que están 
deteriorando la calidad del transporte público. 
 
Ante la evidencia de que después de 70 sesiones de negociación del 
convenio colectivo y de las declaraciones públicas de la Presidenta de TMB, 
Dña. Mercedes Vidal, que ha renunciado públicamente a seguir trabajando en 
propuestas para la resolución del conflicto como también de los sindicatos, hoy 
se está en un punto muerto, que incluso ha llevado al Síndic de Greuges, 
Rafael Ribó a la apertura de una investigación de oficio y a pedir a Dolors 
Bassa, titular de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, un laudo de obligado 
cumplimiento a las partes para atajar este conflicto sin fin a la vez que 
reclama más compromiso a la consejería de Territorio y Sostenibilidad como 
responsable último de la movilidad. 
 
A la vista de que los representantes de los trabajadores han anunciado nuevas 
jornadas de huelga en días de gran demanda de movilidad. 
 
A la vista de que los servicios mínimos implantados –del cuarenta por ciento de 
los trenes en horas de incorporación a las empresas y del veinte por ciento en 
las de regreso a los hogares- son aproximadamente la mitad de los decretados 
en las últimas huelgas en ciudades con características semejantes. 
 
A la vista del llamamiento a la responsabilidad de Maria Assumpció Vila, 
Síndica de Barcelona Ciudad en que pide una solución urgente a un conflicto 
muy grave que después de cerca de tres meses no se ha encontrado una 
solución, la síndica recuerda que el derecho de huelga es un derecho 
fundamental reconocido en la Constitución y que la Generalitat tiene que 
establecer unos servicios mínimos de forma ponderada entre las partes, 
garantizando los derechos de la ciudadanía 
 
Se realiza el siguiente: 
RUEGO 
 
Que la Diputación provincial de Barcelona inste al gobierno del Área 
Metropolitana de Barcelona, a dar un nuevo impulso en las negociaciones para 
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resolver un conflicto que perjudica gravemente a gran parte de los habitantes de la 
provincia de Barcelona y especialmente a los más cercanos al área metropolitana de 
Barcelona. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Queda exposat aquest prec. Jo li 
faria la reflexió què cada administració sap molt bé quina és la seva competència i, per 
tant, crec que correspon als alcaldes, des de la seva responsabilitat, instar l’Àrea 
Metropolitana en relació a poder resoldre aquest conflicte el més aviat possible, en 
benefici dels ciutadans, dels treballadors i treballadores i, també, evidentment, de la 
prestació del servei. Dir-li que no crec que sigui el paper de la Diputació de Barcelona 
instar, en aquest cas, una altra institució que està basada, precisament, en la base 
municipal. Els que tenen la potestat de fer-ho són els alcaldes/alcaldesses i, per tant, 
tot i així, nosaltres ho recollim. Evidentment com a alcaldes/alcaldesses ens preocupa 
la situació, però entenem que aquesta és una qüestió que no és competència 
d’aquesta Diputació. 
 
De nou intervé el senyor Ibañez (C’s), qui diu: Gràcies. Nosaltres hem presentat, 
aquest prec, des del punt de vista de que una de les funcions de la Diputació és donar 
suport als ajuntaments i, llavors, l’hem entrat amb aquest sentit, de donar des de 
Diputació, aquest suport als alcaldes i alcaldesses. 
 
La senyora presidenta diu: Gràcies, queda recollit. 
 
La Presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora 
Rovira, qui diu: Nosaltres continuem demanant la dimissió de la Núria Parlon que 
recordem que està en una vicepresidència cinquena sense atribucions i, per tant, 
demanem, una vegada més, que deixi aquest càrrec que no té cap atribució concreta.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) contesta el prec: Jo, una vegada més, dic que 
aquest prec no té sentit i és buit de contingut, perquè no han volgut entendre que a la 
Diputació de Barcelona s’ha establert i organitzat que el cap de l’oposició té rang de 
vicepresidència. Per tant, si volem fer un reconeixement a aquell Grup, primer grup de 
l’oposició, com a cap de l’oposició amb rang de vicepresidència, crec que som lliures 
per organitzar-ho com, des de l’equip de Govern, vulguem. Respectant aquest prec, 
reitero, també, la meva resposta.  
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, 
qui diu: Sí, aquest prec, volia formular aquest prec donada la importància que té el 
sector del cava i el sector vinícola a la província de Barcelona, no només socialment, 
sinó també econòmicament, evidentment; i en tot el que és l’activitat productiva de la 
nostra província de Barcelona. Durant trenta-sis anys s’ha fet una mostra de caves, la 
mostra de cava i de vi, a la ciutat de Barcelona a les Festes de la Mercè i, de forma 
habitual, s’ha ubicat aquesta mostra al Passeig Lluís Companys. Aquestes properes 
Festes de la Mercè de Barcelona no es podrà fer aquesta mostra de cava i de vi, 
perquè l’alcaldessa Ada Colau ha decidit traslladar aquesta mostra al mes d’octubre. 
Nosaltres demanem, des del Grup Popular, volíem demanar a la presidenta de la 
Diputació, donada la importància que té el sector del vi i del cava a la província de 
Barcelona, que pogués fer alguna gestió amb l’alcaldessa Colau perquè es 
replantegés aquest trasllat d’aquesta mostra al mes d’octubre. Sabem que és 
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competència, sabem que és competència de l’Ajuntament de Barcelona, evidentment, 
decidir com ha d’organitzar la seva festa major, però creiem que és important per a la 
província, que és un sector important per la província, que, per tant, la presidenta 
podria fer alguna gestió.  
 
Jo, com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona, ja he fet la gestió adequada a 
l’Ajuntament per tractar de donar..., de corregir aquesta situació i de que tornés a 
replantejar-se i fer-se aquesta mostra en el marc de les Festes de la Mercè, però no ho 
hem aconseguit.  
 
Demanaria que la presidenta de la Diputació pugui fer alguna gestió en aquest sentit 
perquè entenem que, com li hem dit, és un sector molt i molt important a la nostra 
província i, creiem que, per a ells és important, així ens ho han fet arribar, és important 
aquesta mostra; i creiem que seria important que és pogués replantejar i que es tornés 
a fer en el mes de setembre, en aquestes dates de la Festa de la Mercè. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Jo, agraint el prec, el que li diré és que, 
des del meu màxim suport al sector del vi i el cava, que aprecio moltíssim com a 
producte de qualitat i també com a producte del qual en podem gaudir, diria que, com 
a presidenta de la Diputació, jo no puc dir a cap alcalde ni a cap alcaldessa què han de 
fer o deixar de fer. Entenc que hi haurà uns motius concrets específics per 
l’organització que fa cada ajuntament de les seves festivitats i de les seves 
celebracions i, per tant, des del màxim respecte, des de la màxima cordialitat, però, 
evidentment, no és aquesta la funció de la presidència de la Diputació.  
 
5.- Preguntes 
 
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: 
El nostre Grup ha preguntat, si no em falla la memòria almenys en les dues últimes 
Comissions Informatives, en relació amb el Reglament de les borses de treball. Vam 
preguntar fa dos mesos i el diputat de l’àrea ens va contestar amb un relat informatiu 
sobre com estava la situació. A la darrera Comissió Informativa vaig preguntar en 
relació amb un decret concret que limitava les possibilitats de recurs per part dels 
sindicats, en relació amb les borses. I, en aquests moments, nosaltres el que voldríem 
saber és quin és l’estat de negociació d’aquest reglament de les borses de treball; 
quins són els elements de conflicte que han emergit, perquè se’ns fa veure que hi ha 
elements de conflicte, i quines són les solucions que planteja el Govern de la Diputació 
per resoldre aquest conflicte o per desbloquejar el conflicte i, a ser possible, també, el 
calendari. Marxem de vacances i creiem que és un tema important i volem tenir les 
coses aclarides, encara, en relació amb el curs vinent i creiem que és un tema cabdal. 
I, per tant, agrairíem, insistim, quin és l’estat de la negociació; si hi ha un conflicte, on 
està el conflicte; quin plantejament té l’equip de Govern per resoldre el conflicte i amb 
quin calendari. 
 
