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L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 26 d’octubre 2017, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix al
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta,
senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident primer,
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc Castells i
Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena,
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i
Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor
(PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria
del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP) Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU)
Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los
Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM) Joan Carles
García Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte
(PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s),
Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López
González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Jordi Martí i Galbis (CiU), 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), Carlos Ruíz i Novella (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras
(ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, el tresorer
accidental, senyor Jordi Espasa Costa i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA),
Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA) i Josep Salom i Ges (CiU), i les diputades
senyores Maria Rovira i Torrens (CUP-PA) i Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyores diputades, senyors diputats,
iniciarem aquesta sessió plenària ordinària i, en primer lloc, preguntarem si hi ha
quòrum suficient.
Constatada l’existència del quòrum necessari per a desenvolupar aquest Ple, la
Presidència indica que, en primer lloc es procedirà a donar lectura a la Declaració
Institucional de suport al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE SUPORT AL
PROJECTE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS
El respecte pels drets humans i el foment de la pau són deures que totes les administracions
públiques han d’assumir i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis tenen doncs
un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans i la pau.
En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que se succeeixen per tot el món,
diverses ciutats catalanes han organitzat per cinquè any consecutiu, amb suport de la societat
civil i d’institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, celebrat
entre el 25 de setembre i el 7 d’octubre d’enguany.
Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors de drets
humans: individus i col·lectius que promouen i protegeixen els drets humans i les llibertats
fonamentals, particularment pel que fa a persones desplaçades o desposseïdes i a col·lectius
que en determinades circumstàncies es poden trobar en situacions d’especial vulnerabilitat,
com les dones, la joventut o les persones que pertanyen a minories nacionals o ètniques,
religioses i lingüístiques.
Moltes d’aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat pel fet de
reivindicar i exercir drets que són universals: drets socials i de participació política que són
trepitjats grollerament als seus països per les autoritats públiques o amb la seva
aquiescència. L’any 2016, 281 persones defensores dels drets humans van ser assassinades
a 25 països, gairebé la meitat de les quals defensaven la terra i els drets mediambientals i
dels indígenes, segons dades de Frontline Defenders. A més del risc a perdre la vida,
centenars d’activistes pels drets humans són criminalitzats amb l’objectiu de silenciar les
seves lluites.
El risc és especialment greu per a les dones defensores de drets humans, que són
susceptibles de majors abusos i agressions. Per aquesta raó enguany 8 dels 9 activistes
convidats en el marc del projecte han estat dones que protagonitzen la defensa dels drets a
contextos geogràfics tan diversos com el Nord d’Àfrica, l’Àfrica Subsahariana, l’Orient Mitjà,
Europa i Amèrica del Sud i del Nord. Les amenaces diàries que pateixen moltes d’elles fan
imprescindible el suport i la solidaritat dels pobles i ciutats de Catalunya.
Enguany ens congratulem especialment de la presència de Wafae Charaf al grup de
defensores, amb qui ens hem solidaritzat en les dues anteriors edicions del projecte per haver
estat empresonada únicament per la seva denúncia de violacions dels drets humans al seu
país. Lamentem, en canvi, que Victoire Ingabire, Abdulhadi Alkhawaja i Ilham Tohti segueixen
empresonats pel mateix motiu i que a Omid Kokabee, tot i que es troba en llibertat provisional
pel seu estat de salut, no se li hagi concedit la llibertat incondicional.
En aquest context, reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets de les persones que
defensen els drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces,
particularment de les dones defensores que requereixen una especial protecció. I
condemnem la imposició de limitacions a aquestes persones lluitadores, limitacions
incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i expressem la condemna, així
mateix, a la persecució exercida per part d’alguns governs sobre elles.
Igualment, reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es veuen
obligades a fugir de casa seva, amb particular cura pel que fa als drets de dones i infants, en
tots els estadis des de llur sortida del país fins el seu assentament definitiu.
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Recordem, així mateix, la situació d’especial vulnerabilitat que viuen determinades minories i
la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets. I instem al Govern de la
Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als
defensors i defensores de drets humans a escala internacional i, en particular, a fer gestions
per a aconseguir l’alliberament de Victoire Ingabire a Ruanda, Abdulhadi Alkhawaja a Bahrain,
Ilham Tohti a Xina i la llibertat incondicional d'Omid Kokabee a l'Iran.
Finalment, amb l’adhesió de la nostra institució al projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans, renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i
defensores de drets humans, tant a escala local com internacional.

A continuació, la senyora Presidenta dóna pas a la part resolutiva de la sessió, entrant
a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a
continuació:
I.1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 5 d’octubre de 2017.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició del Grup polític de CiU de la Diputació de Barcelona, en el sentit de
nomenar l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot com a president del Grup polític
referit.

3.

Dictamen pel qual es proposa donar compte del Decret 8533/17, de 5 de
setembre, que modifica parcialment l’apartat quart del Decret 7675/2015, de 3 de
setembre, parcialment modificat pel 11315/2015, de 3 de desembre, en el sentit
de deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
com a membre de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, com a
conseqüència de la pèrdua de la condició de diputat, en haver estat nomenat
conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya amb efectes del dia 14 de juliol
de 2017.

4.

Dictamen pel qual es proposa donar compte del Decret de la Presidència núm.
8534/17, de 5 de setembre, de modificació parcial del Decret de la Presidència
núm. 7389/16, de 19 de juliol, en el sentit de fixar les retribucions, en concepte
de sou, de la dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot,
com a conseqüència del seu nomenament com a president del Grup polític de
CiU.

5.

Dictamen pel qual es proposa donar compte del Decret 8535/2017, de 5 de
setembre, pel qual s’acorda deixar sense efecte i substituir el Decret de la
Presidència núm. 8749/15, de 8 d’octubre, que va ser modificat per sengles
Decrets 9537/15, de 28 d’octubre, i 261/16, de 28 de gener, sobre nomenaments
i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, en el
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sentit de deixar sense efecte les competències delegades al diputat Il·lm. Sr.
Jaume Ciurana i Llevadot com a conseqüència del seu nomenament com a
president del Grup polític de CiU, així com nomenar la Il·lma. Sr. Teresa Ma.
Fandos i Payà diputada delegada d’Esports, l’Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges,
diputat adjunt d’Esports i delegar les competències en matèria de Benestar
Social a la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla.
6.

Dictamen pel qual es proposa donar compte del Decret núm. 8656/17, de 14 de
setembre, de correcció d’errors del Decret núm. 8535/17, de 5 de setembre, pel
qual es resol deixar sense efecte i substituir el Decret de la Presidència núm.
8749/15, de 8 d’octubre, que va ser modificat per sengles Decrets 9537/15, de
28 d’octubre, i 261/16 de 28 de gener, sobre nomenaments i delegació de
l’exercici de les competències conferides per la Presidència, en el sentit de
deixar sense efecte les competències delegades al Diputat delegat de la
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, així com
reassignar les competències delegades en matèria de benestar social i d’esports.

7.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Cultura, Educació
i Esports, Desenvolupament Econòmic Local i Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, així com de la Comissió Especial de Comptes, com a
conseqüència de la comunicació efectuada pel Grup polític de CiU; i actualització
de la composició de les Comissions de la Corporació.

Direcció de Relacions Internacionals
8.

Dictamen pel qual es proposa l’aprovació del “Pla Estratègic de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona, 2017-2020”.

Direcció de Serveis de Recursos Humans
9.

Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord adoptat en la Mesa General de
Negociació de matèries comunes, de data 22 de setembre de 2017, d’aprovació
del Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l’assetjament
sexual, per raó de sexe i per identitat i orientació sexual, de la Diputació de
Barcelona.

10.

Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència
núm. 7421/17, de 17 de juliol de 2017, pel qual es rectifica parcialment l’Acord
adoptat en sessió plenària d’1 de desembre de 2016 núm. 205/16, en el sentit
d’esmenar, d’acord amb l’article 109.1 de la Llei 39/2015, l’error material referent
al sistema de provisió dels llocs de treball dels funcionaris i funcionàries amb
habilitació de caràcter nacional de la Diputació de Barcelona.

Servei de Programació
11.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 12/2017 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2017, així com
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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
12.

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

Tresoreria
13.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les ordenances fiscals,
taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de
l’exercici 2018.

Organisme de Gestió Tributària
14.

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

15.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Calaf, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària.

16.

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

17.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Callús, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària.

18.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
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19.

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

20.

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

21.

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

22.

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

23.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada per la Junta
de Veïns en Ple de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de
Balenyà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària.

24.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple del
Consell Comarcal de l'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis de Cultura
25.

Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de
Barcelona a la Xarxa LIKE – European Cities and Regions for Culture.

26.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una addenda al conveni formalitzat en
data 7 d’octubre de 2016, entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Roda
de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol, relatiu al compromís sobre la constitució
del dret real d’usdefruit del llegat del poeta Miquel Martí i Pol per part de la
Diputació de Barcelona en favor de la Fundació Miquel Martí i Pol, la
determinació de les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona, i el
compromís de dissenyar les línies d’actuació i de col·laboració futura entre
ambdues institucions en ordre a la viabilitat de funcionament i desenvolupament
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futurs de la fundació, amb motiu de la revisió dels seus pactes i de la seva
adaptació a les previsions de la Llei 40/2015.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Servei de Suport de Programes Socials
27.

Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de
Barcelona a la Declaració efectuada per la Federació Francesc Layret
COCEMFE Barcelona sobre “L'accessibilitat universal, una contribució al bé
comú”

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 del dia 19 d’octubre de 2017 (Grups polítics CIU,
ERC-AM, PSC-CP i ENTESA), de compromís amb la democràcia, els drets i
les llibertats fonamentals de la ciutadania.

2.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per demanar
la gestió municipal dels pisos de la SAREB i evitar l’especulació
immobiliària als municipis.

3.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, de defensa
de l’educació com a eina de cohesió.

4.

Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
per declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Reial Espanyola a la
demarcació de Barcelona.

5.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords
adoptats per la Junta de Govern (sessió 20 de juliol 2017).

6.

