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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 5 d’octubre 2017, a les 10 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), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor
(PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria
del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA),
Teresa Maria Fandos i Payà (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 i Díaz (CUP-PA), Alexandra Sevilla i Oliveras
(ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretari accidental el senyor José Luis Martínez-Alonso Camps.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana i la
tresorera, senyora Marta Gómez Acin.
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Jordi
Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Miquel Forns i Fusté (CiU) i Josep Salom i Ges (CiU), i
les diputades senyores Pilar Díaz i Romero (PSC-CP) i Maria de los Angeles Gallardo i
Borrega (ENTESA), així com la secretària general de la Corporació, senyora Petra
Mahillo Garcia.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Molt bon dia a tothom. Senyores
diputades, senyors diputats, els dono la benvinguda en aquesta sessió plenària
ordinària, de 5 d’octubre, que, recordem, correspon al Ple del mes de setembre, que
vam posposar la setmana passada.
Tot seguit, constata l’existència del quòrum necessari per a la celebració de la sessió,
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 obre la sessió.
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Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i
Galbis, del partit polític Convergència i Unió, per la Junta Electoral de Zona de
Barcelona, en substitució de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia
del Ple ordinari, es procedirà a la presa de possessió del diputat Il·lm. senyor Jordi
Martí i Galbis, candidat electe del Partit Convergència i Unió per la Junta Electoral de
Zona de Barcelona, segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central, i
després d’haver donat compliment als requisits legalment i reglamentàriament
establerts. Tot seguit la Presidència demana al senyor Martí i Galbis que s’acosti a la
Mesa Presidencial a l’objecte de prendre’l jurament o promesa del seu càrrec,
conforme a la fórmula reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5
d’abril.
A continuació, el senyor Martí i Galbis s’aixeca i lliura la seva credencial al secretari
accidental, senyor Martínez-Alonso, qui manifesta que és conforme. Seguidament,
s’acosta a la Mesa Presidencial i la presidenta procedeix a la lectura de la fórmula de
jurament o promesa establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril dient:
Senyor Martí i Galbis: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir
amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat,
així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. El senyor Martí i Galbis contesta:
“Prometo”.
La presidenta, senyora Conesa, procedeix a col·locar la insígnia de la Diputació de
Barcelona al nou diputat i a partir d’aquest moment l’Il·lm. Senyor Martí i Galbis
adquireix la condició de diputat amb els honors, drets, obligacions i privilegis propis del
càrrec.
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
I.1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 20 de juliol de 2017.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Direcció de Serveis de Recursos Humans
2.

Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’acord adoptat per la Mesa
General de Negociació de matèries comunes, de data 12 de juliol de 2017,
referent a l’adequació del text de les especificacions reguladores del sistema de
millores socials de la Diputació de Barcelona, en matèria de despeses de cultura,
sanitat, esportives, conciliació i ajut per fills menors de 18 anys.
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Servei de Programació
3.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 10/2017 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.

Intervenció General
4.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Compte General de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.

Organisme de Gestió Tributària
5.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l'increment d’un 1 per cent de les
retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i
personal directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, amb efecte 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
l’exercici 2017.

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.

Acord de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona de condemna dels
atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017.

2.

Acord de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona de condemna de la
repressió policial de l’1 d’octubre.

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 29 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 20 de juliol de
2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 20
de juliol 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.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Recursos Humans
2.- Dictamen de data 13 de juliol de 2017, pel qual es proposa la ratificació de
l’acord adoptat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes, de data
12 de juliol de 2017, referent a l’adequació del text de les especificacions
reguladores del sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona, en
matèria de despeses de cultura, sanitat, esportives, conciliació i ajut per fills
menors de 18 anys.
“La Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona,
(en endavant MGNmc) d’acord amb l’habilitació recollida a l’article 37, apartat 1, i), del
RDL 5/201, de 30 d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
(TREBEP) ha vingut negociant de conformitat amb les disposicions legals vigents en
cada moment, els criteris generals sobre mesures d’acció social destinades a fer front
a les despeses de caire social vinculades a determinades prestacions concretades en
els àmbits cultural, sanitari, esportiu, de conciliació i per fills menors de 18 anys.
La regulació d’aquest sistema de millores socials de la corporació s’hi conté en
l’actualitat en l’Acord adoptat pel Ple corporatiu en sessió ordinària de data 30 d’abril
de 2015, que ratificà l’Acord de MGNmc de 27 de març de 2015. De conformitat amb el
que disposa aquest text regulador, correspon a la Comissió mixta de millores socials
integrada per la corporació i per representants de cadascuna de les seccions sindicals
que formen part de l’òrgan de representació, concretar el contingut i fer el seguiment
de la implementació del referit acord regulador.
En aquest context, i amb motiu, del nou àmbit subjectiu derivat en essència, de
l’aprovació de l’Acord de MGNmc de 30 de juny de 2016, sobre Personal interí de la
Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, i que va ser ratificat pel Ple corporatiu en data
28 de juliol de 2016, les parts reunides en el sí de la Comissió mixta de millores socials
consensuaren el passat dia 7 de juliol de 2017, un nou text regulador del sistema de
millores socials de la corporació que d’una banda, actualitza els apartats afectats per
la nova regulació quant a l’àmbit d’aplicació i de l’altra, i vist el seguiment que efectuà
sobre la implementació dels acords vigents, incorpora un seguit de canvis referits a
l’àmbit de la gestió. El nou text va ser elevat per a la seva aprovació, a la Mesa
General, la qual adoptà el proppassat 13 de juliol, l’Acord que a continuació es
transcriu:
“Acord
Adequació del text de les especificacions reguladores del sistema de millores socials
de la Diputació de Barcelona
Objecte
L’objectiu del nou sistema de millores socials és la unificació de les vigents mesures d’acció
social destinades a fer front a les despeses vinculades a determinades prestacions socials
de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació, a satisfer contra factura o documentació
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acreditativa, mitjançant el procés de nòmina. A l’efecte, la corporació dotarà una única
partida pressupostària destinada a atendre aquestes millores de caire social.
Àmbits inclosos en les millores socials
Els àmbits genèrics que s’inclouen en les millores socials són els següents:






despesa cultural
despesa sanitària
despesa esportiva
despesa conciliació
ajut per fills menors de 18 anys

Els supòsits concrets de prestacions a incloure en cadascun d’aquests 4 àmbits genèrics
seran determinats per la Comissió mixta de millores socials.
Import de la millora social
 La corporació consignarà una dotació de 710.000€ anyals destinada a satisfer la
despesa de millora social derivada de prestacions de caire sanitari, cultural esportiu, de
conciliació i de l’ajut per fills menors de 18 anys.
 Amb l’import consignat es procedirà a l’abonament en la nòmina del mes de març, de
l’ajut per fills menors de 18 anys, en l’import que anualment es determini per la Comissió
mixta de millores socials, entre el personal que acrediti la condició de beneficiari/ària en
el període de temps corresponent a l’any meritat.
 Les relacions temporals de durada inferior a sis mesos durant el període anual de
referència, donaran lloc a la percepció de la prestació corresponent a l’ajut per fills
menors de 18 anys en l’import corresponent al 50% de la quantia íntegra.
 La quantitat a abonar per als àmbits - sanitari, cultural, esportiu i de conciliació- resultarà
de repartir la quantitat de la dotació sobrant, un cop efectuat l’abonament de l’ajut per
fills, entre el total de peticions presentades en el termini establert i validades, tenint en
compte els següents trams al que pertanyi el titular:
TRAM 1 Percepció del 100%:
 llocs de treball classificats fins el nivell retributiu 25 inclòs
 relacions temporals de durada superior a 6 mesos
 personal jubilat (fins els 70a.)
TRAM 2 Percepció del 50%:
 llocs de treball de nivell retributiu del lloc de treball 26 en endavant
 relacions temporals de durada inferior a 6 mesos
A l’efecte es prendrà com a referència el nivell del complement de destinació assignat al
lloc de treball en el moment de realitzar-se l’abonament (el mes de novembre).
 En cap cas la quantitat a abonar en el tram amb dret al 100% de la prestació serà
superior 200€, i sempre haurà de correspondre a despesa efectivament acreditada.
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 Es respectarà sempre com a criteri d’abonament, el límit de l’import de la despesa
acreditada. En el supòsit de documents acreditatius d’import inferior s'abonarà la totalitat
de l’import corresponent a la despesa acreditada.
Sol·licitud i requisits formals
L’ajut social corresponent a cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials es podrà
sol·licitar en format paper o telemàticament per l’espai personal, mitjançant el model
normalitzat existent a l’efecte (s’adjunta model de sol·licitud en format paper).
La sol·licitud en format paper s’haurà de presentar en el Registre General de la Corporació
o, en el seu cas, de l'organisme o ens corresponent.
En tot cas, caldrà adjuntar a la sol·licitud la factura o el document acreditatiu de la despesa
efectuada en els termes que s’especifica en el corresponent model. Així mateix, s’haurà
d'indicar el motiu de la despesa el qual haurà de coincidir amb algun dels conceptes
previstos, així com el nom i DNI de la persona (titular o beneficiari).
Documentació acreditativa
La condició de beneficiari de l’ajut per fill menor s’acreditarà mitjançant la presentació de
fotocòpia del llibre de família. Atesa la naturalesa de l’ajut, la corporació mantindrà les dades
dels beneficiaris a l’efecte de la percepció dels ajuts successius sempre que es mantinguin
els requisits per a la condició de beneficiari.
Per a la resta de millores la condició de beneficiari/ària s’acreditarà mitjançant el comprovant
(rebut, factura, tiquet, etc.) de la compra o del servei realitzats, on s’indiqui:






nom i adreça de l'empresa o professional
identificació del beneficiari del servei/tractament
codi o número d'identificació fiscal
data en què s'ha realitzat el servei
segell i signatura