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Lamento dir-li 
que un calendari no li puc donar. En tot cas, l’última vegada que va preguntar li vaig 
explicar que hi havia un diagnòstic de la situació, que hi havia un reglament que havien 
proposat els propis sindicats, i que l’administració de la Diputació, per tant, en l’Àrea 
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de Recursos Humans, la Direcció de Recursos Humans va proposar aquest reglament, 
que no era necessari però que sí que beneficiava la manera de treballar amb les 
borses de treball. Li vaig explicar que estava així i que no s’aplicava perquè, 
evidentment, no estava aprovat. Hem avançat en el sentit de que estem treballant amb 
els dos sindicats majoritaris, amb Comissions Obreres i UGT, per parlar de quina és la 
solució definitiva. No l’hem trobat encara. Al final la darrera reunió amb ells va ser la 
setmana passada. És veritat que estem en una època complicada perquè comencen 
les temporades de vacances i, sobretot, el conflicte està en el perfil professional dels 
membres de les borses de treball. Hi estem buscant solucions. A la Diputació no li 
caldria aquest reglament, és a dir, que podríem treballar perfectament sense aprovar-
lo; però tenim la voluntat, com a Govern, d’aprovar-lo. I el que estem, jo crec que és, 
ara ja, amb les últimes converses que traspassaran i que les he fet jo, des del punt de 
vista polític, però que passaré i traspassaré a qui ha de negociar realment, que és la 
Mesa general de negociació, perquè ho treballin els propers mesos amb la voluntat 
que, si s’aprova definitivament el reglament, pugui ser cap al mes d’octubre/novembre. 
 
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. 
 
Les preguntes presentades per escrit i que han tingut resposta, o que encara 
estan pendents de ser contestades, són les següents: 
 
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.  
 
El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), per escrit de data 7 de juliol de 2007, 
lliurat en la mateixa data al Grup Partit Popular ha proposat la possibilitat de 
celebrar una reunió amb la coordinació general de la corporació per donar 
resposta a aquesta i a d’altres preguntes pendents. 
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2. Pregunta, formulada en data 3 de maig, pel portaveu adjunt del Grup Partit 

Popular, que diu: 
 
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 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. 

Pregunta pendent de resposta. 
 
3. 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 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. 

El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), per escrit de data 7 de juliol de 2007, 
lliurat en la mateixa data al Grup Partit Popular ha proposat la possibilitat de 
celebrar una reunió amb la coordinació general de la corporació per donar 
resposta a aquesta i a d’altres preguntes pendents. 
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4. 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. 

El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), per escrit de data 7 de juliol de 2007, 
lliurat en la mateixa data al Grup Partit Popular ha proposat la possibilitat de 
celebrar una reunió amb la coordinació general de la corporació per donar 
resposta a aquesta i a d’altres preguntes pendents. 
 
5. 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. 
 
El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), per escrit de data 7 de juliol de 2007, 
lliurat en la mateixa data al Grup Partit Popular ha proposat la possibilitat de 
celebrar una reunió amb la coordinació general de la corporació per donar 
resposta a diverses preguntes pendents, inclosa la informació que sol·liciten en 
aquest escrit.  
 
6. 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. 
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El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), per escrit de data 7 de juliol de 2007, 
lliurat en la mateixa data al Grup Partit Popular ha proposat la possibilitat de 
celebrar una reunió amb la coordinació general de la corporació per donar 
resposta a aquesta i a d’altres preguntes pendents. 
 
7. 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. 

El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), per escrit de data 7 de juliol de 2007, 
lliurat en la mateixa data al Grup Partit Popular ha proposat la possibilitat de 
celebrar una reunió amb la coordinació general de la corporació per donar 
resposta a aquesta i a d’altres preguntes pendents. 
 
8. 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. 
 
9. Pregunta, formulada en data 26 de juny, pel portaveu del Grup Ciutadans-

Partido de la Ciudadanía, que diu:  
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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. 
 
10. Pregunta, formulada en data 30 de juny de 2017 pel president del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:  
 
 
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, diputat president del Grup Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el 
present escrit, passo a formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat: 
 
Per necessitats del nostre Grup, necessitem tenir accés a l’informe de conclusions 
elaborat per l’empleada número 5077 arran de la seva assistència/participació a la 
reunió de la regió llatina americana-Carib de l’IFLA, que es va celebrar a Buenos Aires 
(expedient SAP 2017/0005248). 
 