Precs

7.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 5 d’octubre de
2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 5
d’octubre de 2017, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna
objecció o esmena.
Demana la paraula el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: “Por
parte del Partido Popular encontramos a faltar en el acta una serie de preguntas que
no han sido contestadas a este Grupo pero que, a instancias del diputado delegado de
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Hacienda, la Secretaría las ha dado por contestadas y no ha sido así. Y por lo tanto
quisiéramos que constase en acta que esas preguntas están pendientes.”
La presidenta, enyora Conesa (CiU), diu: Molt bé. Revisarem aquesta qüestió. En
qualsevol cas, demanaria que, amb aquesta apreciació que fa el diputat del Partit
Popular, poguéssim procedir a aprovar l’acta.
I l’acta queda aprovada, amb l’apreciació formulada pel president del Grup Partit
Popular.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 5 de setembre de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició del Grup polític de CiU de la
Diputació de Barcelona, en el sentit de nomenar l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot com a president del Grup polític referit.
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments
efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en
favor dels diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes
electorals de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el
procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que la federació de Convergència i Unió (CiU) ha presentat un escrit, en data 15
de juliol de 2015, signat pels 14 membres que la componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit Grup i en designen el president i el portaveu.
Atès que la coalició electoral d’Esquerra Republicana per Catalunya - Acord Municipal
“ERC-AM” ha presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, signat pels 11
membres que la componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup
i en designen el president, el portaveu i el portaveu adjunt.
Atès que el Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés “PSC-CP”,
ha presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, signat pels 10 membres que el
componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen la
presidenta, la portaveu i la portaveu adjunta.
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Atès que la coalició electoral Entesa "ENTESA" ha presentat un escrit, en data 15 de
juliol de 2015, signat pels 7 membres que la componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit Grup i en designen la presidenta, el portaveu i el
portaveu adjunt.
Atès que el Partit Popular "PP" ha presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015,
signat pels 3 membres que el componen, en el qual manifesten expressament
pertànyer a dit Grup i en designen el president, portaveu i portaveu adjunt.
Atès que el partit Ciutadans - Partido de la Ciudadanía "C’s" ha presentat un escrit, en
data 15 de juliol de 2015, signat pels 3 membres que el componen, en el qual
manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen el president, la portaveu i
el portaveu adjunt.
Atès que la coalició electoral Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu "CUP-PA" ha
presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, signat pels 3 membres que la
componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen la
presidenta, la portaveu i el portaveu adjunt.
Atès que l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello va presentar la seva renúncia al càrrec de
diputat provincial, com a conseqüència del seu nomenament com a conseller d’Interior
de la Generalitat de Catalunya amb efectes del dia 14 de juliol de 2017, i que de dita
dimissió es va donar compte al Ple corporatiu en sessió ordinària del dia 20 de juliol de
2017.
Atès que el Sr. Joaquim Forn venia exercint el càrrec de president del Grup polític CiU.
Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2017, va
acordar: d’una banda, donar-se per assabentat de la renúncia del Sr. Joaquim Forn i
Chiariello com a diputat de la Diputació de Barcelona, amb efectes del dia 14 de juliol
de 2017; i d’altra banda, sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedís al
nomenament i l’emissió de la credencial de diputat del primer suplent de la llista
electoral de la federació de CiU, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, Sr. Jordi
Martí i Galbis.
Atès que en data 14 d’agost de 2017 s’ha rebut en la Diputació de Barcelona la
credencial emesa per la Junta Electoral Central, de data 9 d’agost de 2017, del diputat
provincial Sr. Jordi Martí i Galbis com a primer suplent de la federació de CiU, per la
Junta Electoral de Zona de Barcelona, en substitució de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i
Chiariello.
Atès que en data 5 de setembre de 2017 s’ha comunicat al Sr. Jordi Martí i Galbis la
recepció en la Diputació de Barcelona de la seva credencial com a diputat provincial i
se l’ha convocat perquè prengui possessió del seu càrrec en el Ple ordinari a celebrar
el proper dia 28 de setembre de 2017, previ compliment de la presentació de la
declaració de béns i patrimoni i de les causes de possibles incompatibilitats i activitats
que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, segons els models
aprovat pel Ple en sessió ordinària de 28 de maig de 2015 i previ jurament o promesa
del càrrec, d’acord amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril.
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Vist l’escrit presentat per el grup polític CiU en data 5 de setembre de 2017, en què
acorda nomenar president del referit grup polític l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot,
amb efectes de la data del referit escrit i sense prejudici de donar-ne compte al Ple en
la primera sessió que se celebri.
Vist que l'article 73.3 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, i l’article
50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que, als efectes de l’actuació
corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics,
per la qual cosa, la constitució dels grups polítics és obligatòria i té com a finalitat
facilitar el dret de participació dels membres electes de les corporacions locals en les
seves actuacions.
Vist que l'article 50 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
disposa, entre d’altres, que, si no hi ha acord del Ple que ho reguli d’altra manera, per
cada llista electoral només es podrà constituir un grup. Cada llista electoral que
obtingui representació en l’entitat local podrà formar un grup polític. Només els
diputats/des d’una mateixa llista electoral podran constituir un sol grup polític, excepte
el/la diputat/da electe que no s’integri en el grup polític que constitueixi la formació
electoral per la qual fou elegit/da o abandoni el seu grup de procedència que tindrà la
consideració de membre no adscrit, previsió que no serà d’aplicació en el cas de
candidatures presentades sota la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits
polítics que l’integren decideixen abandonar-la. El mateix estableix l'article 73.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció
donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre.
Vist que l’article 24 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit a la Presidència i signat
per tots els seus membres, el qual es presentarà en la Secretaria General de la
corporació en el termini dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació,
així com que, en aquest escrit, es farà constar la designació del/de la portaveu i, en el
nostre cas, a més, del president o la presidenta i del/de la portaveu i de l’adjunt/a o
suplent.
Vist que l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals estableix que de la constitució dels grups polítics i dels seus integrants,
així com del nomenament dels/de les presidents/tes, portaveus i, si escau, dels/de les
portaveus adjunts/tes, la presidència donarà compte al Ple en la primera sessió que se
celebri.
Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit a la
Presidència de la corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que
componen el grup, així com la designació del/de la portaveu i de l’adjunt/a o suplent.
Vist que l’article 14 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona regula
la composició i funcions de la Junta de Portaveus, i assenyala que estarà integrada
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pel/per la president/a de la Diputació i pels portaveus dels grups polítics que hi estan
representats. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la presidència
quan s’hagin d’adoptar decisions de caràcter corporatiu i haurà de ser informada en
aquells assumptes que, essent competència de la Junta de Govern, facin referència a:
designació de representants en altres entitats i organismes; aprovació de projectes i
contractació; i aprovació de convenis de cooperació i col·laboració amb altres entitats i
organismes.
Vist l’informe de la Secretaria General de gener de 2016 (DIBA 1/2016).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
aquesta presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume
Ciurana i Llevadot com a president del Grup polític CiU, amb efectes del dia 5 de
setembre de 2017.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT, en conseqüència amb l’apartat primer, de
la composició dels 7 grups polítics de la Diputació de Barcelona.
1. EL GRUP POLÍTIC DE LA FEDERACIÓ “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” (CiU)
a) El Grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU) de la Diputació
de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, pels
diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, amb efectes del 28 de setembre de 2017

b) El PRESIDENT del Grup de la federació “Convergència i Unió” (CiU) de la
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JAUME CIURANA I LLEVADOT
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c) El PORTAVEU del Grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU)
de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JOAN CARLES GARCIA I
CAÑIZARES
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític de la federació “Convergència i
Unió” (CiU) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JESÚS CALDERER I
PALAU
2. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM)
a) El Grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals

b) El PRESIDENT del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. JOSEP RAMON MUT I BOSQUE
c) El PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. JORDI FÀBREGA I COLOMER
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. ISAAC ALBERT I AGUT
3. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS” (PSC-CP)
a) El Grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.

Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor
Il·lma. Sra. Ana María del Puy del Frago Barés
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Il·lm. Sr. Miquel González Monforte
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez
Il·lm. Sr. Josep Monràs i Galindo
Il·lma. Sra. Nuria Parlón Gil
Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
Il·lm. Sr. Lluís Tomás Moreno

b) La PRESIDENTA del Grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. NURIA MARÍN MARTÍNEZ
c) La PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. PILAR DÍAZ ROMERO
d) La PORTAVEU ADJUNTA del Grup polític de la coalició electoral “Partit
dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. ANA MARÍA DEL PUY DEL FRAGO
BARÉS
4. EL GRUP POLÍTIC COALICIÓ ELECTORAL “ENTESA”
a) El Grup polític "Entesa” de la Diputació de Barcelona, queda integrat pels
diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lma. Sra. Maria de los Ángeles Gallardo Borrega
Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

b) La PRESIDENTA del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA” de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. ALEXANDRA SEVILLA OLIVERAS
c) El PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA” de la
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. ARNAU FUNES ROMERO
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA”
de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. CARLES RODRÍGUEZ HERENCIA
5. El GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP)
a) El Grup polític "Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats següents:
1.

Il·lm. Sr. Manuel Reyes López
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2.
3.

Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia
Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

b) El PRESIDENT del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. MANUEL REYES LÓPEZ, amb efectes del 5 de
novembre de 2015.
c) El PORTAVEU del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. RAMÓN RIERA MACIA
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. XAVIER MULLERAS VINZIA, amb efectes
del 28 de gener de 2016.
6. El GRUP POLÍTIC “CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” (C’s)
a) El Grup polític "Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” (C’s) de la Diputació
de Barcelona, queda integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.

Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes
Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

b) El PRESIDENT del Grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía”
(C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ
GINER
c) El PORTAVEU del Grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía”
(C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. SALVADOR TOVAR FUNES.
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític “Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía” (C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JUAN MIGUEL
LÓPEZ GONZÁLEZ.
7. EL GRUP POLÍTIC COALICIÓ ELECTORAL “CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR - POBLE ACTIU” (CUP-PA)
a) El Grup polític " Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de
la Diputació de Barcelona, queda integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.

En Joaquim Jesús Duran i Redondo
Na Maria Rovira i Torrens
Na Laia Sabater Díaz

b) El PRESIDENT del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: EN
JOAQUIM JESÚS DURAN I REDONDO
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c) La PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: NA
MARIA ROVIRA I TORRENS
d) La PORTAVEU ADJUNTA del Grup polític de la coalició electoral
“Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de
Barcelona: NA LAIA SABATER I DÍAZ
Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que, de conformitat amb l’article 14 del
vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, la JUNTA DE PORTAVEUS
de la Diputació de Barcelona queda integrada pels membres següents:
a) PRESIDENTA de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excma.
Sra. Presidenta d’aquesta Diputació, Mercè Conesa i Pagès, que podrà delegar
la seva assistència en favor del portaveu del grup polític de CiU.
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de
Barcelona:
1.

El portaveu del Grup polític de la federació “Convergència i Unió”
(CiU): Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

2.

El portaveu del Grup polític de la coalició electoral ”Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM): Il·lm. Sr.
Jordi Fàbrega i Colomer

3.

La portaveu del Grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP): Il·lma.
Sra. Pilar Díaz Romero

4.

El portaveu del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA”: Il·lm.
Sr. Arnau Funes Romero

5.

El portaveu del Grup polític “Partit Popular” (PP): Il·lm. Sr. Ramón
Riera Macia

6.

El portaveu del Grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía”
(C’s): Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

7.

La portaveu del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA): na Maria Rovira i Torrens