Titulars i beneficiaris/àries
La condició de titular o beneficiari de les millores s’haurà d’acreditar en tot cas, en el període
corresponent a l’anualitat a meritar.
Titulars


El personal funcionari de carrera i el personal funcionari d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional en situació administrativa de servei actiu a la Diputació
de Barcelona i/o que presti serveis en aquesta. S’acreditarà també la condició de
beneficiari quan aquest personal es trobi en qualsevol altra situació administrativa per
motiu de conciliació;



El personal laboral fix que presta serveis a la Diputació de Barcelona o en els ens i
consorcis que en depenen o en què hi participa, als quals els resulta d’aplicació el
Conveni col·lectiu de la corporació;



El personal de la Diputació de Barcelona amb nomenament interí o personal laboral que
presta serveis mitjançant relacions de caire temporal en la corporació o en els ens i
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consorcis que en depenen o hi participa i als quals els resulta d’aplicació el Conveni
col·lectiu de la corporació;


El personal jubilat o que hagi extingit el seu nomenament amb motiu de jubilació, fins els
70 anys;
Resta exclòs el personal directiu professional i el personal laboral amb relació de caràcter
especial d’alta direcció, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
Resta exclòs el personal eventual nomenat per la corporació.
Personal beneficiari
Els cònjuges i les parelles de fet i els fills menors de 21 anys i que convisquin amb la
persona titular i no percebin cap renda procedent del treball.
Els fills més grans de 21 anys, en cas de discapacitat, sempre que aquella estigui
acreditada pels equips multiprofessionals dependents de la Generalitat de Catalunya.
Pagament
L’import s’abonarà amb periodicitat anyal un cop exhaurit el període de meritament establert
en cada cas. A l’efecte i depenent de l’àmbit de la millora es diferencien dos períodes:
Ajut per fill menor de 18 anys: l’abonament s’efectua a any natural vençut en la nòmina
corresponent al mes de març, un cop revisada i verificades les peticions, la documentació
aportada i les dades existents. No obstant, durant el segon trimestre de l’any es procedirà a
regularitzar els supòsits que no s’hagi pogut demanar l’ajut o no es disposés en el moment
de fer-ho, de les dades necessàries.
Millora sanitària, cultural, esportiva i per conciliació: el període de referència pel meritament
s’estableix entre l’1 d’octubre de l’any immediatament anterior al de l’abonament i el 30 de
setembre de l’anualitat d’abonament. La documentació acreditativa de la despesa efectuada
corresponent al període de meritament es podrà presentar com a molt tard, fins el 30 de
setembre de l’any d’abonament. El pagament s’efectuarà en la nòmina del mes de
novembre.
Gestió i seguiment del procés
La Comissió mixta de millores socials constituïda i integrada per la corporació i per
representats de cadascuna de les seccions sindicals que formen part de l’òrgan de
representació del personal funcionari i del personal laboral, de conformitat amb el que
disposa la normativa vigent, és la instància encarregada de concretar el contingut i fer el
seguiment de la implementació dels presents acords.
En aquest sentit, la Comissió determinarà els supòsits específics que donen lloc a cadascun
dels àmbits inclosos en les millores socials acordades, i pel que fa a l’ajut per fills
determinarà anualment la quantia de l’ajut dins del crèdit global destinat a millores socials.
La Comissió mixta de millores socials en primera instància, o mitjançant la Direcció dels
serveis de recursos humans en tant que gestora del procés de nòmina podran, en qualsevol
moment, fer ús dels instruments de verificació i control escaients, per tal de comprovar que
els titulars o beneficiaris reuneixen efectivament les condicions exigides per obtenir
aquestes prestacions.
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Vigència
A l’entrada en vigor del present Acord restarà sense efecte qualsevol altre acord o pacte que
el contradigui o s’hi oposi, i en concret, la regulació derivada de l’Acord de MGNmc de data
27 de març de 2015.”