La resposta, signada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, senyor Martí Pujol (ERC-AM), va ser lliurada en data 13 de juliol 
de 2017 i diu:  

 
Senyor diputat, 
 
Em complau enviar-vos l’informe adjunt donant resposta a la vostra instància 
presentada al Registre General de la Diputació de Barcelona (núm. 1700027673), 
en relació a les conclusions de l’assistència de l’empleada 5077 a la reunió de la 
regió llatina i el Carib de l’IFLA ,celebrada a Buenos Aires del 5 al 9 de juny de 
2017. 
 
En resposta a la instància presentada al Registre General de la Diputació de 
Barcelona (núm. 1700027673) el passat 30 de juny de 2017, pel Sr. Miguel Ángel 
Ibáñez Giner, Diputat president del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, en 
referència a les conclusions de l’assistència de l’empleada 5077 a la reunió de la 
regió llatina i el Carib de l’IFLA celebrada a Buenos Aires del 5 al 9 de juny de 2017 
adjuntem el següent informe. 

Informe de la Reunió IFLA LAC, Regió Llatinoamericana i el Carib  

5-9 de juny de 2017, Buenos Aires, Argentina   

En qualitat de presidenta Electa de la IFLA la Sra. Glòria Pérez Salmerón assisteix 
a la reunió esmentada, on es tracta la Visió Global de les Biblioteques. 
L’assistència a les reunions de la IFLA de la Sra. Pérez, com a presidenta electa de 
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la institució, no suposen cap despesa directa (ni desplaçament, ni allotjament, ni 
dietes) per la Diputació de Barcelona.  

Amb el lema: 

“Junts creem el futur. Uneix-te a nosaltres!” 

L’IFLA està facilitant una discussió mundial de la Visió Global de les biblioteques 
per tal d’actualitzar-se i ajudar les pròpies biblioteques a encarar els reptes que la 
globalització de la societat de la informació i la comunicació ha provocat i el canvi 
de paradigma a l’hora de consultar i accedir a la informació.  

Es tracta d’una conversa global que es realitza a diferents nivells i que es va iniciar 
a Atenes, Grècia, el 4 d'abril de 2017 i que es continua amb sis taller regionals, 
celebrats a les biblioteques més emblemàtiques del món: la Biblioteca del Congrés 
dels Estats Units, a Washington; la Biblioteca de l’Assemblea Nacional de Camerun, 
a Yaoundé; la llegendària biblioteca d’Alexandria, a Egipte; la Biblioteca del 
Congreso de la Nación Argentina, a Buenos Aires (motiu d’aquest informe); la 
Biblioteca Nacional de Singapur; i finalment es realitzarà els propers dies 5-7 a la 
Biblioteca del Museo del Prado, ubicada al Casón del Buen Retiro de Madrid. 

Aquestes converses es duran a terme durant tot l'any. Es pot accedir a la informació 
sobre IFLA GLOBAL VISION a través de la pàgina web de la discussió de la Visió 
Global de IFLA: https://globalvision.ifla.org/ 

Per obtenir més informació i sumar-se a la conversa a Twitter i Instagram utilitzant 
el hashtag #iflaGlobalVision. 

El taller de Madrid serà el darrer d’aquesta primera fase y a partir de la seva 
conclusió es podran visualitzar les converses compartides i també es podrà 
participar individualment online. 

El debat de la Visió Global de la IFLA reuneix a milers de representants del camp 
de la biblioteca de tot el món per explorar com un camp de la biblioteca connectat 
pot afrontar els reptes del futur. La metodologia aplicada fa que a través d’aquestes 
reunions i tallers que involucren un alt representant de les biblioteques de cada país 
del món, s’estableixi un consens a partir de les preguntes inicials aportades per 
l’IFLA on s’exposen els reptes que encara el sector bibliotecari a partir de la creixent 
globalització, amb la convicció que es podran superar mitjançant una resposta 
inclusiva i global que representi el secor bibliotecari unit.  