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a les presidències i portaveus
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Gerència, a la
Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals
oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
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3.- Dictamen de data 7 de setembre de 2017, pel qual es proposa donar compte
del Decret 8533/17, de 5 de setembre, que modifica parcialment l’apartat quart
del Decret 7675/2015, de 3 de setembre, parcialment modificat pel 11315/2015, de
3 de desembre, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr.
Joaquim Forn i Chiariello com a membre de la Junta de Govern, amb veu però
sense vot, com a conseqüència de la pèrdua de la condició de diputat en haver
estat nomenat conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya amb efectes del
dia 14 de juliol de 2017.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, ha dictat, en l’exercici de les seves competències, el Decret núm. 8533/2017,
de 5 de setembre, pel qual s’acorda modificar parcialment l’apartat quart de la part
dispositiva del Decret 7675/2015, de 3 de setembre, parcialment modificat pel Decret
11315/2015, de 3 de desembre, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament de
l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello com a membre de la Junta de Govern, amb veu
però sense vot, com a conseqüència de la pèrdua de la condició de diputat en haver
estat nomenat conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya amb efectes del dia
14 de juliol de 2017, que literalment diu:
Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia
15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions
municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les
catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels diputats/des, de
conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han lliurat a la Diputació de
Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es va
procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de
l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el procediment establert en l’article 207
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del
seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir
les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de 23 de juliol de
2015, va nomenar els/les vicepresidents/es de la Diputació de Barcelona.
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix, com a òrgan bàsic
i necessari en totes les diputacions provincials, l’existència de la Junta de Govern.
Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’article 90.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 9 del vigent Reglament orgànic de la
Diputació de Barcelona i l’article 72 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,
estableixen que la Junta de Govern estarà integrada per la presidència de l’entitat local i un
nombre de diputats o diputades no superior al terç del nombre legal de membres de la
corporació, sense comptar la presidència, i que seran nomenats i separats lliurement per la
presidència; d’aquesta resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
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Atès que el nombre legal de membres de la Diputació de Barcelona és de 51, la Junta de
Govern estarà constituïda per la presidència i tindran el caràcter de membres de ple dret,
com a màxim, 17 diputats/des, per la qual cosa, el nombre màxim de membres electes de la
Junta de Govern serà de 18, inclosa la presidència.
Vist que l’article 35.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 73.1 i
2 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, regulen que les
competències de la Junta de Govern són les següents:
a) Assistència a la presidència en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que la presidència de la Diputació li delegui.
c) Les competències que expressament li deleguin les lleis.
Atès que el nomenament dels membres de la Junta de Govern és lliure per part de la
presidència, aquesta, en qualsevol moment, pot revocar el nomenament. Tant el
nomenament com la revocació s’han de dur a terme mitjançant decret de la presidència i
s’han de publicar en el BOPB, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web, així com donar-ne
compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
Atès que l'article 112 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
estableix que les regles i els requisits generals relatius a la convocatòria, sistema de votació,
quòrum d’assistència, quòrum mínim de permanència, regla general sobre l’adopció
d’acords i el vot de qualitat del president en cas d’empat dels òrgans col·legiats de les
corporacions locals i, per tant, de la Junta de Govern, es regulen per les mateixes normes
generals que el Ple corporatiu.
Atès que l'article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que la presidència pot delegar l’exercici de determinades competències en la Junta
de Govern, llevat de les competències que siguin declarades com a no delegables.
Atès que, mitjançant Decret de la Presidència 7675/2015, de 3 de setembre, es va acordar
aprovar el nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, el nomenament
dels membres amb veu però sense vot del referit òrgan col·legiat, la delegació de l’exercici
de les competències a favor del mateix per part de la Presidència i la fixació de les seves
sessions ordinàries.
Atès que l’apartat quart del referit Decret acordava la possibilitat d’assistir a les sessions de
la Junta de Govern, amb veu però sense vot, entre altres, de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i
Chiariello.
Atès que l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello va presentar la seva renúncia al càrrec de
diputat provincial com a conseqüència del seu nomenament i presa de possessió com a
conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb efectes del 14 de juliol de 2017,
renúncia de la qual es va donar per assabentat el Ple de la corporació en sessió ordinària de
20 de juliol de 2017.
Vista la providència de la presidència, de data 5 de setembre de 2017, per la qual s’insta la
Secretaria General a realitzar els tràmits administratius necessaris per modificar l’apartat
quart de la part dispositiva del Decret de la Presidència 7675/2015, de 3 de setembre,
parcialment modificat pel Decret de la Presidència 11315/2015, de 3 de desembre, en el
sentit de deixar sense efecte l’assistència a les sessions de la Junta de Govern, amb veu
però sense vot, de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, per les raons abans assenyalades.
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Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de gener de 2016 (DIBA 1/2016).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona,
RESOLC
Primer. MODIFICAR l’apartat quart de la part dispositiva del Decret de la Presidència
7675/2015, de 8 de setembre, en el sentit de deixar sense efecte la possibilitat d’assistir a
les sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i
Chiariello, com a conseqüència de la pèrdua de la condició de diputat pel seu nomenament
com a conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb efectes del 14 de juliol de
2017.
Segon. RATIFICAR que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, queda constituïda pels membres
de ple dret següents:

a) Presidenta: Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
b) Vocals de ple dret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges

Tercer. ACORDAR que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però
sense vot, els diputats i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Il·lma. Sra. Nuria Marin Martínez, presidenta del grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del grup polític ENTESA
Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, president del grup polític PPC
Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner, president del grup polític C’s
Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, president del grup polític CUP-PA
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Quart. RATIFICAR els apartats segon, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè i desè del Decret de la
Presidència 7675/2015, de 8 de setembre, publicat en el BOPB de 17 de setembre de 2015
i parcialment modificat pel Decret de la Presidència 11315/2015, de 26 de novembre.
Cinquè. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura.
Sisè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i en la seva pàgina web, en compliment del
que disposa l’art. 64.2 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.
Setè. DONAR COMPTE al Ple d’aquesta resolució PER AL SEU CONEIXEMENT I
EFECTES, en compliment del que disposa l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 64.4 del Reial decret 2568/1986, del 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Vuitè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a les presidències i els portaveus
dels grups polítics, a la Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la
Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 8533/2017, de 5 de setembre,
pel qual s’acorda modificar parcialment l’apartat quart de la part dispositiva del Decret
7675/2015, de 3 de setembre, parcialment modificat pel Decret 11315/2015, de 3 de
desembre, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Joaquim
Forn i Chiariello com a membre de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, com a
conseqüència de la pèrdua de la condició de diputat en haver estat nomenat conseller
d’Interior de la Generalitat de Catalunya amb efectes del dia 14 de juliol de 2017.”
I el Ple en resta assabentat.
4.- Dictamen de data 7 de setembre de 2017, pel qual es proposa donar compte
del Decret de la Presidència núm. 8534/17, de 5 de setembre, de modificació
parcial del Decret de la Presidència núm. 7389/16, de 19 de juliol, en el sentit de
fixar les retribucions, en concepte de sou, de la dedicació parcial al 75% de
l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a conseqüència del seu nomenament
com a president del Grup polític de CiU.
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“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8534/17, de 5
de setembre, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 7389/16, de 19
de juliol, en el sentit de fixar les retribucions, en concepte de sou, de la dedicació
parcial al 75% de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a conseqüència del seu
nomenament com a president del grup polític de CiU, que literalment diu:
Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia
15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions
municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les
catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des i de
conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de zona han lliurat a la
Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de
Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el procediment
establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona
i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a tal,
li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin.
En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que
es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de membres electes
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32
i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres
electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de
major població de la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte
de la província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista
per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de
la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència,
vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin una
especial permanència en la Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents,
superior a la resta de diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la
determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la
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proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació
local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si
escau, els organismes dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la
seva dedicació a aquesta entitat local o organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin indemnitzacions per les
despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes
d’aplicació general a les administracions públiques i les que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va acordar
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les
característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple
corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 30 de juny de 2016, va
aprovar la modificació parcial de l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de
juliol de 2015, en el sentit de fixar les retribucions econòmiques a percebre en concepte de
sou i els percentatges de dedicació (75%, 51% i 25%) dels vicepresident/es; membres de la
Comissió Executiva; i presidents/es dels grups polítics amb dedicació parcial.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2017, va acordar
incrementar un 1% les retribucions, en concepte de sou, dels membres electes d’aquesta
corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, així com les
indemnitzacions per assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment de les quals siguin membres en les quanties i condicions
aprovades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, amb efectes
retroactius de l’1 de gener de 2017, i de conformitat amb la disposició addicional 32 de la
Llei 3/2017, de pressupostos generals de l’Estat per al 2017.
Vist l’escrit del grup polític de CiU de data 5 de setembre de 2017 en què es proposa com a
president de dit grup l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot.
Atès que el grup de nivell retributiu dels membres amb dedicació exclusiva o parcial dels
presidents/es dels grups polítics és el mateix que el dels membres de la Comissió
Executiva.
Atès que l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot venia exercint el seu càrrec amb dedicació
parcial al 75% i percebia les retribucions aprovades per acord del Ple corporatiu, en sessió
extraordinària del 29 de juliol de 2015, i modificat per acords plenaris de data 20 de juny de
2016 i de 20 de juliol de 2017, corresponents al nivell A5 (dedicació parcial dels
vicepresidents/es; membres de la Comissió Executiva i presidents/es dels grups polítics),
com a membre de la Comissió Executiva.
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Atès que la dedicació parcial al 75% com a president d’un grup polític està també fixada en
el nivell A5, el que suposa que les retribucions econòmiques, en concepte de sou, a
percebre per l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot no varien.
Vista la providència de la presidenta, de data 5 de setembre de 2017, en què insta la
Secretaria General perquè realitzi els actes administratius necessaris per modificar el Decret
de la Presidència núm. 7389/16, de 19 de juliol, en el sentit de modificar el títol jurídic de
dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, tota vegada que abans
percebia les retribucions econòmiques corresponents al nivell A5 com a membre de la
Comissió Executiva i, amb efectes del dia 5 de setembre de 2017, percebrà les mateixes
retribucions com a president del grup polític de CiU.
Vist l’informe de la Secretaria General de gener de 2016 (DIBA 1/2016).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament
orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 7389/16, de 19 de juliol,
en el sentit de constatar que el règim de dedicació parcial al 75% de l’Il·lm. Sr. Jaume
Ciurana i Llevadot en la Diputació de Barcelona, com a president del grup polític de CiU,
serà el corresponent al nivell A5, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple corporatiu en
sessió ordinària de 20 de juliol de 2017, que ha modificat parcialment els acords del Ple
corporatiu de 28 de juliol de 2015 i 30 de juny de 2016, amb el benentès que percebrà les
mateixes retribucions econòmiques, en concepte de sou, que venia percebent com a
membre de la Comissió Executiva.
Segon. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, que l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot exercirà el seu càrrec de president del grup polític de CiU amb caràcter de
dedicació parcial al 75% i amb efectes del dia 5 de setembre de 2017.
Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que la retribució
econòmica, en concepte de sou, que ha de percebre l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot,
per exercir el seu càrrec amb dedicació parcial al 75% queda fixada en 4.823,36 euros
mensuals, a raó de catorze mensualitats per any, amb efectes del 5 de setembre de 2017,
d’acord amb les quanties aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària del 20 de juliol de 2017.
Quart. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article
75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i en el Portal de transparència, en compliment del que disposa la Llei 19/2014,
de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, a les presidències i
els portaveus dels grups polítics, a la Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria
General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, als efectes legals oportuns.
Sisè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri.
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Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. núm.
8534/17, de 5 de setembre, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm.
7389/16, de 19 de juliol, en el sentit de constatar que el règim de dedicació parcial al
75% de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot en la Diputació de Barcelona, com a
president del grup polític de CiU, serà el corresponent al nivell A5, d’acord amb les
quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 20 de juliol de 2017, que
ha modificat parcialment els acords del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2015 i de 30
de juny de 2016, amb el benentès que percebrà les mateixes retribucions
econòmiques, en concepte de sou, que venia percebent com a membre de la Comissió
Executiva.”
I el Ple en resta assabentat.
5.- Dictamen de data 7 de setembre de 2017, pel qual es proposa donar compte
del Decret 8535/2017, de 5 de setembre, pel qual s’acorda deixar sense efecte i
substituir el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8.10, que va ser modificat
per sengles Decrets 9537/15, de 28.10, i 261/16 de 28.1, sobre nomenaments i
delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència en el
sentit de deixar sense efecte les competències delegades al diputat Il·lm. Sr.
Jaume Ciurana i Llevadot com a conseqüència del seu nomenament com a
president del grup polític de CiU, així com nomenar la Il·lma. Sr. Teresa Ma.
Fandos i Payà diputada delegada d’Esports, l’Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges,
diputat adjunt d’Esports i delegar les competències en matèria de Benestar
Social a la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8535/2017, de
5 de setembre, pel qual s’acorda deixar sense efecte i substituir el Decret de la
Presidència núm. 8749/15, de 8 d’octubre, que va ser modificat per sengles Decrets
9537/15, de 28 d’octubre, i 261/16 de 28 de gener, sobre nomenaments i delegació de
l’exercici de les competències conferides per la Presidència en el sentit de deixar
sense efecte les competències delegades al diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
com a conseqüència del seu nomenament com a president del grup polític de CiU, així
com nomenar la Il·lma. Sr. Teresa Ma. Fandos i Payà diputada delegada d’Esports,
l’Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, diputat adjunt d’Esports i delegar les competències en
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matèria de Benestar Social en la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, que literalment diu:
Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia
15 de juliol de 2015, i que en el transcurs de la mateixa sessió plenària es va procedir a
l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma.
Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de juliol de
2015, va acordar estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents:






Àrea de Presidència
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea de Cultura, Educació i Esports