D’acord amb el que disposa l’article 38.3 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i atès que
l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació atesa la naturalesa
normativa dels acords i pactes sobre condicions de treball concertats amb els
representants dels empleats, tot això en aplicació de l’article 33.2, apartat b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article
10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, de data 30 de gener de
2003 i modificat en data 26 de febrer de 2015, i l’article 70, apartat 4, 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, i l’article 2.apartat f, in fine, del
Reglament català del personal al servei dels ens locals, aprovat pel D 214/1990, de 30
de juliol.
En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al Ple,
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’Acord subscrit per la Mesa General de Negociació de matèries
comunes de la Diputació de Barcelona, en data 13 de juliol de 2017, conforme el text
transcrit en la part expositiva de la present resolució.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol resolució que s’hi oposi o contradigui la
regulació continguda en el present Acord.
Tercer.- DISPOSAR que aquesta resolució serà d’aplicació als diferents ens i
organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte
del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, tot tenint en compte les
peculiaritats i singularitats de cada ens, així com al personal laboral dels diferents ens i
organismes que pertanyen o ens els quals participa la Diputació de Barcelona, sempre
que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta corporació.”
I el Ple n’acorda la ratificació per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics Convergència i Unió (11), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
Servei de Programació
3.- Dictamen de data 15 de setembre de 2017, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 10/2017 al Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per a l'exercici 2017, així com aprovar l'actualització del Pla estratègic
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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 les previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de
modificacions), s’insti la modificació dels esmentats instruments.
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és
un dels supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 de abril, pel
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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 establert, la realització de despeses,
prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització d’una despesa concreta i determinat tant en
la seva quantia com en les condicions d'execució.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 10/2017 del pressupost
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, que recull crèdits extraordinaris,
suplements de crèdit i transferències de crèdit per un import total de dos milions
nou-cents cinc mil sis-cents vint-i-sis euros amb seixanta-un cèntims (2.905.626,61
EUR) amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant
d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- APROVAR l’actualització del Pla estratègic de subvencions 2017 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2017 inclòs dins
de l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull
en l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a
tots els efectes.
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci
en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació;
transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords
restaran definitivament aprovats.
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Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació
definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
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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 (12), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10) i Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés (9) i l’abstenció dels Grups d’Entesa (5), Partit Popular (3),
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat
definitiu de 31 vots a favor i 14 abstencions.
Intervenció General
4.- Dictamen de data 8 de setembre de 2017, pel qual es proposa aprovar el
Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016.
“Fets
El compte general posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici, de conformitat amb allò que preveu
l’article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El Compte general de la Diputació de Barcelona està integrat pel de la pròpia
Corporació, pels dels organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre,
Organisme de Gestió Tributària (ORGT), Fundació Pública Casa de Caritat i Patronat
d’Apostes i pels comptes anuals de la societat mercantil limitada Xarxa Audiovisual
Local (en endavant ‘XAL, SL’).
El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i els comptes dels
seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
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Local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (ICL), a l’empara del que disposa l’article 210,
en relació amb l’article 203.1.d) del TRHL, i els comptes anuals de la XAL, SL s’han
elaborat d’acord amb la normativa mercantil, i el règim de comptabilitat és el previst
per a les societats mercantils quan el capital social de les quals pertany íntegrament a
les entitats locals, d’acord amb l’article 209.3 del TRHL.
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat retuts per la presidenta, i els
dels seus organismes autònoms i el de la XAL SL, han estat retuts i proposats pels
seus òrgans competents, a tenor del que estableix l’art. 212 del TRHL.
Vist l’informe favorable de la Intervenció general, de data 18 d’ abril de 2017, emès en
relació amb el Compte General 2016 en compliment de la funció de control intern
respecte de la gestió econòmica en l’accepció de funció interventora que preveu
l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d’acord amb la normativa que regula
l’exercici de l’expressada funció, en la seva modalitat de control limitat, conforme amb
allò que disposa l’article 219 del TRHL.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la reunió que va tenir lloc el dia 12 de
maig de 2017, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà
sobre la procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada
Comissió, a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies
més els interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions,
conforme amb el que disposa l’art. 212.3 del TRHL.
Atès que el Compte General, juntament amb l’informe de la Comissió Especial de
Comptes, ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies, sense que en aquest
termini, ni tampoc durant els vuit dies hàbils següents, que van finalitzar el 27 de juny
d’enguany, s’hagi presentat cap observació, reparament ni reclamació en relació al
Compte General esmentat.
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de
la Corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per
la Comissió Especial de Comptes, esmentat anteriorment de data 12 de maig de 2017.
Per tant, no cal emetre un nou informe per l’esmentada Comissió, conforme amb allò
que determina l’art. 212.3 del TRHL.
Vist que el Compte General s’acompanya de la documentació complementària prevista
a la Regla 48.1 b) i c) ICL, relativa als comptes anuals de les societats mercantils amb
participació majoritària de la Diputació i de les entitats incloses amb l’àmbit d’aplicació
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, que no s’integren al compte General de la Diputació de Barcelona:
CONSORCI CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA
CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
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CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL
MARESME
CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL GUILLERIES-SAVASSONA
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
CONSORCI ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADM. LOCAL (CEMICAL)
CONSORCI UNIV. INT. MENÉNDEZ PELAYO DE BARCELONA-CTRE. ERNEST
LLUCH
CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL
FUNDACIÓ PRIVADA PALAU
FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL
FUNDACIÓ INSTITUT D'HUMANITATS DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ
Fonaments de dret
Vista la Base 87 de les d’execució del pressupost 2016, i vist l'apartat 2.4.j) de la
Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
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 el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de
2016, el qual està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de
conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
acompanyat de la documentació complementària prevista a la Regla 48.1 b) i c) ICL,
relativa als comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària de
la Diputació i de les entitats incloses amb l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que no s’integren al
compte General de la Diputació de Barcelona.
Segon.- RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò
previst en l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012,
de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma
prevista en l’Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 8 de març de 2016 (DOGC
7081, de 17 de març de 2016).”
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui
diu: No, senyora presidenta. Simplement, perquè hem tingut un lapsus en el número
tres. Abstenció del Grup Popular. Punt número tres, abstenció del Grup Popular.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics Convergència i Unió (12), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (9) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció dels
Grups d’Entesa (5), Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu
de 34 vots a favor i 11 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
5.- Dictamen de data 4 de setembre de 2017, pel qual es proposa aprovar
l'increment d’un 1 per cent de les retribucions bàsiques i complementàries dels
funcionaris, personal laboral i personal directiu professional de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb efecte 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 l’exercici 2017.
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària d'1 de desembre de
2016, va aprovar, 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 de 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.
El referit pressupost incorpora les retribucions a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (en endavant ORGT) per a l'any 2017, del personal funcionari,
laboral i 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 l’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 a
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.
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En aplicació de la normativa esmentada, escau incrementar un 1 per cent, amb
caràcter general, els conceptes retributius corresponents als llocs de treball de l'ORGT
que figuren en la relació aprovada amb el Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per Acord del Ple d'1 de desembre de 2016.
Atesa la reunió de la MNMC de data 13 de juliol de 2017 on s'informa als
representants sindicals sobre l'aplicació de l'increment de l'1 % a les retribucions del
personal de l'ORGT respecte les quanties corresponents de 2016, segons Llei 3/2017,
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017.
Vist l'informe del Director de serveis de recursos humans de l'ORGT de data 10
d'agost de 2017.
Així mateix s'ha observat, d'acord amb el nivell actual d'execució de despeses del
capítol 1 del pressupost general de l'ORGT, que existeix crèdit suficient per fer front a
la despesa produïda per aquest increment retributiu.
D'acord amb el que disposa l'article 28 dels Estatus de l'Organisme de Gestió
Tributària, publicats al BOPB en data 4 de maig de 2015, que reserva al Ple de la
Diputació de Barcelona l'exercici de determinades competències.
En conseqüència, atesos als motius exposats i la normativa aplicable, la presidenta de
la Diputació de Barcelona i d'aquest Organisme de Gestió Tributària 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,
ACORDS
Primer.- APROVAR un increment d'un 1 per cent, amb caràcter general, respecte de
les retribucions bàsiques i complementàries, dels funcionaris, personal laboral i directiu
professional de l'ORGT, vigents a 31 de desembre de 2016, amb efecte de l'1 de
gener de 2017.
Segon.- ACORDAR que aquest acord tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener de
2017.
Tercer.- ACORDAR que les despeses que es derivin d'aquest acord en relació amb
l'increment de les retribucions en un 1 per cent, aniran a càrrec de les partides
corresponents del pressupost de l'ORGT per a l'any 2017.”
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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (9), Entesa (5), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de
42 vots a favor i 3 abstencions.
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Acord de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona de condemna
dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017.
“Els portaveus dels Grups polítics CiU, PSC-CP, Entesa, C’s, i PP de la Diputació de
Barcelona, reunits en sessió el dia 21 de setembre de 2017, acorden:
La Diputació de Barcelona condemna els brutals atemptats comesos a Barcelona i Cambrils el
passat 17 d’agost.
La Diputació de Barcelona expressa el seu condol per les víctimes mortals i mostra tot el seu
suport als amics i familiars, i vol així mateix manifestar el desig que els ferits es puguin
recuperar d’una manera ràpida i efectiva de les seqüeles físiques i psicològiques dels
atemptats.
El dolor provocat per aquestes accions terroristes de violència extrema ha colpit tot Catalunya.
La Diputació, però, vol posar en valor la resposta que ha donat la societat catalana.
Davant d’una situació d’extrema gravetat, la ciutadania, les institucions i els serveis públics del
país han actuat d’una manera exemplar. Cal remarcar, en aquest sentit, la tasca excel·lent dels
serveis d’emergències i d’urgències mèdiques, i també la dels cossos de seguretat. L’eﬁcàcia
de l’actuació policial va permetre controlar amb gran rapidesa l’amenaça que representaven els
autors dels atemptats, i les informacions i les comunicacions oﬁcials facilitades per les
institucions i els serveis públics van oferir a la ciutadania la serenitat necessària en un context
tan traumàtic.
La Diputació vol destacar d’una manera especial la reacció cívica de la societat catalana, que
ha mostrat des del primer moment un immens esperit solidari, i ha sabut respondre
majoritàriament amb la maduresa necessària per a saber distingir entre la utilització espúria de
les religions com a font d’extremisme violent, i la pacíﬁca convivència de les diverses identitats
religioses presents a Catalunya.
L’execrable objectiu últim dels terroristes és generar por i odi a la societat contra la qual
atempten i aniquilar valors essencials com la llibertat o el respecte a la diferència.
És per això que és tan important la resposta serena, solidària i pacíﬁca que la societat catalana
ha donat davant dels atemptats: la resposta d’una societat democràticament madura i
cohesionada entorn de la pluralitat i la llibertat.
La Diputació de Barcelona fa una crida a continuar treballant per la democràcia i la cohesió
social al nostre país. La pluralitat només es pot defensar des de la democràcia, i la democràcia
és la garantia per a viure en una societat plural i diversa i, alhora, cohesionada.
La Diputació agraeix totes les mostres internacionals i del món local de solidaritat rebudes. Cal
tenir ben present que els atemptats de Barcelona i Cambrils s’afegeixen als que en els darrers
anys han patit altres ciutats d’arreu del món, d’una manera especialment sagnant i constant en
les zones en conﬂicte i en països en situació d’extrema pobresa.
En aquest sentit, la Diputació referma el seu compromís amb la cultura de la pau, recollit en
l’Estatut, reiterat en diverses declaracions institucionals i emparat, entre d’altres lleis, per la Llei
de foment de la pau. Aquest compromís obliga a aprofundir en valors com la tolerància i el
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diàleg, a fer una tasca de prevenció dels extremismes violents i a promoure activament una
cultura de pau i no-violència. Una cultura de pau que ha d’apostar per la resolució dels
conﬂictes armats i per la superació de les situacions d’injustícia.
Alhora, la Diputació es compromet a treballar de manera integral en diferents àmbits per
millorar l’eﬁcàcia en la prevenció de la radicalització i la lluita contra el terrorisme. Així mateix, la
Diputació es compromet a continuar treballant permanentment per garantir els drets i les
llibertats individuals i col·lectives que deﬁneixen la nostra democràcia. Perquè la solidaritat, la
llibertat i la convivència pacíﬁca en la diversitat són la derrota del terrorisme.”