Les conclusions d'aquesta conversa juntament amb les dades dels vots emesos 
online, seran recollides i analitzats per l’IFLA. Aquest material únic proporcionarà 
una base sòlida per a l'informe de la Visió Global de la IFLA que es publicarà a 
principis de 2018. Segons l'informe, el sector de les biblioteques desenvoluparà 
plans de treball concrets sobre com posar en pràctica la nostra visió col·lectiva del 
futur; una segona  fase que s’iniciarà a partir de la reunió de la Presidenta (IFLA 
President’s Meeting) que està prevista a Barcelona la primavera del 2018, seguida 
de sis nous tallers regionals, per dissenyar un pla d’actuació amb les especificitats 
de cada regió mundial per donar resposta a les necessitats identificades de forma 
estratègica amb propostes de futur. 

https://globalvision.ifla.org/
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Reunió de la Regió Llatinoamericana i el Carib sobre el taller de la Visió 
Global de les Biblioteques realitzat a Buenos Aires, Argentina 

El dies 7, 8 i 9 de juny la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i 
Institucions bibliotecàries (IFLA), va celebrar el taller regional de la Visió Global de 
la IFLA per l’Amèrica Llatina i el Carib a la Biblioteca del Congreso de la Nación, a 
Buenos Aires, Argentina. Va reunir representants d'associacions de biblioteques i 
biblioteques nacionals de 27 països d'Amèrica Llatina i el Carib per discutir com el 
sector bibliotecari unit i connectat pot abordar els reptes del futur. 

La Vicepresidenta de la República Argentina, Lic. Gabriela Michetti, va inaugurar 
l'esdeveniment donant la benvinguda als participants i destacant el paper clau de 
les biblioteques -especialment les biblioteques públiques- en brindar accés lliure i 
democràtic a la informació, fomentant el desenvolupament econòmic i social. En el 
seu discurs d'obertura va expressar: "Estem molt contents de que la Biblioteca del 
Congrés de la Nació hagi estat elegida com una de les Oficines Regionals de la 
IFLA, que demostra un merescut reconeixement al treball i la trajectòria de la 
biblioteca en el País i a la Regió ".  A continuació van prendre la paraula el Director 
de la Biblioteca del Congrés de la Nació Argentina com a amfitrió de l’esdeveniment 
i el Secretari General de la IFLA, Gerald Leitner tal com ha fet a la resta dels cinc 
tallers celebrats fins a la data, per donar-los-hi el relleu que requereixen.  

Així mateix, Glòria Pérez-Salmerón, en qualitat de Presidenta Electa de la IFLA, va 
fer un discurs inaugural destacant la importància de les biblioteques públiques i dels 
seus directors que han de pensar estratègicament per avançar-nos a les vicissituds 
de les biblioteques sota els efectes d’un món global. I que és paradoxal que en un 
món súper tecnològic i ben comunicat encara s’observin problemes d’accés a la 
informació i al coneixement en molts llocs del món. Les biblioteques, a més d’oferir 
locals acollidors i col·leccions actualitzades, han de facilitar l’aprenentatge de l’ús 
de les tecnologies de la informació, i adaptar-se a les necessitats informatives de la 
ciutadania, convertint-se en veritables laboratoris d’accés al coneixement per 
contribuir a desenvolupar els individus i la societat en general, d’acord amb els 
ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de la ONU per a 
la Transformació del Món. 

Per tal de no influir en les decisions i respostes dels participants a tots el tallers 
sobre la Visió, l’informe de conclusions d’aquest taller llatinoamericà i caribeny no 
es farà públic fins que el taller europeu no finalitzi, que com ja s’ha mencionat es 
celebrarà a Madrid properament. 

Vegis més informació sobre la discussió de la visió global de IFLA a 
globalvision.ifla.org 

 
L’aposta de la Gerència de Serveis de Biblioteques per treballar els ODS, 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de la AGENDA 2030 

 
Com ja s’ha esmentat en l’apartat 1, concretament en l’estratègia de l’IFLA, la 
Federació ha posat en marxa un programa anomenat IAP, International Advocacy 
Programme, un programa ideat per capacitar el bibliotecaris de biblioteques 
públiques en fer de les biblioteques els agents de desenvolupament dels objectius 
de l’Agenda 2030 en el seus territoris. 
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La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació s’ha sumat a aquest 
programa i ha participat activament en el taller que l’IFLA ha impartir a Espanya 
darrerament. 
 
En l’actualitat s’està treballant en una proposta per que les biblioteques de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals sumin les seves activitats per impulsar l’assoliment dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i sumar-se d’aquesta manera a la 
transformació del món com apunta el títol de la Agenda 2030 de les Nacions 
Unides. 
 