Atès que correspon a la Presidència el nomenament i l’atribució de les competències
dels/de les presidents/es delegats/des de les àrees en què es divideix l’administració
executiva de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 35 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’art. 90 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Vist el Decret núm. 7471/15, de 29 de juliol de 2015, sobre nomenament de presidències
delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de
Comptes, diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, diputades i diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de
l’exercici de les competències conferides per la Presidència (publicat en el BOPB de 3
d’agost de 2015).
Atès que el Decret de la Presidència 7415/15, de 29 de juliol, sobre nomenament de
presidències delegades d’àrees; de comissions informatives i de seguiment i de la Comissió
Especial de Comptes; del diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb
la Ciutat de Barcelona; del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació; així com els nomenaments de diputades i diputats delegats,
diputades i diputats adjunts i la delegació de l’exercici de les competències conferides per la
Presidència, va ser objecte de substitució pel Decret 8749/2015, de 8 d’octubre.
Atès que amb posterioritat, mitjançant Decret de la Presidencia 9537/2015, de 29 d’octubre,
es va modificar parcialment el Decret 8749/2015, de 8 d’octubre, amb la finalitat de nomenar
l’Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vila, diputada adjunta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, així
com delegar-li l’exercici de les competències genèriques i específiques, corresponents a les
referides matèries atribuïdes als diputats/ades adjunts per matèries, establertes en el Decret
8749/2015, de 8 d’octubre.
Atès que en data 28 de gener de 2016, la presidenta va dictar el Decret 261/2016, de 28 de
gener, que modificava parcialment el Decret 8749/2015, de 8 d’octubre, en el sentit de
nomenar diputat adjunt de Turisme l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, així com delegar-li l’exercici
de les competències genèriques i específiques corresponents a les matèries atribuïdes als
diputats/ades adjunts per matèries, establertes en el Decret 8749/2015, de 8 d’octubre.
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Atès que l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello va presentar la seva renúncia al càrrec de
diputat provincial, com a conseqüència del seu nomenament com a conseller d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, amb efectes del dia 14 de juliol de 2017, i que de dita dimissió es
va donar compte al Ple corporatiu en sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2017.
Atès que el Sr. Joaquim Forn venia exercint el càrrec de president del grup polític CiU.
Vist l’escrit presentat pel grup polític CiU en data 5 de setembre de 2017, en què acorda
nomenar president del referit grup l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, amb efectes de la
data del referit escrit i sense prejudici de donar-ne compte al Ple en la primera sessió que se
celebri.
Vista la providència de la presidenta, de data 5 de setembre de 2017, per la qual insta la
Secretaria General a realitzar els actes administratius necessaris per modificar parcialment
el Decret 8749/2015, de 8 d’octubre, que va substituir el Decret 7471/15, de 29 de juliol, i
parcialment modificat per decrets 9537/2015, de 28 d’octubre, i 261/2016, de 28 de gener,
amb la finalitat de: deixar sense efecte el nomenament i la delegació de l’exercici de les
competències en matèria de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de
Barcelona, atribuïdes a l’Il·Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a conseqüència del seu
nomenament com a president del grup polític de CiU; així com nomenar i delegar l’exercici
de les competències en matèria d’Esports a la Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà;
nomenar diputat adjunt d’Esports l’Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges i delegar-li l’exercici de
competències corresponents; i delegar l’exercici de les competències en matèria de
Benestar Social en la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla.
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
RESOLC
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE I SUBSTITUIR PEL PRESENT DECRET DE LA
PRESIDÈNCIA el Decret 8749/2015, de 8 d’octubre, que va substituir el Decret 7471/15, de
29 de juliol, i parcialment modificat per decrets 9537/2015, de 28 d’octubre, i 261/2016, de
28 de gener, amb la finalitat: deixar sense efecte el nomenament i la delegació de l’exercici
de les competències en matèria de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat
de Barcelona, atribuïdes a l’Il·Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a conseqüència del seu
nomenament com a president del grup polític de CiU; així com nomenar i delegar l’exercici
de les competències en matèria d’Esports a la Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà;
nomenar diputat adjunt d’Esports l’Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges i delegar-li l’exercici de
competències corresponents; i delegar l’exercici de les competències en matèria de
Benestar Social en la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla.
Segon.- RATIFICAR el nomenament i la delegació de les PRESIDÈNCIES DE LES
ÀREES, en favor de la diputada i dels diputats següents:

1.

ÀREA DE TERRITORI i SOSTENIBILITAT: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

2.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL: Il·lm. Sr. Marc Castells i
Berzosa

3.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS: Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
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4.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES: Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla

Tercer.- ACORDAR que l’Àrea de PRESIDÈNCIA sigui exercida personalment per la
presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, qui assumirà les competències de
presidència, serveis generals i relacions amb la ciutat de Barcelona, que anteriorment
venia exercint, per via de delegació l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a
conseqüència del seu nomenament com a president del grup polític de CiU, sense
perjudici de la delegació en matèria d’hisenda, recursos humans, processos i societat de la
informació en favor del diputat Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, que es manté.
Quart.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat quart de la part dispositiva del Decret
8479/2015, de 8 d’octubre, en el sentit d’excloure de l’Àrea de Presidència la delegació
en matèria de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona, i
en conseqüència deixar sense efecte l’apartat quart.I. del referit Decret, competències que
seran exercides directament per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma.
Sra. MERCÈ CONESA I PAGÈS.
Cinquè.- NOMENAR diputada delegada d’Esports, dins de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, la Il·lma. Sra. TERESA MA. FANDOS I PAYÀ, i delegar l’exercici de les
competències genèriques i específiques corresponents a la matèria d’Esports en
substitució de l’Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges.
Sisè.- NOMENAR diputat adjunt d’Esports, dins de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
l’Il·lm. Sr. JOSEP SALOM I GES.
Setè.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament i la delegació de les competències en
matèria de Benestar Social a favor de la Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà;
competències que es deleguen directament a la vicepresidenta quarta i presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. MERITXELL BUDÓ I PLA.
Vuitè.- En conseqüència amb els apartats anteriors RATIFICAR el nomenament i les
delegacions dels DIPUTADES i DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES i DIPUTATS
ADJUNTS, en favor de:
I. En l’àmbit de l’ÀREA DE PRESIDÈNCIA:
DIPUTAT DELEGAT D’HISENDA,
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ:

RECURSOS

HUMANS,

PROCESSOS

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
II. En l’àmbit de l’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:
1) DIPUTAT DELEGAT D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT:
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
2) DIPUTAT DELEGAT D’URBANISME I HABITATGE:
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
3) DIPUTAT DELEGAT D’ESPAIS NATURALS I MEDI AMBIENT:
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
DIPUTAT ADJUNT D’ESPAIS NATURALS:

I
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Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
4) DIPUTADA ADJUNTA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vila (Decret Presidència 9537/2015, de 28 d’octubre)
III. En l’àmbit de l’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL:
1) DIPUTADA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ:
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
2) DIPUTAT DELEGAT DE COMERÇ:
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
3) DIPUTAT DELEGAT DE TURISME:
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
DIPUTAT ADJUNT DE TURISME:
Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba (Decret Presidència 261/2016, 28 de gener)
IV. En l’àmbit de l’ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS:
1) DIPUTAT DELEGAT DE CULTURA:
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges
2) DIPUTAT DELEGAT D’EDUCACIÓ:
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
3) DIPUTADA DELEGADA D’ESPORTS:
Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà
DIPUTAT ADJUNT D’ESPORTS:
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
V. En l’àmbit de l’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
1) DIPUTADA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL:
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
2) DIPUTADA DELEGADA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM:
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
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3) DIPUTAT DELEGAT D’IGUALTAT I CIUTADANIA:
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero
Novè.- RATIFICAR el nomenament i les delegacions de les PRESIDÈNCIES DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT, en favor de:
1. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS GENERALS i
RECURSOS HUMANS: Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat de
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació.
2. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea.
3. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL: Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Vicepresident segon i
President delegat de l’Àrea.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE CULTURA, EDUCACIÓ i
ESPORTS: Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Vicepresident tercer i President delegat de
l’Àrea.
5. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES:
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta quarta i Presidenta delegada de
l’Àrea.
Desè.- RATIFICAR el nomenament i la delegació de la PRESIDÈNCIA de la COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES en favor de Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació.
Onzè.- RATIFICAR la delegació en favor de les vicepresidències i presidències
delegades d’Àrea; del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació i de diputades i diputats delegats per matèries i diputats
adjunts, en relació amb el seu àmbit, l’exercici de les competències següents:
I. COMPETÈNCIES OBJECTE DE DELEGACIÓ.
1. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE LES VICEPRESIDÈNCIES I PRESIDÈNCIES
DELEGADES D’ÀREA I DEL DIPUTAT DELEGAT D’HISENDA, RECURSOS HUMANS,
PROCESSOS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
DELEGAR en favor de les vicepresidències i presidències delegades d’Àrea i del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, en relació amb
el seu àmbit, l’exercici de les competències executives i resolutòries, genèriques
següents:
1.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES:
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la
memòria de necessitats elaborada, en relació amb aquelles matèries pròpies de
l’Àrea que no hagin estat delegades a cap diputat/da de la mateixa Àrea.
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b) Aprovar i adjudicar els contractes menors i adoptar els actes de tràmit i d’execució
que se’n puguin derivar, en les matèries relacionades amb la seva delegació.
c) L’aprovació de projectes d’obres i serveis, l’import dels quals no superi els 6.000.000
d’EUR i sempre que estiguin previstos en el pressupost anual.
1.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
En el marc dels programes respectius, aprovar la cessió d’ús de béns mobles quan el seu
valor sigui igual o inferior a 60.000 EUR.
1.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS i PREMIS:
a) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís que se’n
derivi per a la corporació no sigui superior a 30.000 EUR.
b) L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a 22.000
EUR, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
c) L’atorgament de premis.
d) En l’àmbit de la gestió econòmica-pressupostària i financera:
- l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos
sobrants per menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les
subvencions no derivades de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de
concertació;
- i la resta de les previsions que els atribueixin les bases d’execució del pressupost.
e) L'autorització i la disposició de l'abonament de quotes de les entitats de les que la
Diputació tingui la condició de sòcia, patrona o membre de ple dret.
1.4. EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ DE L’ÀREA i DE RÈGIM JURÍDIC:
a) Convocar, presidir i aixecar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de
Seguiment, així com resoldre els empats amb el seu vot de qualitat.
b) Coordinar i supervisar les actuacions de les delegacions i dels serveis adscrits a
l’Àrea, incloses les facultats de formular propostes i de resoldre mitjançant actes
administratius amb efectes jurídics davant tercers.
c) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la
Diputació relatius als assumptes de la seva competència.
d) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres documents
que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de l’exercici de les facultats
delegades en aquest acte, en aquells supòsits que la representació no sigui exercida
per la Presidència de la corporació, o per un/a diputat/da delegat/da.
e) En relació amb la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de concertació,
exercir les competències detallades a l’apartat 5 d’aquesta resolució.