La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. I queda constància
d’aquesta condemna als atemptats terroristes que van patir les dues ciutats catalanes,
Barcelona i Cambrils, el passat mes d’agost.
I el Ple en resta assabentat.
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Atenem també i donem pas al següent
Acord de Junta de Portaveus, que serà llegit per part de Secretaria, i donarem tres
minuts a cada Grup polític per a posicionar-se.
2.- Acord de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona de condemna de
la repressió policial de l’1 d’octubre
Els portaveus dels Grups polítics de CiU, ERC-AM, PSC-CP, Entesa i CUP-PA de la
Diputació de Barcelona, reunits el dimecres 4 d’octubre, acorden:
“La Diputació de Barcelona condemna la repressió policial contra les persones que van
participar a l’1 d’octubre, una repressió injustificable que ha vulnerat els drets fonamentals i les
llibertats civils que defineixen tota democràcia.
Rebutgem enèrgicament la intimidació i la violència extrema de les actuacions dels cossos
policials de l’Estat espanyol al llarg de la jornada, que han commocionat el conjunt de la
societat catalana. Així mateix, ens solidaritzem amb els 893 ferits –segons les últimes dades- i
exigim una investigació judicial sobre la desmesurada actuació policial envers la ciutadania que
exercia pacíficament els seus drets polítics. Lloem i remarquem l'actitud pacífica i democràtica
que la ciutadania catalana va mostrar en tot moment.
D’altra banda, volem expressar el suport a tots els Alcaldes i Alcaldesses de Catalunya que,
d’una forma o altra s’han vist afectats per accions o reaccions al voltant de la convocatòria de
l’1 d’Octubre, tant per promoure l’exercici del dret a decidir o com de qualsevol altra expressió
de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica amb empara en els
principis fonamentals d’autonomia local i dret a la participació política.
Creiem que la unitat és la millor defensa de la democràcia, i fem una crida a les institucions i al
conjunt de la ciutadania de Catalunya, en la seva pluralitat i diversitat, per la defensa d’un marc
democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l’autoritarisme, el
respecte i no la intolerància. Per tant, demanem que el governs acordin el desmantellament del
dispositiu policial extraordinari que hi ha actualment a Catalunya.
En aquest sentit ens adherim al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per entitats,
els sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per donar una resposta unitària,
transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el
dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur polític i la democràcia.
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En darrer terme, la Junta de Portaveus reitera el seu compromís per preservar la cohesió social
i la convivència cívica de les nostres viles i ciutats des de la defensa de la pau, les llibertats i
els valors democràtics. En democràcia, la pluralitat d’idees i opcions polítiques es gestiona per
mitjà del diàleg, el respecte mutu, la negociació i el vot, mai de la violència.”

La Presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP - Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: L’1 d’octubre vam viure l’enèsim atac a la democràcia a Catalunya i a
la voluntat col·lectiva d’exercir el dret de vot per decidir el futur del nostre poble. Un
atac que, aquest cop, es va produir als carrers en mans d’energúmens armats i
uniformats. Els crits de “A por ellos”, amb què eren vitorejats quan marxaven direcció
Catalunya, demostrava el que són: forces d’ocupació que han vingut a esclafar-nos.
Forces d’ocupació enviades pel Partit Popular, però que responen a la voluntat de tot
un Estat i a les seves institucions caduques, demofòbiques i feixistes. Treguin, senyors
del PP, les seves forces d’ocupació del nostre territori.
Un Estat, també, que ens mostra com aquesta transició ha estat una falsa transició, un
règim que poc té de democràtic. Mostra d’això n’és el discurs del Rei el mateix dia 3.
Els partits que defensen aquestes institucions, els partits que neguen la brutalitat
policial amb què van voler ser aixafats, formen part d’aquest Estat i, alhora, avalen
aquestes actuacions.
L’Estat espanyol ens vol submisos, però, davant d’això, el poble va demostrar, el dia 1,
la seva capacitat d’autoorganització, la seva valentia, la seva determinació a fer front
els atacs feixistes, a posar els nostres cossos per exercir un dret tan bàsic com és el
de participar políticament, el de reunir-nos per decidir el nostre futur; perquè el nostre
poble volia, senzillament, votar. Sí, no, blanc, nul. Per tot el poble que es va alçar
aquest cap de setmana, ocupant escoles, autoorganitzant-se per poder obrir els
col·legis electorals, que va posar les urnes, que va posar les paperetes, que va posar,
també, el seu amor a la llibertat; per a ells i per a elles, una forta abraçada, perquè
juntes som més fortes, perquè cal continuar construint aquesta llibertat, treballant ara
per fer efectiu el resultat del referèndum.
La vaga massiva del dia 3 mostra, també, encara, que això no va de partits: això va de
voluntats populars; que hi ha una majoria del poble que ha perdut la por i que sortirà,
les vegades que faci falta, a defensar, també, amb la seva praxis, l’emancipació de tot
un poble. Hi ha assemblees de milers de persones arreu del territori. Senyors del Partit
Popular, senyors de Ciutadans, senyors del Partit Socialista, no poden esclafar tot un
poble. No hi ha prou presons per a totes les que volem construir un futur lliure i ens
trobaran juntes, sempre.
I, per últim, també demanem que el Parlament apliqui el resultat, que s’iniciï un procés
constituent i que comencem a posar el centre en les persones per a canviar-ho tot i per
garantir vides que valguin la pena ser viscudes.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: En
qualsevol democràcia, per defensar l’ordre legal i constitucional davant una rebel·lió
animada per partits polítics i grups organitzats amb la finalitat de destruir aquest mateix
ordenament democràtic, les forces i cossos de seguretat actuen, i més quan hi ha una
resolució judicial explícita, que és d’obligat compliment.
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Els fets esdevinguts el dia 1, a conseqüència del desafiament a l’Estat de Dret que
està protagonitzant el President Puigdemont, ens van deixar imatges no desitjades per
ningú, i que es podien haver evitat, si aquells que s’han passat setmanes fent una
crida a la desobediència haguessin complert amb la legalitat vigent i no s’haguessin
entestat en la celebració d’un referèndum il·legal, així com si no haguessin donat
ordres polítiques, al cos de Mossos d’Esquadra, de no actuar. Per tot això, creiem que
els responsables principals d’aquesta situació són, en primer lloc, el Govern i els grups
que han incitat a la rebel·lió, cometent, com ha dit Sa Majestat el Rei, una deslleialtat
inadmissible i trencant els principis democràtics de l’Estat de Dret; entre ells, el propi
Estatut d’Autonomia de Catalunya, votat per tots els catalans i que tant sembla que
interessa als autors de la, de moment, sedició.
En relació amb la segona part d’aquesta declaració, volem advertir que s’està fent
referència, d’una banda, a lleis suspeses pel Tribunal Constitucional i, de l’altra, a
actes il·legals de rebel·lió. Fer-la en forma de declaració de Junta de Portaveus no
redueix en res la responsabilitat dels que estan incitant a un acte de rebel·lió, que és
clarament un delicte contra les institucions democràtiques.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo decidió no adherirse a este acuerdo de Junta
de Portavoces porque entendemos que, en política, no existen enemigos y, por tanto,
no podemos dar apoyo a textos que tienen una naturaleza claramente frentista; todo y
que es verdad que se han pulido algunas de las expresiones que teníamos en el texto
original. Entendemos que este tipo de acuerdos sirven para ahondar en la fractura
social catalana, como sucedió en el Parlament de Catalunya dónde se consumó, hoy
hace un mes, un golpe a la legalidad constitucional y estatutaria, por parte del Govern
de la Generalitat y de la mayoría parlamentaria.
Nuestro Grupo quiere expresar su solidaridad y deseo de una pronta recuperación de
todas las personas que el domingo sufrieron heridas, sean ciudadanos que estaban en
los centros de votación o sean miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que también son ciudadanos. Y condenamos la campaña de intoxicación
propagandística que se ha realizado sobre los hechos ocurridos el 1 de octubre.
Lamentamos las escenas vividas en Cataluña el pasado domingo. No compartimos
cómo se trató, y consideramos que son responsables, por omisión, aquéllos que
pudieron evitar, con sus actuaciones, que se celebrara un referéndum ilegal, y los
convocantes de un referéndum con una llamada a la población para que se opusiera a
las actuaciones policiales en cumplimiento de un mandato judicial, utilizándolos
conscientemente como escudos humanos, como peones. A ninguno de ellos, repito, a
ninguno de ellos, los vimos en los actos de resistencia pasiva o activa frente a las
fuerzas policiales y a ninguno de ellos, repito, a ninguno de ellos los vimos mediar en
esas actuaciones. Pero no lo duden: a los primeros, los juzgarán las urnas de verdad
y, a los segundos, los tribunales. Y a todos, nos juzgará la Historia.
Acabamos nuestra intervención reafirmando nuestra solidaridad con todos los heridos;
reafirmando nuestro inquebrantable apoyo a los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil. Y condenamos la campaña de odio y acoso fomentada
por determinadas entidades sociales y grupos políticos, que no dudan en utilizar
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instituciones catalanas como los ayuntamientos. Y por último, reafirmando nuestro
incuestionable compromiso con la democracia española y el Estado de Derecho.”
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Hem
arribat a aquesta declaració que s’ha llegit; el nostre Grup entén, per un fet compartit
per la majoria dels Grups d’aquesta Diputació, d’una preocupació per la situació social
que viu el país i, en aquest marc, hem intentat elaborar aquesta declaració, que no ha
pogut ser unitària; però que, per a nosaltres, és per felicitar-nos el fet d’haver
aconseguit el suport de quatre Grups. I em sembla que és molt important i molt a
valorar. Per tant, agrair l’esforç de tots els Grups d’haver cedit en part del redactat per
intentar trobar un redactat inclusiu, que creiem que és important posar-ho en valor.
En aquest sentit, nosaltres hem acordat aquesta declaració com a resposta, perquè
ningú s’enganyi, com a resposta a la violència exercida pels cossos policials de l’Estat
l’1 d’octubre. No estem fent altres coses que plantejar i qüestionar què és el que va
passar l’1 d’octubre i, per tant, el primer que hem de fer és expressar la solidaritat i el
suport a totes les víctimes, a totes les persones ferides, l’1 d’octubre. I, per tant,
desitjar la seva recuperació, com més aviat possible.
No ens podem enganyar. Vam veure unes càrregues policials retransmeses en directe.
Hi ha molt poc matís aquí. Tothom va veure el que feia la policia, per tant, entenem
que tothom va veure una mobilització pacífica de ciutadans i ciutadanes del nostre
país, reprimida brutalment per la policia de l’Estat. No és altra cosa que una plasmació
de la incapacitat, per a nosaltres, que té el Grup del Partit Popular, el Govern del Partit
Popular, d’intentar buscar altres fórmules i, per tant, és una mostra de la seva
incapacitat per al diàleg.
Entenem que s’està avivant una fractura generacional, emocional, social entre
Catalunya i Espanya, i creiem que és un error. I que és un error que, en aquest cas, ha
ajudat molt a aprofundir el Govern del Partit Popular. En aquest sentit, també vam
insistir i vam participar en l’aturada de país, que va plantejar la Taula per la
Democràcia, l’altre dia, el dia 3, i que va aconseguir, per a nosaltres, aturar el país. Jo
crec que això és inqüestionable.
Ens preocupen algunes coses que han passat a continuació. Ens preocupen les
compareixences de la vicepresidenta del Govern, del propi president del Govern. Ens
preocupa, i ens deixa perplexos, la intervenció que va fer el Cap de l’Estat, el Rei,
perquè no ens equivoquéssim, l’altre dia. I tenim la sensació que va transmetre zero
empatia amb la gent que va patir les agressions, i amb les vuit-centes persones ferides
i amb la gent que vam estar a les portes dels col·legis i vam estar passant una jornada
de tensió i de por. No entenem, tampoc, i ens indigna l’actuació de la Fiscalia, no
només en relació amb els fets de l’1 d’octubre sinó, també, en relació amb la pressió
que ha fet la Fiscalia de l’Estat en relació amb el món local i, per això, hem insistit que
en aquesta declaració hi hagués una referència al món local. No pot ser que s’apreti
als alcaldes, que s’investiguin els alcaldes i les alcaldesses, que s’impedeixi que els
representants de les autoritats locals, que aquí, també, representem, se’ns impedeixi
directament poder participar d’un esdeveniment democràtic. Podem estar d’acord o en
desacord, però no és just que es municipalitzi el conflicte. I la Fiscalia de l’Estat hi va
tenir un paper claríssim. Per cert, una Fiscalia que, en aquests moments, està
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qüestionada per tothom i que tots els Grups del Parlament i del Congrés dels Diputats,
pràcticament, li estan demanant la dimissió. I, per tant, el que nosaltres volem fer és
insistir en el que, en aquests moments, és una condemna majoritària, al conjunt de
l’Estat, de l’actuació policial de l’1 d’octubre. El requeriment urgent de que les forces
policials marxin de Catalunya, el dispositiu específic i especial que va muntar Interior
ha de marxar ja d’aquí. Ens adherim al manifest de la Taula. I insistim en preservar la
nostra voluntat de cohesió social i de convivència al nostre país.
No podem estar d’acord amb moltes de les coses que ha fet el Govern de Catalunya.
No compartim l’aprovació de la Llei del referèndum, ni compartim l’aprovació de la Llei
de transitorietat; però això no justifica que hàgim de poder donar suport a l’actuació
que ha fet l’Estat. Contra les porres, contra la democràcia, contra l’intent d’acabar amb
l’autogovern de Catalunya, nosaltres estarem en front i, per tant, estarem amb les
institucions catalanes i amb la ciutadania de Catalunya, defensant el dret de tothom a