Compartim el posicionament de I’IFLA sobre les biblioteques i el desenvolupament: 
 
- Les biblioteques brinden oportunitats a tothom 

 
- A tot arreu, a totes les persones i grups marginats. 

 
- Les biblioteques promouen l’auto-desenvolupament de les persones: 

 
 Les persones poden aprendre, crear e innovar 
 Cultura d’alfabetització i investigació 
 Millora de les destreses relacionades amb les TICs per a millorar les 

vides i les comunitats 
 

- Les biblioteques ofereixen accés als coneixements del món 
 

 Accés a la informació en totes les seves formes 
 Coneixements tradicionals, patrimoni nacional cultural i 

científic 
 Aliances per a garantir l’accés equitatiu als recursos del 

coneixement 
 

- Les biblioteques formen part d’una societat amb múltiples interessats 
 

 Treballen de forma eficaç amb molts grups 
 Govern, educació, societat civil, empreses 
 Aliats experimentats per obtenir resultats positius 

 
- Les biblioteques han de rebre reconeixement en els marcs de les polítiques de 

desenvolupament 
 

 Els responsables de la formulació de les polítiques han de promoure 
l’enfortiment i el posicionament de les biblioteques per a resoldre els 
problemes de desenvolupament en l’àmbit de la comunitat 

 
- Els bibliotecaris presten orientació experta 

 
 El personal de les biblioteques és un intermediari capacitat i fiable 
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 Proporcionen entrenament per al maneig de la informació i els mitjans 
de comunicació 

 

En resum: 

“Les biblioteques tenen una funció natural en la provisió d’accés a la 
informació i als serveis en xarxa que recolzen el desenvolupament 
sostenible” 

A més de crear consciencia i augmentar la capacitat de les biblioteques per 
contribuir al desenvolupament de les persones, les comunitats i la societat en 
general, el programa de la Gerència de Biblioteques s’ha fitxat  treballar amb més 
detall els següents ODS: 
 
- Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 
 

- Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 
l’ocupació plena i productiva i el treball decent/digne per a tothom. 

 
- Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament 

sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, 
responsables i inclusives a tota els nivells. 

 
Marta Cano Vers 
Gerent de Serveis de Biblioteques 
 

11. Pregunta, formulada en data 19 de juliol de 2017, pel president del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:  

MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, diputado presidente 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: 
 
A raíz de la última convocatoria que ha hecho el Ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat, dentro del Programa de Fomento de la Ocupación Local de la Diputación de 
Barcelona 2017-2018, se estableció un período de inscripción desde el día 9 de junio 
de 2017 a partir de las 00.00 horas hasta el día 12 de junio de 2017, es decir, de sólo 
dos días hábiles completos, restringiéndose la presentación de solicitudes mediante 
presentación telemática. En el Pleno del pasado mes de junio del Ayuntamiento de 
L’Hospitalet de Llobregat, el Grupo Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ya presentó 
una moción cuestionando dicha convocatoria. 
 
Al ser dicho programa un programa de la Diputación de Barcelona y teniendo en 
cuenta las leyes, normas y códigos de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, solicitamos que se nos informe si, desde esta Diputación, hay 
habilitado algún seguimiento, requerimiento o condición que permita que la situación 
descrita en el párrafo anterior no se pueda producir y, en el caso que no lo haya, 
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sugerimos que, en la aceptación de los encargos de gestión que hagan las entidades 
locales, se añada el cumplimiento de unas determinadas normas de plazos, 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como por cierto 
recoge en parte el Código de Buen Gobierno y Calidad Institucional de la Diputación 
de Barcelona. 
 
Pregunta pendent de resposta. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Sense res més a tractar, desitjar bones 
vacances a aquells que tinguin l’oportunitat de fer-les. Jo el que, sobretot, els 
recomano és que uns dies de desconnexió sempre són oportuns perquè hem de 
reprendre el curs amb energies renovades. Moltes gràcies per la seva assistència.  
 
Ara sí, moltes gràcies i sense res més a tractar, s’aixeca la sessió i que tinguin bones 
vacances, essent les 13 hores i 30 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 
              
 
 
 
 
 