Àrea de Presidència
Secretaria General

f) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis
del seu àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la delegació
o en les bases d’execució del pressupost.
2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES.
DELEGAR en favor de la Vicepresidència i Presidència delegada d’Àrea de Territori i
Sostenibilitat i del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, en relació amb el seu àmbit, l’exercici de les competències executives i
resolutòries, específiques següents:
2.1 DE LA PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L’ÀREA DE TERRITORI i SOSTENIBILITAT,
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI i EXPROPIACIÓ FORÇOSA EN
RELACIÓ AMB EL SEU ÀMBIT RESPECTIU:
a) En matèria de contractació, en relació amb l’àmbit de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat:
a.1) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuïts a altres òrgans, i
fins al límit quantitatiu de 6.000.000 d’EUR, amb l’excepció dels contractes de
concessió d’obra pública i de col·laboració entre el sector públic i el sector privat.
a.2) Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els
relatius a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de major
amidament-, d’ampliacions de terminis d’execució, de devolució i cancel·lació de
garanties definitives, de liquidació de contractes, de plans de seguretat i salut en el
treball i d’altres anàlegs.
a.3) La Presidència de la Mesa de contractació en relació amb l’àmbit funcional
d’aquesta, sense perjudici de posteriors delegacions que pugui disposar la
Presidència.
b) En matèria de patrimoni, en relació amb l’àmbit de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat:
b.1) L’adquisició i l’alienació de béns i drets quan el seu valor sigui igual o inferior a
3.000.000 d’EUR i igual o superior a 18.000 EUR.
b.2) La concessió de béns amb un valor igual o inferior a 3.000.000 d’EUR i igual o
superior a 18.000 EUR.
b.3) Formalitzar els negocis jurídics patrimonials, tant en document contractual com
en cas d’elevar-se a escriptura pública.
b.4) Adoptar els actes d’execució o gestió dels contractes i altres negocis jurídics
patrimonials, entre d’altres, subrogacions, cessions, pròrrogues, autorització d’obres,
modificacions, revisió de preus i anàlegs, així com la resolució de reclamacions
relatives al contractes patrimonials.
b.5) Aprovar l’extinció dels contractes patrimonials, ja sigui mitjançant liquidació o
resolució anticipada.
c) Les competències de la Presidència relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la
Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957, i a la resta de
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legislació reguladora de l’expropiació forçosa, especialment en cas d’expropiacions
per raons d’urgència.
2.2. ACORDAR que totes les competències delegades en matèria de patrimoni,
edificació, logística, relacions internacionals, premsa, comunicació i planificació i
avaluació i de relacions amb la ciutat de Barcelona, que el Decret 8749/2015, havia
delegat en favor del diputat delegat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, serà exercit
directament, sense cap tipus de delegació, per la presidenta de la Diputació de
Barcelona, Excma. Sra. MERCÈ CONESA I PAGÈS.
2.3 DEL DIPUTAT DELEGAT D’HISENDA, RECURSOS HUMANS, PROCESSOS i
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i RECURSOS
HUMANS, EN RELACIÓ AMB EL SEU ÀMBIT RESPECTIU:
a) En matèria de contractació:
a.1) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuïts a altres òrgans, i
fins al límit quantitatiu de 6.000.000 d’EUR, amb l’excepció dels contractes de
concessió d’obra pública i de col·laboració entre el sector públic i el sector privat.
a.2) Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els
relatius a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de major
amidament-, d’ampliacions de terminis d’execució, de devolució i cancel·lació de
garanties definitives, de liquidació de contractes, de plans de seguretat i salut en el
treball i d’altres anàlegs.
a.3) La Presidència de la Mesa de contractació en relació amb l’àmbit funcional
d’aquesta, sense perjudici de posteriors delegacions que pugui disposar la
Presidència.
b) En matèria de recursos humans, l’exercici de les competències en matèria de
comandament directe del personal pel que afecta a totes les Àrees de la Diputació,
que inclou les relatives a les matèries i àmbits següents:
b.1) Selecció i provisió dels funcionaris, inclosa la tramitació dels expedients de
provisió del personal directiu professional, sense perjudici que la Presidència es
reserva la competència per al seu nomenament.
b.2) Contractació de personal laboral.
b.3) Concessió i reconeixement de les situacions administratives del personal i
adquisició i pèrdua de la relació de servei, a excepció de la competència relativa a la
separació del servei dels funcionaris propis de la Diputació i l’acomiadament del seu
personal laboral que es reserva la Presidència.
b.4) Reconeixement de drets i concessió de permisos i llicències de personal.
b.5) Reconeixement de drets econòmics i condicions laborals del personal.
b.6) Seguretat i salut en el treball.
b.7) Mobilitat, formació i control horari del personal.
b.8) Règim disciplinari.
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b.9) I, en general, l’adopció de qualsevol tipus d’acte administratiu, de tràmit o
definitiu, en relació amb la resta de matèries i àmbits no inclosos dintre del
comandament superior de personal.
c) La resolució de les peticions d’assistència econòmicofinancera que formulin els ens
locals de la província de Barcelona.
d) La convocatòria i l’atorgament de beques de col·laboració.
e) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, les previsions que
determinin les bases d’execució del pressupost.
En aquest sentit, totes les funcions que en les Bases d’execució del Pressupost, en
les circulars que les despleguen i en altres Instruccions internes consten atribuïdes al
President de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, s’entendran
atribuïdes al Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació en els termes de la present delegació.
3. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES DELEGADES i DIPUTATS DELEGATS PER
MATÈRIES.
DELEGAR en favor de les DIPUTADES DELEGADES i dels DIPUTATS DELEGATS PER
MATÈRIES l’exercici de les competències de proposta al més alt nivell, no executives
ni resolutòries, que a continuació es determinen:
3.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES:
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la
memòria de necessitats elaborada.
b) Proposar l’aprovació i adjudicació dels contractes menors.
c) Proposar l’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els
6.000.000 d’EUR i sempre que estiguin previstos en el pressupost.
3.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
En el marc dels programes de la matèria delegada, proposar la cessió d’ús de béns mobles
quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 EUR.
3.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS i PREMIS:
a) Proposar la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís
que se’n derivi per a la corporació no sigui superior a 30.000 EUR.
b) Proposar l’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a
22.000 EUR, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
c) Proposar l’aprovació de l’atorgament de premis.
d) En l’àmbit de la gestió econòmica-pressupostària i financera, proposar:
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d.1) l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos
sobrants per menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les
subvencions no derivades de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de
concertació;
d.2) i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost.
3.4. EN L’ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA DELEGADA i DE RÈGIM JURÍDIC:
a) Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits, inclosa la
facultat de formular propostes, però no la de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin tercers.
b) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la
Diputació relatius als assumptes de la seva competència.
c) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres documents
que siguin conseqüència del funcionament dels Serveis o de l’exercici de les facultats
delegades, en aquells supòsits que la representació no sigui exercida per la
Presidència de la corporació o per la Presidència delegada de l’Àrea.
d) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis
del seu àmbit o matèria, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la
delegació o en les bases d’execució del pressupost.
e) Presidir i convocar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de Seguiment
en absència del/de la President/a de l’Àrea, així com exercir les seves competències
en els supòsits d’absència, malaltia o vacant, llevat que la Presidència de la
Corporació disposi altra cosa.
4. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS D’ÀREES i PER MATÈRIES.
4.1. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS D’ÀREES:
DELEGAR en favor de les DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS D’ÀREES l’exercici de
les competències, de caràcter no executiu ni resolutori, que a continuació es determinen:
a) Assistir i col·laborar amb el/la president/a delegat/da de l’Àrea de la qual n’és adjunt/a
en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades.
b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el/la
president/a d’aquesta li encarregui expressament.
c) Gestionar els assumptes que el/la president/a delegat/da de l’Àrea de la qual n’és
adjunt/a li encomani.
d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del/de
la president/a de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la diputat/da delegat/da per a la
matèria corresponent.
e) Signar, per indicació del/de la president/a delegat/da de l’Àrea de la qual n’és
adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels serveis
adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució d’actes que
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afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat
prèviament resolts per l’òrgan competent.
f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la president/a
delegat/da de l’Àrea de la qual n’és adjunt/a.
4.2. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER MATÈRIES:
DELEGAR en favor de les DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER MATÈRIES
l’exercici de les competències, de caràcter no executiu ni resolutori, que a continuació es
determinen:
a) Assistir i col·laborar amb el/la diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és
adjunt/a en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades.
b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el/la
President/a d’aquesta li encarregui expressament.
c) Gestionar els assumptes que el/la diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual
n’és adjunt/a li encomani.
d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del/de
la president/a de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la diputat/da delegat/da per a la
matèria de la qual n’és adjunt/a.
e) Signar, per indicació del/de la diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és
adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels serveis
adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució d’actes que
afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat
prèviament resolts per l’òrgan competent.
f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la diputat/da
delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a”.
5. COMPETÈNCIES EN RELACIÓ AMB LA XARXA DE GOVERNS LOCALS O ALTRES
INSTRUMENTS DE CONCERTACIÓ.
En relació amb la XARXA DE GOVERNS LOCALS o altres instruments de concertació, les
competències seran exercides de conformitat amb la distribució que es detalla a
continuació.
5.1. La PRESIDÈNCIA es reserva, com a competències pròpies, les següents:
a) Elevar al Ple l’aprovació del Pla Xarxa de Governs Locals o altres instruments de
concertació i el seu Protocol general.
b) Elevar a la Junta de Govern la creació de programes complementaris, així com crear
instruments i espais de concertació específics, per tal d’ajustar-se a les necessitats
dels ens locals de la província.
c) Presidir les meses de concertació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals
adherits, sense perjudici, si s’escau, de la seva delegació.
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d) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la Diputació
de Barcelona i els ens locals com a formalització dels ajuts derivats de la Xarxa de
Governs Locals, l’import dels quals superi els 100.000 EUR, o quan la Presidència
avoqui aquesta competència.
e) Constatar i rebutjar, si s’escau, les adhesions al Protocol general d’acord amb el
procediment d’adhesió establert.
f) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació del Règim de concertació per Meses de
concertació, així com el seu tancament i liquidació definitiu, que pot comportar
revocació de recursos.
g) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació del Catàleg de concertació, així com el seu
Règim de concertació, convocatòria i resolució dels seus recursos consistents en
ajuts econòmics, i la seva liquidació i tancament definitiu, que pot comportar revocació
de recursos.
h) L’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de
cooperació atorgats per concessió directa d’un import superior a 22.000 EUR, i la
seva modificació, si s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el
seu cas, quan aquest no superi els 100.000 EUR. S’exceptuen els recursos
consistents en fons de prestació, l’aprovació i liquidació dels quals corresponen a la
Junta de Govern.
i) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis en els ajuts atorgats, les
subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions d’import i redistribucions
de saldos, dels recursos consistents en ajuts econòmics derivats del règim de
cooperació per Catàleg i atorgats pel procediment de concurrència pública.
j) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis en els ajuts atorgats, les
subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions d’import i redistribucions
de saldos, dels recursos derivats de programes complementaris.
k) Presidir la resta d’instruments i espais de concertació específics.
l) Comunicar els compromisos adoptats en el si de les meses de concertació, o d’altres
instruments i espais de concertació específics, entre la Diputació de Barcelona i els
ens locals adherits al Protocol general.
m) Dictar les instruccions i disposicions necessàries per tal d’implementar el Pla Xarxa de
Governs Locals o altres instruments de concertació.
n) Aquelles altres competències no atribuïdes a altres òrgans.
5.2. Correspon, per delegació de la Presidència, a les VICEPRESIDÈNCIES i
PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA i AL DIPUTAT DELEGAT D’HISENDA,
RECURSOS HUMANS, PROCESSOS i SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, l’exercici de les
competències següents:
a) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació i tancament dels fons de prestació.
b) L’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de
cooperació atorgats per concessió directa d’un import no superior a 22.000 EUR, i la
seva modificació, si s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el
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seu cas. S’exceptuen els recursos consistents en fons de prestació, l’aprovació i
liquidació dels quals corresponen a la Junta de Govern.
c) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis en els ajuts atorgats, les
subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions d’import i redistribucions
de saldos, dels recursos consistents en fons de prestació.
d) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la Diputació
de Barcelona i els ens locals com a formalització dels ajuts derivats de la Xarxa de
Governs Locals, l’import dels quals no superi els 100.000 EUR.
II. ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES DELEGADES.
Les delegacions de l’exercici de les competències executives i resolutòries conferides i
detallades als apartats anteriors comprenen amb caràcter genèric, en l’àmbit de les
competències respectives:
a) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius,
necessaris per a l’exercici de les competències delegades.
b) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
l’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local que s’interposin contra els actes
administratius definitius.
c) La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en els
articles 125 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
d) Els acords de revocació dels actes administratius en els supòsits previstos en
l'article 109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques i en l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així
com la rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics, regulada en els articles
109.2 i 74.2 dels respectius textos legals.
e) La delegació en l’àmbit de contractació en els termes que s’hi contenen en la present
resolució, comprèn, totes aquelles competències que la normativa bàsica sobre
contractació pública atorga a l’òrgan de contractació, que, a títol enunciatiu, són:
- L’aprovació dels plecs i documents que continguin les prescripcions tècniques
particulars, i els plecs de condicions administratives particulars que hagin de regir
el contracte, i l’aprovació de totes aquelles actuacions preparatòries dels diferents
contractes.
- L’aprovació de l’expedient de contractació i els documents que l’integren, i
l’obertura del procediment d’adjudicació.
- La declaració de la urgència en la tramitació de l’expedient, si s’escau.
- L’adjudicació i formalització del contracte.
- La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment en el procediment
d’adjudicació.
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- L’adopció d’acords relatius a la modificació, interpretació, pròrroga, suspensió dels
contractes, revisió de preus, intervenció i rescat de les concessions, el segrest de
la concessió d’obra pública, la resolució dels contractes i les resolucions relatives
a l’exigència de responsabilitat contractual per incompliment del contractista i la
imposició de penalitats.
- Les autoritzacions de la cessió dels contractes i subcontractació, en el seu cas.
- La declaració de lesivitat dels actes anul·lables i la revisió d’ofici dels actes nuls,
llevat de la determinació de la indemnització atès el seu caràcter d’indelegable,
d’acord amb el que preveu l’article 34 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
- En general, totes aquelles competències que la normativa bàsica sobre
contractació pública atribueix a l’òrgan de contractació amb caràcter delegable i no
hagin estat atribuïdes a d’altres òrgans.
f) En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les
prescripcions següents:
f.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
f.2) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o
privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici
següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart,
percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s
l’operació.
Dotzè.- ACORDAR que els actes administratius dictats en l’exercici de les competències
delegades S’ENTENDRAN DICTATS per la Presidència, de conformitat amb el que disposa
l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim
jurídic del sector públic i ACORDAR que els esmentats actes administratius posen fi a la via
administrativa, d’acord amb l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 172 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tretzè.- ACORDAR que en totes les resolucions que adoptin les presidències delegades
per delegació de la Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT AQUESTA
CIRCUMSTÀNCIA, establint el nombre i data del Decret de delegació, en compliment del
que disposa l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i
l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Catorzè.- ACORDAR que les competències en favor de les presidències delegades EN
CAP CAS PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS, i hauran de ser
exercides personalment per l’òrgan delegat.
Quinzè.- Aquesta Resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura,
prèvia acceptació dels membres nomenats i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS, fins que la
Presidència no acordi la seva avocació o revocació o es produeixi el nomenament d’un nou
president o presidenta.
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Tanmateix, tots els expedients iniciats abans de la seva entrada en vigor continuaran regintse, quant a l’àmbit de delegació de competències, per allò que disposa el Decret de la
Presidència núm. 8749/2015, de 8 d’octubre de 2015 (BOPB 13.10.2015), fins a la seva
definitiva resolució.
Setzè.- ACORDAR que aquest Decret deixa sense efecte i substitueix el Decret de la
Presidència 8749/2015, de 8 d’octubre, parcialment modificat pels decrets 9537/2015, de 28
d’octubre i 261/2016, de 28 de gener, per la qual cosa en totes les resolucions unipersonals
o col·legiades hauran de fer referència al número i data d’aquest Decret, sense perjudici del
règim transitori establert en l’apartat anterior.
Dissetè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en el tauler d’anuncis de la Diputació i en la seva pàgina web, en compliment del
que disposa l’art. 64.2 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.
Divuitè.- DONAR COMPTE al Ple de la corporació d’aquesta resolució, en la primera sessió
que es celebri, en compliment de l’article 64 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.
Dinovè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als vicepresidents, als diputats i
diputades delegats i als adjunts, als presidents/es i portaveus dels grups polítics, a la
Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la
Tresoreria, als efectes legals oportuns.