expressar-se cívicament i democràticament. Per tant, segurament, ni DUI però ni 155;
per a les institucions catalanes, nosaltres sempre estarem aquí.
Tot seguit intervé la portaveu adjunta del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés, senyora del Frago, qui diu: Mireu, primer de tot, posar en
valor, tal com deia l’Arnau, l’esforç que tots els Grups, o els Grups sotasignats, hem fet
d’aquesta declaració. I dir que això no ha estat fàcil; que les renúncies de molts han
estat importants per oferir un camí de diàleg. Per a nosaltres, el més important en
aquest moment no és tant dir qui té la culpa de què; per tant, denunciar i condemnar la
violència, quan hi ha violència, no pot haver-hi cap altre tipus de resposta; això per
suposat. Però no entrarem en el detall de dir si ens adherim a un manifest d’una Taula,
si ens adherim a defensar alcaldes que són independentistes d’alcaldes que no ho
som... Nosaltres creiem que tenim prou proves i evidències per dir qui es posa al
davant quan cal i en el moment que correspon, i no entrarem a dir si té la culpa, en
aquest moment, aquest, l’altre o l’altre.
Reprovem, evidentment que reprovem, l’acció i la responsabilitat de molts governs, no
només d’un Govern, sinó d’altres governs. Defensem les institucions de Catalunya,
evidentment, totes. Defensem els ajuntaments, però defensem el Parlament de
Catalunya. I el defensem amb els arguments, amb la defensa de les llibertats, també
dels diputats que no poden parlar. Per tant, creiem que no és moment. Si ens posem a
dir totes aquestes coses en aquest marc i en aquesta sala de Plens, nosaltres també
volem que quedin patents, però no és el que ens interessa. El que ens interessa és
condemnar la violència. Quan la violència i la resposta és violenta, no hi caben
matisos. I nosaltres defensarem la proposta de diàleg, de participació i de pacte.
I amb aquest esperit, malgrat tots hem fet renúncies a conceptes que apareixien en
aquest manifest, el Grup Socialista s’hi adhereix. No amb la voluntat de lluir galons de
qui és més demòcrata. Donem per assentat que els que estem aquí som demòcrates, i
ser demòcrates és respectar absolutament la llibertat de tothom. I, sobretot, és cercar
el compromís, avui, demà, de continuar treballant perquè aquest diàleg i aquest pacte
sigui possible.
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal, senyor Albert, qui diu: Primer de tot, excuso el Jordi
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Fàbrega, que avui està citat al Jutjat de Manresa per haver signat el decret de suport
al referèndum. També agraeixo els cinc Grups signants de la proposta. Ara, com deia
l’Ana, no ha estat fàcil perquè el moment és complicat i els posicionaments de cada
partit són els que són i arribar a un acord, jo crec que és prou important. És més, el
camí que hem recorregut per arribar a aquest acord és, segurament, molt diferent,
però crec que és important posar-lo en valor. Jo crec que el tret clau és, és evident que
som un sol poble i que això no va de constitucionalistes contra nacionalistes, sinó va
de llibertat i va de democràcia.
També, crèiem, i ho crèiem, crec que, tots els Grups presents en aquest Saló de
Plens, que la Diputació havia de dir alguna cosa. Hi ha molts municipis que, en
aquests moments, ens miren i esperen a veure què diem avui aquí. I havíem de fer un
posicionament. Un posicionament, clar, de condemna de la repressió policial contra la
població civil catalana que, tranquil·lament, que cívicament, que festivament, va sortir
el dia 1 d’octubre a votar en referèndum el futur d’aquest país. Molts mai oblidarem
aquests dies per molts motius. Alguns motius vinculats a la il·lusió, a l’esperança, a
l’emoció, però també vinculats a la por i als nervis que ens van fer passar. Milers de
ciutadans van patir, directament o indirectament, la presència dels antidisturbis, de les
forces policials espanyoles, provocant disturbis. Més de vuit-cents ferits produïts per
una actuació plena de violència que ens genera absoluta ràbia i absoluta indignació. I,
per cert, la violència gratuïta, per definició democràtica i per dignitat, no és ni
proporcional ni desproporcionada; la violència sempre, sempre és desproporcionada.
Però, més enllà d’aquests milers de ciutadans que van tenir la desgràcia que els
antidisturbis provoquessin disturbis, centenars de milers de ciutadans van aguantar,
hores i hores, en una cua patint que, en qualsevol moment, podia venir la Guàrdia
Civil, la Policia Nacional, i que haurien de defensar, amb la seva integritat i amb el seu
cos, col·legis electorals, urnes i paperetes. Per cert, urnes, i paperetes i vots d’un
referèndum legal, convocat per un Govern legal, nascut d’un Parlament legal, constituït
a partir d’unes eleccions legals, on es van presentar partits polítics legals amb
programes electorals legals.
Acabo. El que van fer, diumenge, alguns energúmens de la Policia Nacional i de la
Guàrdia Civil no ho hem d’analitzar des de paràmetres de l’independentisme, ni de la
legalitat, ni de la democràcia, ni d’un referèndum, ni de cap Constitució. És una qüestió
de drets humans. És una qüestió de dignitat humana. I és per això que mai ni
oblidarem ni perdonarem.
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: De fet estem amb la voluntat d’expressar el sentiment de la majoria
dels Grups polítics d’aquesta cambra, perquè el que va passar diumenge és
absolutament intolerant i, possiblement, la paraula “tolerant” és una paraula feble. És
inadmissible. No es pot tolerar ni es pot permetre.
Diumenge, una part molt important de la ciutadania de Catalunya va decidir anar a
expressar quelcom tan democràtic com és el dret a vot, i ho feia, com sempre ho ha fet
durant els darrers anys, amb un somriure, amb aquella revolta que vol canviar l’estatus
social però que es fa amb ganes de treballar conjuntament, amb ganes de presentar
aquest poble cívic, que hem representat sempre, que és el poble català. I diumenge
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ens vam trobar amb una situació absolutament estranya, perquè el que va succeir és
que les forces de seguretat, en lloc de generar seguretat, van generar terror; i això no
es pot permetre a un Estat democràtic. No pot ser que la població d’un país tingui por
de les forces de seguretat. El que va fer l’Estat, diumenge a Catalunya, és intentar
aturar una acció absolutament democràtica, amb persones que anaven amb un
somriure, com deia abans, amb unes forces que els van espantar. No és possible
acceptar això. No és possible que uns ciutadans que fan allò que és radicalment
democràtic tinguin el terror de trobar-se davant d’unes persones, que diuen ser cossos
de seguretat, que el que fan és actuar d’una manera absolutament desproporcionada. I
no és possible escoltar el relat que el Govern de l’Estat està portant a terme aquests
dies. I no és possible ni es pot tolerar el discurs del Cap de l’Estat afegint-se al foc que
està fent el Govern de l’Estat espanyol.
El Rei, en el seu discurs de l’altre dia, va tancar la porta a qualsevol tipus d’acord
intervingut i treballat conjuntament. La setmana entrant tindrem molta més activitat al
Parlament de Catalunya. Seguirem defensant allò que demanen els ciutadans. I és
evident, i s’ha de fer esment, que els alcaldes i alcaldesses hem de fer, sempre, allò
que els ciutadans reclamen i, aquests dies, els ciutadans reclamaven votar. Votar SÍ o
votar NO. El resultat del referèndum és molt clar; però, també, és molt clar que tothom
podia anar a votar, i que no hi havia cap impediment, perquè, qui no estava d’acord
amb la proposta d’independència del Parlament de Catalunya, podia fer la seva
aportació i votar en contra. Per tant, l’actuació de la policia espanyola va ser
absolutament desproporcionada i absolutament inacceptable.
Des d’aquí, evidentment, el que volem fer és, també, donar suport a totes les persones
que van patir aquesta violència, i demanar i pregar per la seva recuperació. I, també,
no entrar en el nombre de víctimes perquè una sola víctima causada per la força de les
forces de seguretat, una sola víctima és suficient com per dir que no es pot acceptar
aquesta actitud.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Queda realitzada aquesta
declaració de la Junta de Portaveus, aquesta intervenció de tots els Grups, que han
pogut expressar, en seu d’aquest Plenari, quin és el seu posicionament. Per tant, els
agraeixo moltíssim, en primer lloc, que hagin pogut arribar a un diàleg, a un acord, a
un text acordat i que, des de les diferents perspectives, no perdem mai de vista que
primer és la paraula. Sempre a través de la paraula. Mai a través de la violència.
I el Ple en resta assabentat.
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 6957 al 8627 ambdós inclosos; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 6763 al 8516,
ambdós inclosos; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números
6992 al 8703, ambdós inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els
números 6838 al 8550 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números
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6887 al 8655, ambdós inclosos tots ells de l’any 2017, i dels acords adoptats per la
Junta de Govern corresponents a la sessió ordinària de data 29 de juny de 2017.
4.- Precs
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “La voluntad de nuestro Grupo hubiera sido
respetar el acuerdo que tomamos en la Junta de Portavoces, de ceñirnos a un Pleno
estrictamente técnico y de gestión. Como hemos visto que no es así, entendemos que
estamos legitimados para formular una serie de preguntas. Si me lo permite la
presidenta, yo formularé cuatro preguntas y, luego, el presidente del Grupo hará
ruegos y también formulará otras preguntas.
Para ponernos en antecedentes y por respeto a los barceloneses y barcelonesas, voy
a hacer una descripción de lo que ha ocurrido en la Diputación de Barcelona estas dos
semanas para conducirme a las preguntas que le dirijo directamente a la Presidencia.
En fecha de 20 de septiembre se comunicó a los Grupos, por medios no oficiales, la
posibilidad de suspender las comisiones informativas correspondientes al mes de
septiembre. El 21 de septiembre se suspendió la Comisión Informativa del Área de
Cultura, por ausencia de los representantes de los Grupos de Esquerra Republicana
de Catalunya y CUP. A las 9.55 de ese mismo día, del 21 de septiembre, el Grupo de
las CUP-Poble Actiu registró una solicitud de suspensión de las comisiones
informativas del día 21 y del Pleno convocado para el día 28 de septiembre, alegando
una situación de excepcionalidad en Cataluña. El mismo día 21, desde Presidencia y
desde los Grupos, a través de la Junta de Portavoces, se manifestó la voluntad de
mantener la convocatoria del Pleno ordinario, convocado para el 28 de septiembre;
asimismo, se acordó, por los portavoces, que en el orden del día del Pleno únicamente
se abordarían temas de gestión y se haría lectura de un acuerdo relacionado con los
atentado terroristas producidos en el mes de agosto. El mismo día, y de manera,
también, extraoficial, se comunica al conjunto de Grupos la voluntad del Grupo de
Esquerra Republicana de no asistir a ninguna comisión, junta, reunión o Pleno ante lo
que definían, también, como una situación de excepcionalidad. Ante nuestra sorpresa,
en fecha de 26 de septiembre, se convoca Junta de Portavoces extraordinaria para el
día siguiente, 27 de septiembre, donde se comunica la decisión de Presidencia de