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo
al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 8535/2017, de 5 de setembre,
pel qual s’acorda deixar sense efecte i substituir el Decret de la Presidència núm.
8749/15, de 8 d’octubre, que va ser modificat per sengles Decrets 9537/15, de 28
d’octubre, i 261/16 de 28 de gener, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les
competències conferides per la Presidència en el sentit de deixar sense efecte les
competències delegades al diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot com a
conseqüència del seu nomenament com a president del grup polític de CiU, així com
nomenar la Il·lma. Sr. Teresa Ma. Fandos i Payà diputada delegada d’Esports, l’Il·lm.
Sr. Josep Salom i Ges, diputat adjunt d’Esports i delegar les competències en matèria
de Benestar Social en la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla.”
I el Ple en resta assabentat.
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6.- Dictamen de data 14 de setembre de 2017, pel qual es proposa donar compte
del Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, de correcció d’errors del Decret
núm. 8535/17, de 5 de setembre, pel qual es resol deixar sense efecte i substituir
el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8.10, que va ser modificat per
sengles Decrets 9537/15, de 28.10, i 261/16 de 28.1, sobre nomenaments i
delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, en el
sentit de deixar sense efecte les competències delegades al Diputat delegat de la
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, així com
reassignar les competències delegades en matèria de benestar social i
d’esports.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8656/17, de 14
de setembre, de correcció d’errors del Decret núm. 8535/17, de 5 de setembre, pel
qual es resol deixar sense efecte i substituir el Decret de la Presidència núm. 8749/15,
de 8 d’octubre, que va ser modificat per sengles decrets núm. 9537/15, de 28
d’octubre, i núm. 261/16 de 28 de gener, sobre nomenaments i delegació de l’exercici
de les competències conferides per la Presidència, en el sentit de deixar sense efecte
les competències delegades al Diputat delegat de la Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, així com reassignar les competències delegades
en matèria de benestar social i d’esports, que literalment diu:
I. FETS
Mitjançant Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, es modifica i
substitueix el Decret núm. 8749/15, de 8.10, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de
les competències conferides per la Presidència, el qual va ser modificat, al seu torn, per
sengles Decrets núms. 9537/15 i 261/16, de 28.10.15 i 28.1.16, respectivament.
La modificació, que afecta les competències específiques executives i resolutòries
delegades a favor del fins aleshores Diputat delegat de la Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, que assumeix la Presidència de la Corporació, així
com les competències delegades en matèria de benestar social, que assumeix la Presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i d’esports que assumeixen la Diputada
delegada d’esports i el Diputat adjunt d’esports, comporta, al seu torn, la modificació del
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14.4, mitjançant el qual s’aprova la Refosa
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple (BOPB de 22.4.2016), al qual complementa.
Posteriorment, s’han detectat alguns errors de caràcter material que cal rectificar.
II. FONAMENTS DE DRET
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, habilita les dites administracions a rectificar, d’ofici o a instància
de part, en qualsevol moment els errors materials palesats en els seus actes.
En virtut de tot això, i en exercici de les competències que té atribuïdes aquesta Presidència
per l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 44.3 lletra f) del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
RESOLC
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Únic.- RECTIFICAR els errors materials palesats en el Decret de la Presidència núm.
8535/17, de 5 de setembre, pel qual es modifica i substitueix el Decret núm. 8749/15, de
8.10, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències conferides per la
Presidència, el qual va ser modificat, al seu torn, per sengles Decrets núms. 9537/15 i
261/16, de 28.10.15 i 28.1.16, respectivament, en el sentit de substituir l’apartat onzè que
passa a tenir la redacció següent:
“Onzè.- ACORDAR que totes les competències delegades en matèria de patrimoni,
edificació, logística, relacions internacionals, premsa, comunicació i planificació i
avaluació i de relacions amb la ciutat de Barcelona, que el Decret 8749/2015, havia
delegat en favor del diputat delegat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, seran
exercides directament, sense cap tipus de delegació, per la presidenta de la Diputació
de Barcelona, Excma. Sra. MERCÈ CONESA I PAGÈS.
RATIFICAR la resta de delegacions de l’exercici de competències en favor de les
Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea; del Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació; de les Diputades i Diputats
delegats per matèries i dels Diputats i Diputades adjunts per àrees i per matèries, en
relació amb el seu àmbit, d’acord amb allò que disposa el Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14.4, pel qual s’aprova la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple
(BOPB de 22.4.2016).”

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo
al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre,
de correcció d’errors en el sentit de substituir l’apartat onzè del Decret núm. 8535/17,
de 5 de setembre, pel qual es resol deixar sense efecte i substituir el Decret de la
Presidència núm. 8749/15, de 8 d’octubre, que va ser modificat per sengles decrets
núm. 9537/15, de 28 d’octubre, i núm. 261/16, de 28 de gener, sobre nomenaments i
delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència.”
I el Ple en resta assabentat.
7.- Dictamen de data 11 d’octubre de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i
de Seguiment de Cultura, Educació i Esports, Desenvolupament Econòmic Local
i Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, així com de la Comissió
Especial de Comptes, com a conseqüència de la comunicació efectuada pel
Grup polític de CiU, i actualització de la composició de les Comissions de la
Corporació.
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“I. Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol de
2015 i mitjançant Acord núm. 128/15, va acordar la creació de les Comissions
Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió
especial de caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL,
societat mercantil unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple
corporatiu, per tal de facilitar la participació política en l’òrgan de govern i administració
de la societat.
II. Atès que l’esmentat Acord núm. 128/15, en el punt quart de la seva part dispositiva,
acorda que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les
Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el
següent nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple:
1. Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25,
inclosa la presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups
polítics serà el següent:








Convergència i Unió ........................................................................ 7
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ................... 6
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés ........ 5
ENTESA .......................................................................................... 4
Partit Popular ................................................................................... 1
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía ............................................... 1
Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu ...................................... 1

2. Respecte a la resta de Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de
membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència i el nombre de membres
de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent:








Convergència i Unió ........................................................................ 5
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ................... 4
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés ........ 3
ENTESA .......................................................................................... 2
Partit Popular ................................................................................... 1
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía .............................................. 1
Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu ...................................... 1

3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment
dels membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, sense perjudici
d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.
III. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària d’1 d’octubre de 2015 i
mitjançant Acord núm. 136/15, va restar assabentat de la composició de les
Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així
com de la integració dels/de els/les diputats/des en cadascuna d’aquestes Comissions.
IV. Atès que mitjançant Acords núm. 182/15, 26/16, 76/16, 114/16, 157/16 i 192/16, el
Ple de la Corporació va restar assabentat, en sessions de 26 de novembre de 2015,
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25 de febrer de 2016, 28 d’abril de 2016, 30 de juny de 2016, 29 de setembre de 2016
i de 24 de novembre de 2016, respectivament, de les modificacions i actualització de la
composició de les Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial
de Comptes.
V. Atès l’escrit presentat per el Grup polític CiU en data 5 de setembre de 2017, en
què acorda, de resultes de la vacant produïda per la renúncia al càrrec de diputat
provincial presentada per l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, nomenar president del
referit Grup l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot.
Atès que l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis va prendre possessió del càrrec de diputat
provincial, en sessió plenària celebrada el 5 d’octubre de 2017, de resultes de la
vacant produïda per la renúncia al càrrec de diputat provincial presentada per l’Il·lm.
Sr. Joaquim Forn i Chiariello.
VI. Atès que en data 11.10.2017 s’ha presentat un escrit signat pel president del Grup
polític CiU en el Registre General d’Entrada de la Diputació de Barcelona, en què
sol·licita canvi de membres de les Comissions Informatives i de Seguiment, en el sentit
següent:
- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Cultura, Educació i Esports l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, en substitució de l’Il·lm.
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot.
- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Desenvolupament Econòmic Local l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, en substitució de
l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello.
- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, així com de la Comissió
Especial de Comptes, l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, en substitució de l’Il·lm. Sr.
Joaquim Forn i Chiariello.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i
Galbis en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, en substitució de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i
Galbis en la Comissió Informativa i de Seguiment l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, en substitució de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i
Galbis en la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i
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Recursos Humans, així com en la Comissió Especial de Comptes, en substitució de
l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello.
Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, que queden constituïdes de la manera
següent:
I. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS
GENERALS i RECURSOS HUMANS, que estarà integrada per 25 membres de
ple dret, inclòs el President.
President: Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i per delegació de la
Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno
1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
3. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

d) ENTESA

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

II. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE TERRITORI i
SOSTENIBILITAT, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President.
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President: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
2. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
4. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor
2. Il·lm. Sr. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

III. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs
el President.
President: Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Vicepresident 2on. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
2. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
4. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
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3. Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor
d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

IV. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT CULTURA, EDUCACIÓ i
ESPORTS, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President.
President: Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Vicepresident 3er. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
3. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
4. Il·lma. Sra. Maite Fandos i Payà
5. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
3. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés

d) ENTESA
e) PP

1. Il·lma. Sra. Maria de los Ángeles Gallardo Borrega
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Eulàlia Sabater i Diaz

V. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES,
que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la Presidenta.
Presidenta: Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta 4ta. de la Diputació de
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:

Àrea de Presidència
Secretaria General

a) CiU

1. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
2. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
3. Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà
4. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte
2. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno
3. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
2. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

Cinquè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES restarà integrada per les/els Diputades/Diputats següents, que estarà
integrada per 25 membres de ple dret, inclòs el President.
President:

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno
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d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
3. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives
i de Seguiment afectades i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
Direcció de Relacions Internacionals
8.- Dictamen de data 20 de setembre de 2017, pel qual es proposa l’aprovació del
Pla Estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 20172020.
“En la Comissió informativa de seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos
Humans de 18 de febrer de 2016, el Comissionat de Relacions Internacionals va
anunciar la voluntat d’elaborar un Pla Estratègic que guiï l’acció de la Direcció de
Relacions Internacionals (DRI) els pròxims anys.
En data 19 de juliol de 2016, mitjançant resolució 7308/2016 de la Presidència de la
Diputació de Barcelona, van ser aprovats els lineaments i la metodologia que havia de
guiar l’elaboració del Pla Estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona 2016-2020.
El Pla ha d’orientar la Direcció de Relacions Internacionals cap a uns objectius
estratègics que reforcin l’acció internacional de la Diputació com a política pública
integrada en l’acció de govern, des de l’especificitat i les competències de la
corporació i aglutinant el màxim consens possible. Al mateix temps, ha de servir de
marc de referència pels municipis de la regió de Barcelona en l’àmbit de les relacions
internacionals.
Els ens locals de la demarcació de Barcelona estem directament interpel·lats per la
nova embranzida i els nous objectius que les agendes mundials imprimeixen en les
polítiques que s’han de desenvolupar.
L’Agenda 2030 sobre els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) ha
marcat fites concretes en l’àmbit local a partir de les cimeres de Quito i Bogotà de l’any
2016. Aquest compromís va ser corroborat per la 2a Assemblea Mundial de Governs
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locals i regionals en el marc de la Conferència Habitat III que va contribuir a l’aprovació
de la Nova Agenda Urbana i que, juntament amb els acords de París sobre el clima i
els de Sendai sobre la reducció de riscos, formen part del nou marc global que els ens
locals hauran d’adoptar i implementar.
La Diputació de Barcelona s’ha compromès a assegurar que es promou un
desenvolupament real a escala municipal d’aquest conjunt d’acords, que aborden,
entre altres temes, la planificació territorial, la governança urbana, la connexió urbàrural, la inclusió social, la innovació i la sostenibilitat. De fet, al Pla d’actuació de
mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 és un instrument útil per a generar els
canvis locals necessaris amb vista a assolir els objectius que avui s’inscriuen en un
marc global, a través d’un sistema de governança multinivell en el qual municipis i
consells comarcals han de ser protagonistes.
El Pla estratègic de relacions internacionals de la Diputació de Barcelona 2017-2020
neix en aquest context d’implementació i localització de les agendes globals (adaptació
dels compromisos de les agendes a les polítiques locals) davant les necessitats i les
possibilitats de l’Administració local d’intercanviar experiències i coneixement, i
comptant amb l’actual posicionament i prestigi que té la Diputació en organismes
internacionals. L’objectiu del Pla és establir prioritats i criteris d’actuació comuns per a
les relacions internacionals dels diferents àmbits d’actuació política i territorial.
L’aprovació del Pla estratègic ha de significar, doncs, una major capacitat de la
Diputació de Barcelona per a desenvolupar una acció internacional coordinada i
coherent en tots els àmbits i el foment de la participació del món local en les grans
possibilitats d’aprenentatge i intercanvi d’experiències i coneixement que ofereixen les
relacions internacionals, la qual incrementarà la presència a Europa i al món que ja
tenen els ens locals de la demarcació.
S’ha de ressaltar la rellevància que els continguts d’aquest Pla tenen per a la Diputació
de Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en
el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, i de foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els
atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local (en endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Altrament, la resolució 7308/2016 de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de
data 19 de juliol de 2016, que aprovà els lineaments i la metodologia que havia de
guiar l’elaboració del Pla Estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona 2016-2020, disposa al punt primer de la resolució que el document final
s’elevaria al Ple de la Diputació de Barcelona per la seva aprovació donada la seva
rellevància estratègica.
En virtut de tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats conferides per l’art. 34
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, eleva al Ple
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Corporatiu el present Dictamen en aplicació de la competència sobre organització de
la Diputació que atribueix a aquest òrgan l’art. 33.1.a) de la Llei 7/1985.
ACORD
Únic.- APROVAR el Pla Estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona 2017-2020 d’acord amb el text que es reprodueix a continuació.
PLA ESTRATÈGIC DE RELACIONS INTERNACIONALS
2017-2020
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ÍNDEX DE CONTINGUTS
1. Presentació (Text institucional introductori que redactarà Presidència un cop aprovat)
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3. Marc de referència
3.1. Context internacional: l'acció internacional dels governs locals
3.2. Context intern: les relacions internacionals de la demarcació de Barcelona
4. Marc estratègic de l’acció internacional de la Diputació de Barcelona
4.1. Missió i visió
4.2. Principis i prioritats transversals
4.3. Prioritats temàtiques i geogràfiques
4.4. Objectius del Pla
5. Marc operatiu
5.1. Àmbits de treball
5.2. Línies d'actuació
6. Coherència, coordinació i complementarietat
6.1. Coherència i coordinació a la Diputació de Barcelona. El rol de la Direcció de
Relacions Internacionals (DRI)
6.2. Coordinació i complementarietat amb altres actors institucionals catalans
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ANNEXOS
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2.

RESUM EXECUTIU

Els ens locals de la demarcació de Barcelona estem directament interpel·lats per la nova
embranzida i els nous objectius que les agendes mundials imprimeixen en les polítiques
públiques que s'han de desenvolupar.
L’Agenda 2030 sobre els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) ha marcat
fites concretes a nivell local a partir de les cimeres de Quito i Bogotà de l’any 2016. Aquest
compromís va ser corroborat per la 2a Assemblea Mundial de Governs locals i regionals en
el marc de la Conferència Habitat III que va contribuir a l’aprovació de la Nova Agenda
Urbana i que, juntament amb els acords de París sobre el clima i els de Sendai sobre la
reducció de riscos formen part del nou marc global que els ens locals hauran d’adoptar i
implementar.
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La Diputació de Barcelona s'ha compromès recentment a assegurar que es promou un
desenvolupament real a nivell municipal d’aquest conjunt d’acords, que aborden, entre altres
temes, la planificació territorial, la governança urbana, la connexió urbà-rural, la inclusió
social, la innovació i la sostenibilitat. De fet, el Pla d’actuació de mandat de la Diputació de
Barcelona 2016-2019 és un instrument útil per a generar els canvis locals necessaris amb
vista a assolir els objectius que avui s’inscriuen en un marc global, a través d’un sistema de
governança multinivell en el qual municipis i consells comarcals han de ser protagonistes.
El Pla estratègic de relacions internacionals de la Diputació de Barcelona 2017-2020 neix en
aquest context d’implementació i localització de les agendes globals (adaptació dels
compromisos de les agendes a les polítiques locals) davant les necessitats i les possibilitats
de l’Administració local d’intercanviar experiències i coneixement, i comptant amb l’actual
posicionament i prestigi que té la Diputació en organismes internacionals. L’objectiu del Pla
és establir prioritats i criteris d’actuació comuns per a les relacions internacionals dels
diferents àmbits d’actuació política i territorial.
El Pla estratègic de relacions internacionals 2017-2020, d’acord amb el que s'acaba de dir i
el que disposava el Decret de 19 de juliol de 2016, que en va originar l'elaboració, defineix
tres objectius estratègics comuns a tota la corporació:

1. Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l’àmbit internacional
per a facilitar-los l’accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori.

2. Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per a
contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local.

3. Incrementar el paper dels governs locals i de la Diputació de Barcelona en l’enfortiment
del projecte europeu.
El Pla desenvolupa el marc de referència (apartat 3) que s’apunta a l’inici d’aquest resum i,
a continuació, estableix el marc estratègic (apartat 4), que inclou la missió i la visió, els
principis que l’inspiren, les prioritats transversals, temàtiques i geogràfiques, i els tres
objectius estratègics esmentats, amb objectius específics associats que permetran una
millor adaptació a la realitat diferenciada de cada àmbit corporatiu.
D'acord amb el caràcter adaptatiu del Pla, es destina l'apartat 5 al marc operatiu que, per
cada bloc estratègic, ofereix diverses possibilitats de línies d’actuació classificades en tres
àmbits de treball: suport al territori (per part de les àrees de la Diputació), acció directa (de
les mateixes àrees de la Diputació) i la concertació amb altres actors (per a avançar en la
governança). Aquest apartat recull les aportacions de les reunions amb més de quaranta
responsables de relacions internacionals de vint-i-dos ajuntaments i de les reunions amb les
entitats més representatives del nostre àmbit, tant les especialitzades en cooperació al
desenvolupament com en relacions internacionals.
Els objectius específics i les línies d’actuació del Pla, tot i que poden ser adaptats per cada
àrea, gerència, direcció de serveis, servei o oficina a la realitat i als objectius propis, s'han
d'articular amb mecanismes de suport i coordinació que els complementin i els facin
coherents. A l'apartat 6 es tracta aquesta qüestió i es defineix la Direcció de Relacions
Internacionals (DRI), dependent de Presidència, com un òrgan central al servei de l’impuls,
la potenciació i el suport a l’acció internacional de la corporació, i també de les gerències,
les direccions de serveis, els serveis i les oficines.
El mateix apartat 6 tracta de la coordinació i complementarietat amb altres actors
institucionals catalans, que tenen l’objectiu d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia de les
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accions de la Diputació de Barcelona, especialment pel que fa a la cooperació al
desenvolupament.
L’apartat 7 estableix les línies bàsiques sobre els recursos i les capacitats necessaris per al
desplegament de la nostra acció internacional i de suport als ens locals, com ara garantir la
formació i el desenvolupament professional específics del personal que treballa en aquest
àmbit o assegurar una comunicació fluida d’informació, convocatòries de fons o partenariats,
facilitació de contactes i pertinença a xarxes, etc. Tant l’apartat 6 com el 7 recullen les
aportacions de les reunions fetes amb tots els gerents de la corporació.
Finalment, a l'apartat 8 s'estableixen els criteris de seguiment i actualització que han de
permetre retre comptes de la feina feta i constatar l’avenç en l’assoliment dels objectius
estratègics aprovats, respectant sempre, però, els diferents punts de partida i objectius
específics que cada àmbit corporatiu consideri més adequats a la seva realitat.
L’aprovació del Pla estratègic ha de significar, doncs, una major capacitat de la Diputació de
Barcelona per a desenvolupar una acció internacional coordinada i coherent en tots els
àmbits i el foment de la participació del món local en les grans possibilitats d’aprenentatge i
intercanvi d’experiències i coneixement que ofereixen les relacions internacionals, la qual
incrementarà la presència a Europa i al món que ja tenen els ens locals de la demarcació.
3.