suspender la sesión plenaria convocada para el día 28 y aplazarla al 5 de octubre. En
esa Junta de Portavoces la mayoría de Grupos manifestaron su voluntad de mantener
la convocatoria del Pleno, a excepción de Esquerra Republicana y las CUP. El día 27
se notifica el Decreto de Presidencia suspendiendo el Pleno y aplazándolo,
fundamentándolo, básicamente, en una presunta situación de excepcionalidad y una
reiterada solicitud de suspensión, realizada por los Grupos de Esquerra Republicana
de Catalunya y las CUP. El día 28 este Grupo presenta un recurso de reposición
contra el decreto de presidencia donde se alegan, básicamente, tres fundamentos
jurídicos, que son: que se ha modificado, entendemos, desde Presidencia, en el
ejercicio de sus competencias, un acuerdo del Pleno en el ejercicio de las
competencias del Pleno que es la de organizar la Diputación; que existe una posible
vulneración de los derechos de participación de los diputados y las diputadas; y un
posible perjuicio a la institución por la no aprobación de la Cuenta General en el plazo
establecido en la ley. Estos tres fundamentos jurídicos, esperamos, sean respondidos
por los servicios jurídicos de la Diputación y, además, añadíamos un fundamento
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esencialmente político y era la toma de una decisión de Presidencia en virtud de las
peticiones de sólo dos de los siete Grupos políticos que forman este Pleno. A la vista
de estos acontecimientos y ante lo que valoramos como un uso partidista de la
institución, elevamos las siguientes preguntas a la Presidencia:
1. ¿Qué circunstancias se produjeron, entre el 21 y el 27 de septiembre, que hicieran
valorar que existía una excepcionalidad que justificara decidir aplazar el Pleno?
2. ¿Considera la Presidencia que hoy, 5 de octubre, no existe situación de
excepcionalidad que justificaría un nuevo aplazamiento del Pleno?
3. ¿Ha recibido la presidenta presiones. internas o externas, para que el Pleno de la
Diputación de Barcelona se aplazara? Si es así, ¿de quién o quiénes? Y, si no es
así, ¿qué justifica tomar una decisión en base a la solicitud de dos de los siete
Grupos del Pleno?
4. Por último: se ha sentado un precedente y, a partir de ahora, si lo solicitan dos
Grupos, ¿la Presidencia suspenderá Pleno y comisiones informativas?.
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: La Presidència no suspendrà, si ho
sol·liciten dos Grups, ni un ni tots. La Presidència ho suspendrà quan ho consideri
oportú perquè és una competència de la Presidència, li recordo, poder convocar o
posposar el Plenari. En qualsevol cas, crec que es donaven motius més que
fonamentats per atendre les peticions que ens van fer arribar, en aquest cas el Grup
de les CUP, però també el Grup d’Esquerra Republicana, amb qui, vull recordar,
aquesta Presidència està en el Govern i, per tant, com a Govern tenim una unitat
d’acció. I per tant, crec que, el pes de la petició d’Esquerra Republicana, com a
membre del Govern, va fer, evidentment, pesar que aquesta Presidència tingués en
consideració que un plenari de la Diputació de Barcelona no es produiria si no podia
garantir-se la presència de tot el Govern de manera completa. Crec que ha estat
absolutament prudent la decisió que ha pres aquesta Presidència, crec que, en cap
cas, s’han minvat ni limitat els drets dels diputats i diputades a poder fer el control dels
òrgans de govern, de poder entrar preguntes, de poder entrar qualsevol prec i de tenir
tota la informació que sigui necessària. Per tant, li haig de dir que, en aquest sentit,
estic molt tranquil·la de la decisió que vaig prendre, que no hauria estat la meva
primera opció, això ho saben tots vostès, però que, en qualsevol cas, crec que, per
criteri de prudència, vaig entendre que havia de ser així.
A continuació intervé el president del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía,
senyor Ibáñez, qui diu: En primer lloc, un prec: “Dado que, en el Diario de la
Diputación de fecha 24 de julio se publicó la noticia del conveni entre la Diputació de
Barcelona i la Generalitat per millorar la cardioprotecció dels municipis de la
demarcació, en el que s’explicava la firma d’un conveni que permitirá a cincuenta
vehículos de la Policía autonómica catalana, de la provincia de Barcelona, contar con
dispositivos de desfibrilación automática, y dado que es la Policía local, por una
cuestión de proximidad, la primera que acude normalmente a las demandas de auxilio.
Dado que la Diputación tiene como finalidad dar soporte a los municipios y no a las
comunidades autónomas. Y dado que ya se está convirtiendo en habitual el que esta
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Diputación provincial supla a la Generalitat en sus pagos y responsabilidades hacia los
ayuntamientos. Y dado que, en esta ocasión, ya no se trata ni siquiera de suplir
obligaciones del Gobierno autonómico sino de proporcionar una dotación, a la Policía
autonómica, de la que no dispone la mayoría de policías locales.
Rogamos que esta Diputación provincial priorice, como soporte a los municipios, la
dotación de equipamientos a los colectivos dependientes de los ayuntamientos y, en
particular en este caso, a las policías locales frente a las ayudas a colectivos que
deben recibirlas del Gobierno autonómico.”
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, senyor Ibáñez. Li agafem
aquest prec perquè estem convençuts que ho fem així. És a dir, la nostra prioritat ha
estat, sempre, la dotació de les policies locals, però hi ha molts municipis que no tenen
policia local. Hi ha molts municipis de la demarcació que, són la majoria, que no tenen
serveis de policia local i, per tant, hem de garantir que aquests municipis, que no hem
pogut dotar de desfibril·ladors a través de la policia local, els puguin tenir a través
d’altres sistemes. I si el sistema que s’ha considerat, des de l’Àrea corresponent, és
aquest, segur que ho han fet per complementar, precisament, allò que venim fent, que
és prioritzar els municipis i fer-ho a través de la policia local. Per tant, li agraïm molt la
consideració.
De nou intervé el senyor Ibáñez (C’s), qui diu: No. És una altra pregunta.
“Tras las diferentes convocatorias realizadas por esta Diputación provincial en contra
del terrorismo, de los excesos de algunos cuerpos policiales y de otras en apoyo a los
alcaldes llamados a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
preguntamos cuál es la razón de que no hayan convocado minutos de silencio o
concentraciones en apoyo a los alcaldes y concejales que están sufriendo escraches
en los ayuntamientos, y en sus propios domicilios, por el mero hecho de opinar
diferente y haber decidido no ceder espacios municipales para una consulta ilegal.”
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Ibáñez, jo el que li diria és que no
hem convocat minuts de silenci per donar recolzament als alcaldes que la Fiscalia està
demanant de fer anar a declarar. Crec que aquesta casa, de manera oficial, no ha
convocat ni un minut de silenci, de la mateixa manera que tampoc ho farem en la
situació que vostè diu. Però perquè es quedi tranquil, ja li dic jo, seré, com a
presidenta d’aquesta institució, la primera que defensaré el màxim respecte a tots els
alcaldes i alcaldesses, hagin tingut la posició que hagin tingut envers el referèndum del
dia 1 d’octubre. Perquè aquest ha de ser el tarannà de la nostra societat, ha de ser el
tarannà de les nostres institucions.
Nosaltres, i des d’aquesta institució, tant de respecte tenim a aquells alcaldes que van
facilitar que la població pogués votar, com a aquells que van considerar que s’havien
d’atenir a altres circumstàncies. Perquè, segur, estic convençuda que tots els alcaldes
i alcaldesses el que volen és el millor per a la seva població i, per tant, cadascú, des
de la seva perspectiva, des de la seva ideologia o des del seu posicionament de partit,
han fet la lectura del dia 1 d’octubre en benefici, no tinc cap mena de dubte, de la
majoria de la seva població. I aquí, jo crec que hi ha exemples de molts alcaldes que,
cadascú ha considerat com havia de gestionar una voluntat d’una població de votar
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amb les dificultats que hi ha sobre la taula. I, per tant, crec que aquesta institució, en
aquest tema, ha de mantenir-se en aquest posicionament de suport a tots els alcaldes
i alcaldesses, i de condemna, evidentment, als “escraches”, als insults... Només
faltaria! No els podem acceptar, no els podem acceptar. I hem de, també, poder
explicar a la població que cada alcalde, cada alcaldessa, el que ha procurat és fer el
millor per a la majoria de la seva població.
Novament intervé el senyor Ibáñez (C’s), qui diu: “Dado que en el Decreto de la
Presidencia 9194/17, de aplazamiento del Pleno de septiembre, se aducen varias
causas, entre otras, la intención de dos Grupos de no asistir al Pleno, efectuamos dos
preguntas:
1. De ahora en adelante, cuando dos o más Grupos sean o no de gobierno, hagan
llegar a la Presidencia su intención de no asistir al Pleno, ¿se retrasará? Entiendo
que ésta la ha contestado anteriormente.
2. A los Grupos que manifestaron a Presidencia su dejación de funciones, al negarse
a asistir al Pleno ordinario previsto para el 28 de septiembre, ¿se les apercibirá por
escrito o se tomará algún tipo de medida?”
De nou contesta la presidenta, senyora Conesa (CiU), qui diu: Això no està
contemplat en la legislació ni en el reglament. I jo no he vingut aquí per fer una funció
de mestra ni d’alliçonadora de ningú, sinó que, com a presidenta, el que demano és la
responsabilitat de tots els Grups polítics. Per tant, cada Grup Polític sap com ha exercit
la responsabilitat aquests dies.
Pren la paraula, tot seguit, el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En
tot cas, és innegable com el procés que viu el país afecta aquesta corporació, en tenim
diferents exemples. En tot cas, el nostre Grup voldria fer dos comentaris breus.
Un, ens agradaria aclarir, perquè crec que els treballadors de la casa necessiten
aclarir-ho, al final el dimarts què vam fer?; si vam aturar el país, si vam aturar la
Diputació, si vam fer una part de vaga, no vam fer part de vaga...? Valdria la pena, en
tot cas, aclarir-ho. Crec que el responsable de Recursos Humans li hauria d’aclarir als
treballadors de la casa, crec que seria important.
I en aquest mateix paquet però, per a nosaltres, més important, i creiem que és
important, també, fer-ho; en tot cas, donar la benvinguda al nou diputat, el senyor
Martí. Benvingut a la casa. Ja veurà que hi ha alguns que som especialment pesats en
aquest Plenari però, ni molt menys, com a Barcelona, diuen que és bastant, és
bastant... En tot cas, benvingut. Ens hagués agradat, també, acomiadar el diputat
Forn, ara conseller. En tot cas, com estic dient en tota la meva intervenció, les
afectacions del procés nacional en aquesta casa són diverses; una d’elles, els canvis
en l’Equip de Govern. En tot cas, en aquest sentit, i vist que hi ha hagut canvis en
l’Equip de Govern, com ja vam dir a la Comissió Informativa de Serveis a la Persona i
a la Comissió Informativa d’Hisenda, agrairíem a l’Equip de Govern que ens expliqués,
amb major detall, els canvis que hi ha hagut en l’organigrama i en l’Equip de Govern;
en tot cas, a les tres principals àrees. A l’Àrea de Serveis a la Persona, ens consta que
la vicepresidenta va fer una breu explicació a la Comissió. Com que no es va poder

Àrea de Presidència
Secretaria General

celebrar la Comissió de Cultura, no sabem com es reorganitza l’Àrea d’Esports, dins
de l’Àrea de Cultura. Creiem que és important que ens ho expliquin, les figures dels
dos diputats, la de diputada i diputat, com es complementaran i què faran. I, en el
mateix sentit, tota la part vinculada a Presidència, Logística, Recursos interns també
ens agradaria poder... En tot cas, o algú de l’Equip de Govern que ens acabi d’explicar
com funciona, perquè entenem que són canvis importants en les responsabilitats de
l’Equip de Govern i, tot i que el nou president del Grup de Convergència ens va trucar
per explicar-nos-ho, creiem que val la pena fer-ho amb detall i, per tant, agrairíem que
es pogués fer aquesta explicació.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Per contestar la qüestió que planteja dels treballadors i
treballadores. Els treballadors i treballadores de la casa han rebut una carta meva,
aquests dies, que els hi explica quina ha estat la situació. Per tant, si no l’ha vist, l’hi
enviaré perquè sàpiga exactament què és el que vam fer.
En la segona qüestió que plantejava, jo mateix li contesto. Demana, ja ho va demanar
a la Informativa, quins canvis s’han produït al Govern de la Diputació i, encara, troba
que no li hem explicat prou. Però és que hi ha una cosa que era molt important i
imprescindible i que, per tant, a partir d’avui, que donem la benvinguda, evidentment,
al diputat Jordi Martí, a partir d’avui sí que tindrem ja una altra vegada complert el
nostre Grup i també el Govern. I, per tant, a partir d’aquí, sí que podrem explicar
exactament com queda el Govern i quins repartiments de tasques s’han produït; però
semblava, i ens semblava, que era prematur explicar abans de que s’hi incorporés el
nou diputat.
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: De tota manera, senyor Funes, és veritat
que la sortida del senyor Forn ha fet que nosaltres haguem hagut de reajustar, per
tant, una sèrie de tasques i funcions, però han estat les mínimes; han estat sempre
acordades evidentment en si del Govern, i han estat, com deia, per garantir que aquest
Govern continuava funcionant d’acord amb el full de ruta i el pla que es va marcar
d’origen. Per això, en un moment determinat, quan el senyor Ciurana ha agafat la
Presidència del Grup i, a més a més, se li han encomanat noves tasques en seu del
Grup a l’Ajuntament de Barcelona, vam haver de ressituar algunes tasques i algunes
competències.
Jo crec que els canvis hem mirat que siguin mínims. Hem mirat de garantir la
continuïtat, per tant, d’aquest Govern amb tot aquest objectiu i amb la visió-missió que
es va marcar a l’inici del mandat i de legislatura. I sí que l’Àrea de Presidència queda
carregada perquè, realment, és on no tenim, en aquest moment, un diputat de
Presidència que pugui entomar tasques relacionades amb el dia a dia; però les està
entomant, en aquest moment, la mateixa Presidència. I, per tant, en la mesura que així
ho pugui fer, ho desenvoluparem. I, si la Presidència necessita ajuda, no tinc cap
mena de dubte que també resoldrem aquesta qüestió.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Bé,
la pregunta, més que una pregunta, és un aclariment. Dir que jo no tinc constància
d’aquesta... No conec la carta que el senyor Cañizares ha enviat als treballadors i
m’agradaria saber... Faig una pregunta que ja s’ha fet, és a dir, per poder-me informar.
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És a dir, quina és la situació de la vaga, de l’aturada o el que sigui del dia 3 que, per
cert, va ser una vaga feta pel Ministerio del Tiempo, perquè la van convocar el 21 de
setembre en resposta a la repressió policial i, per tant, això del Ministerio del Tiempo
sembla que funciona també. Pensava que només era de la televisió però veig que va
en sèrio. Convocada el 21 de setembre per al dia 3 amb el tema de la repressió. Però
és festa pagada, és festa...? M’agradaria que ens ho expliqués. Voldríem saber-ho.
De nou intervé el senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Senyor Riera, em penso
que he estat clar. Hi ha alguns treballadors que encara no han llegit la carta i, amb
respecte als treballadors i treballadores, tot i que el Plenari pot tenir explicacions,
m’espero a què tots els treballadors i treballadores tinguin la carta, hagin llegit i, per
tant, li passo a vostè també conjuntament, però no faré una explicació explícita en el
Plenari perquè no ho crec convenient.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: De tota manera, també, quan tinguem les
dades de seguiment les compartirem amb els diferents Grups; quantes persones van
decidir fer seguiment, quantes no, quins percentatges d’assistència es va tenir... Crec
que això és molt indicatiu, també, del que va succeir el dimarts passat.
A continuació intervé la portaveu adjunta del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés, senyora del Frago, que diu: Molt breument. Al
diputat Cañizares dir-li que ens consta que els treballadors no han rebut aquesta carta.
Potser, hi ha algun desajust entre la voluntat i la realitat i caldria aclarir-ho aviat.
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: En qualsevol cas, no es preocupin. Els
farem avinent la carta i, en qualsevol cas, aquesta institució sempre té per principi la
protecció dels treballadors i treballadores. Per tant, la nostra funció també és vetllar
per protegir els interessos i drets dels treballadors i treballadores i així ho farem.
5.- Preguntes
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.
1. 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.
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Entenc que la qüestió de la fiscalització de la gestió econòmica d’uns recursos que
provenen, principalment, de la Diputació de Barcelona també pot ser plantejada en el
marc del seguiment ordinari del govern de la corporació.
Per tot això, el diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic
de la Diputació de Barcelona, REITERA L’ESMENTADA PREGUNTA i exigeix una
resposta en el termini legalment establert, tot reservant-se prendre les mesures
oportunes en el cas que segueixin negant-li la resposta.
Quins acords, contractes o convenis va subscriure la XAL, durant el període 20132016, amb altres mitjans de comunicació, empreses de producció audiovisual o
agències de notícies, per a l’intercanvi de continguts.
Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les contraprestacions
econòmiques que se’n derivaven.
Pregunta pendent de resposta.
2. 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.
3. Pregunta, formulada en data 26 de juny, pel portaveu del Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
Sería de nuestro interés conocer, para el periodo comprendido entre el año 2011 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de las obligaciones de gasto con
aplicaciones vinculadas al Ciclo del Agua, diferenciando, en la medida de lo posible,
las obligaciones vinculadas en servicios, transferencias o inversiones de depuración
del agua.
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La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos
i Societat de la Informació, va ser lliurada en data 4 d’octubre de 2017 i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 26. De juny, referent a les obligacions de despeses de
partides vinculades a depuradores i a cicle de l’aigua des de l’any 2011 a l’actualitat, us
informo que les obligacions reconegudes en partides específiques amb aquesta finalitat
han estat les següents:
Exercici 2015. Partida d’inversions sostenibles 2014 depuradores: 5.837.525,18 euros.
Exercici 2017. Partida depuradores: 73.575,83 euros, fins el 24 de juliol d’enguany.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

4.

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 CiutadansPartido 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,
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.
5.

Pregunta, formulada en data 8 de setembre de 2017 per la portaveu del Grup
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que diu:

El Grup Socialista de la Diputació de Barcelona ha tingut coneixement que a partir del
dia 4 de setembre començarà a emetre’s el programa “CATALUNYA EN DIRECTE” de
8tv. Un magazín d’entreteniment, amb seccions fixes i connexions pel territori,
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presentat per Quim Morales, dirigit per Àlex Navarro i produït per la productora
VERANDA. Davant d’aquesta informació que hem rebut, voldríem saber:
1. Quina és l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona?
2. Quin capteniment té la Diputació de Barcelona per subvencionar una televisió
privada, quan la DIBA ja finança un mitjà propi?
3. Aquest programa serà emès per 8tv i les televisions locals que el vulguin
emetre?
4. Quin serà el funcionament de les col·laboracions de les televisions adherides a
la Xarxa?
5. Es faran connexions en directe des del territori personalitzades per la pròpia
televisió, amb un presentador i una possible interacció amb el presentador del
programa?
6. Es demana que el presentador de cada televisió sigui sempre el mateix però es
respectarà si hi ha canvis segons necessitats del canal?
7. Es podran fer peces enregistrades de temes diversos?
8. S’estableixen un mínim o un màxim de connexions per cada televisió?
9. Les televisions han d’oferir propostes a la Coordinació de la Xarxa?
10. Les televisions hauran de posar presentador i operador de càmera?
11. Aquestes col·laboracions es pagaran directament des de la Xarxa?
12. Aquestes connexions en directe es faran amb les motxilles de la Xarxa i, per
tant, s’hauran de distribuir pel territori i coordinar la disponibilitat?
13. Es respectaran tots els territoris de les televisions adherides?
Pregunta pendent de resposta.
6.

Pregunta, formulada en data 27 de setembre de 2017 pel portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciutadania, que diu:

SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes
apartados:
SOLICITAMOS información sobre las ayudas, concedidas o coordinadas por la
Diputación de Barcelona o por cualquiera de sus entidades vinculadas en el ámbito de
la provincia, de los fondos de la Unión Europea (FEDER, FSE, ayudas o programas de
la UE, etc.) de los ejercicios 2016 y 2017 (hasta tramitar septiembre) que contenga, en
concreto:
-

Fondo que subvenciona;
Fecha de la convocatoria;
Objetivo de la convocatoria;
Nombre de la ayuda, a quien va dirigida (ayuntamientos, ONGs, etc.);
Total de la ayuda y tanto por ciento subvencionado (un 50%, 40%, etc.).

Pregunta pendent de resposta.
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Un cop donat compte de les preguntes,
entenc que no tenim res més a tractar. Només que per a la tresorera aquest és el Ple
darrer abans de la seva baixa de maternitat, per tant li desitgem que tingui molta sort i
que tot vagi molt bé. I, en el proper Plenari, s’incorporarà el tresorer que s’habilitarà.
S’habilitarà un nou tresorer, això volia dir. Per tant, tresorera, moltes gràcies per havernos atès també en aquest Plenari aquests mesos.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per la
secretària accidental que en dóna fe.

Vist i plau
La Presidenta,

El Secretari Accidental.