MARC DE REFERÈNCIA

3.1. Context internacional: l’acció internacional dels governs locals
L’escenari internacional ha experimentat canvis notables en les darreres dècades. La
globalització ha provocat que passem d’un món de fronteres i poc connectat a un món
global, interdependent i interconnectat a tots els nivells. Assistim a un augment dels fluxos
en les relacions internacionals en tots els sentits, amb la irrupció de nous actors i amb un
canvi dels rols i les relacions tradicionalment establertes. Aquest entorn ha creat noves
condicions i oportunitats, i alhora nous reptes per a tots els actors, especialment per als
governs locals, tal com recullen les agendes globals recentment aprovades.
Entre aquests nous reptes s'ha de destacar l’inexorable procés d’urbanització global,
l’impacte local de desafiaments globals com el canvi climàtic, el desplaçament de
persones (migrants i refugiats), els desastres naturals i les crisis humanitàries, la pobresa,
l’existència de desigualtats i la cohesió social. La població urbana pràcticament es duplicarà
l’any 2050, de manera que arribarà al 70% del total de la població mundial. Tant és així que
la urbanització esdevindrà una de les tendències més transformadores del segle XXI.
D’acord amb la Declaració de Quito sobre la Nova Agenda Urbana, les poblacions, les
activitats econòmiques, les interaccions socials i culturals, així com també les repercussions
ambientals i humanitàries, es concentren cada vegada més a les ciutats, fet que pot
provocar problemes de sostenibilitat en àmbits com l’habitatge, les infraestructures, els
serveis bàsics, la seguretat alimentària, la salut, l’educació, l’ocupació, la seguretat o els
1
recursos naturals .
Aquests reptes globals i d’altres han estat recollits per les agendes internacionals aprovades
entre els anys 2015 i 2016, com a fulls de ruta de consens per a abordar conjuntament

1

Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom, octubre de 2016.
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aquests fenòmens: l’Acord de París (COP21) contra el canvi climàtic , l’Agenda 2030 per al
3
4
5
Desenvolupament Sostenible , la Nova Agenda Urbana i l’Agenda Urbana Europea .
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible representa un pas endavant en el
compromís global amb el benestar de la ciutadania i el progrés de tots els països i regions.
Aquest document defineix 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que hauran
d’orientar l’acció dels governs fins al 2030. Els ODS es refereixen a temes cabdals com la
fam, la salut, l’educació, la igualtat de gènere, l’energia o el treball.
Tot i que els estats són els responsables de vetllar per l'assoliment i el seguiment
dels ODS, els governs locals i regionals tenen un paper essencial en la seva
localització: n'apropen el contingut a la ciutadania, a la qual fan partícip i
corresponsable del desenvolupament sostenible del territori.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

2

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure
l’agricultura sostenible.
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les
edats.
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar a totes les dones i nenes.
Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes
les persones.
Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes
les persones.
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i
productiva i el treball digne per a tothom.
Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació.
Reduir la desigualtat en i entre els països.
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs,
resilients i sostenibles.
Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al
desenvolupament sostenible.
Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar
els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la
degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.
Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament
sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament.

Acord de París contra el canvi climàtic, aprovat el 12 de desembre de 2015.
Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix els 17 objectius (ODS) que han de guiar el
desenvolupament sostenible a escala global, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 15 de
setembre de 2015.
4
Nova Agenda Urbana, aprovada en el marc de la cimera d’Hàbitat III, l’octubre de 2016.
5
Agenda Urbana Europea, aprovada pel Pacte d’Amsterdam, el 30 de maig de 2016.
3
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Així mateix, el repte de la creixent urbanització de la població mundial s’aborda en dos
textos de gran rellevància per als governs locals: la Nova Agenda Urbana i l’Agenda Urbana
Europea.
La Nova Agenda Urbana (NAU), aprovada en el marc de la cimera d’Hàbitat III a Quito el
mes d’octubre de 2016, estableix les bases per al desenvolupament urbà dels propers vint
anys amb nous paradigmes per a repensar la forma de planificar i gestionar les ciutats. En el
procés d’elaboració de la NAU, els governs locals i regionals hi han tingut un paper
important, de manera que hi han traslladat els interessos i les necessitats de la ciutadania.
La governança multinivell es presenta com el mecanisme de coordinació entre els diferents
nivells de govern que preveu la descentralització de la presa de decisions i la responsabilitat
directa cap a nivells de govern locals. Amb el Pla estratègic, la Diputació de Barcelona
oferirà eines i instruments per a alinear les agendes del territori amb les agendes
globals.
6

Alhora, l’Agenda Urbana Europea impulsa la governança multinivell com a eina per a
avançar cap a ciutats més intel·ligents, verdes i integradores, de manera que les ciutats
europees es podran implicar directament en la formulació de polítiques urbanes estatals i
comunitàries com l’habitatge, la immigració, la pobresa urbana o la sostenibilitat. L’Agenda
s’articula a través de 12 partenariats o associacions sobre temes rellevants que preveuen la
7
participació de totes les parts interessades (ONG, associacions comercials, etc.) .
Les agendes globals són una oportunitat per als governs locals i regionals, que, d'una
manera o d'una altra, han pogut incloure en l’agenda política internacional els reptes globals
que tenen un clar impacte local. De fet, aquests fulls de ruta per a les polítiques públiques
dels propers 15 o 20 anys reserven als governs locals i regionals un rol de major incidència
en la posada en marxa i la localització dels objectius que defineixen.
Ens trobem davant un nou escenari internacional en què la globalització, l’augment
de la urbanització, els processos de descentralització i integració regional i
l’enfortiment de la societat civil internacional han alterat la centralitat del poder
dels governs estatals, i això ha apoderat els governs locals i regionals com a nous
actors internacionals, més propers a la ciutadania i capaços d’establir aliances de
governança i de treball publicoprivades amb els actors del territori.
Tanmateix, els governs locals han de dotar-se dels recursos i les eines per a adaptar els
compromisos globals al nivell local, convertir-los en actius per al desenvolupament territorial
i apropar-los a la ciutadania, a la qual han de fer partícip i corresponsable de l’assoliment de
les fites plantejades. La ciutat esdevé un bé comú que ha de ser pensat i gestionat amb la
implicació de tots els actors, reservant un paper cabdal a la participació activa de la
ciutadania, creant capacitats i, en definitiva, establint nous models de governança en un
context que el Compromís de Bogotà identifica com una oportunitat sense precedents per a
modificar les prioritats dels governs amb la finalitat d’eradicar les desigualtats, restaurar
8
l’ecologia del planeta i protegir la diversitat cultural . El Compromís de Bogotà, aprovat en el
marc de la Cimera Mundial de Líders Locals i Regionals el mes d’octubre de 2016, estableix

6

L’Agenda Urbana Europea es va aprovar amb el Pacte d’Àmsterdam el 30 de maig de 2016 en el marc de la reunió
informal de ministres responsables de desenvolupament urbà.
7
Els 12 partenariats que planteja l’Agenda Urbana Europea són: 1. Integració de les persones migrants i refugiades; 2.
Qualitat de l’aire; 3. Habitatge; 4. Pobresa i regeneració urbana; 5. Economia circular; 6. Adaptació al clima; 7. Transició
energètica; 8. Mobilitat urbana; 9. Transició digital (ciutats intel·ligents); 10. Contractació pública innovadora i
responsable; 11. Ocupació i capacitació en l’economia local, i 12. Ús sostenible del sòl i solucions basades en la
natura.
8
Compromís de Bogotà, aprovat en el marc de la Cimera Mundial de Líders Locals i Regionals el 15 d’octubre de 2016.
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un pla d’acció per als governs locals i regionals que incorpora els reptes adoptats a l’Acord
de París, l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana.
D’acord amb aquest context i a partir que la Diputació de Barcelona recull, com a eix
prioritari del Pla d’actuació de mandat 2016-2019, l’equilibri, la cohesió i la sostenibilitat del
9
10
territori, temes centrals de les agendes globals , el Pla estratègic considera els següents
eixos vertebradors de l’acció internacional a la demarcació de Barcelona:
-

Estendre les relacions internacionals dels ens locals i de la Diputació a nous àmbits
geogràfics.
Promoure una política pública d’internacionalització que impulsi els actius del territori.
Impulsar la presència de totes les àrees de la Diputació i dels ens locals de la
demarcació en la definició i implementació de les agendes globals.
Enfortir l’acció coordinada de les diferents iniciatives d’àmbit internacional liderades per
les àrees de la corporació.
Situar la concertació amb el teixit social i els centres de formació en un espai rellevant,
així com també reforçar la coordinació entre els diferents nivells de govern.

3.2. Context intern: les relacions internacionals de la demarcació de Barcelona
La demarcació de Barcelona, amb 5,5 milions d’habitants i 311 municipis, en què es
produeix el 74,3% del PIB de Catalunya, té una dilatada experiència en l’àmbit internacional.
Una part important dels ens locals disposen de plans, programes, eines i recursos que
impulsen les relacions internacionals.
L’acció internacional dels ens locals es va desenvolupar amb força durant els anys vuitanta
amb els primers agermanaments entre municipis i amb les actuacions incipients de
cooperació al desenvolupament, que al llarg dels anys s’han consolidat com un dels trets
distintius d’aquesta acció. Es va veure reforçada amb l’aprovació de la Carta europea
d’autonomia local (1985), el primer acord internacional que aposta per la descentralització,
11
ja que aporta un marc jurídic a l’acció internacional dels governs locals . Fruit d’aquest
reconeixement i de la creixent assumpció de nous reptes, sense comptar amb els
corresponents recursos econòmics, els ens locals han vist l’àmbit europeu com una
oportunitat per a captar fons de finançament i identificar pràctiques innovadores per a
afrontar nous reptes i xarxes a través de les quals estrènyer relacions de col·laboració,
intercanvi i creixement compartit.
En els últims anys, hi ha hagut una evolució dels governs locals de la demarcació
cap a una política d’acció internacional orientada a la projecció del seu territori.
Així, les polítiques locals d’internacionalització han anat guanyant rellevància com
a instrument innovador per a gestionar i millorar les condicions de vida de la
població. Alhora, la cooperació descentralitzada ha evolucionat cap a una política
pública local, de manera que els municipis acumulen una notable experiència de
treball en cooperació directa amb governs homòlegs, donant suport a la societat
civil i apropant a la seva població la realitat de les desigualtats, els drets humans o
9

Pla d’actuació de mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
D’acord amb el document de lineaments estratègics de l’acció internacional de la Diputació de Barcelona adoptat el
juliol de 2016.
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Posteriorment, aquest marc jurídic es consolida amb l’aprovació del Tractat de Lisboa, l’any 2009, a través del qual
s’incorpora la dimensió local i regional al marc jurídic de la Unió, amb la defensa del principi de subsidiarietat. Aquest
principi, que implica que les decisions sobre polítiques públiques s'han de prendre tan a la vora com sigui possible del
lloc on s'han d’aplicar, comporta un augment considerable de les facultats dels governs locals, els quals han d’assumir
noves responsabilitats que abans no eren competència seva
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la pau internacional.

La Diputació de Barcelona té una llarga trajectòria d’impuls de la internacionalització
municipalista. En les dues darreres dècades ha reforçat les capacitats dels governs locals
de la demarcació per a impulsar polítiques públiques d’acció internacional mitjançant
instruments específics de suport tècnic, econòmic i institucional. Així mateix, ha establert
relacions internacionals pròpies, bilaterals o per mitjà de xarxes i organismes multilaterals,
amb diferents regions del món. És membre de plataformes i xarxes internacionals com
Platforma, l’Organització de Regions Unides (ORU-Fogar), l'Arc Llatí o Ciutats i Governs
Locals Units (CGLU), en el marc de la qual ha liderat la Comissió de Descentralització i
Autonomia Local, responsable de l’elaboració de l’informe GOLD (Informe mundial sobre
descentralització i democràcia local). També ha contribuït a la reflexió sobre el paper dels
ens locals en l’àmbit internacional, impulsant la recerca i la formació mitjançant l’Observatori
de Cooperació Descentralitzada, i ha liderat iniciatives importants com és ara la coordinació
dels projectes URB-AL III durant el període financer 2007-2013. L’acció internacional de la
Diputació també ha promogut la concertació amb la ciutadania activa organitzada del
territori, a través de l’espai de concertació amb la societat civil.
Aquesta importància que la Diputació de Barcelona dona a l’àmbit internacional s’ha vist
reconeguda amb la recent nominació per a coliderar el Consell Polític de Governança
Territorial, Multinivell i Finançament Sostenible de CGLU, un instrument clau per a
augmentar la incidència política en l’esfera global.
En l’horitzó es perfilen noves oportunitats i un context internacional més favorable per a una
acció més proactiva i una presència més consolidada dels governs locals en el
desenvolupament de les agendes internacionals. Entenent la Diputació com una xarxa de
municipis, el Pla estratègic ha d’impulsar l'acció internacional com a força aglutinadora,
catalitzadora i potenciadora de les relacions internacionals dels governs locals de la
demarcació.
4. MARC ESTRATÈGIC DE L’ACCIÓ INTERNACIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
El context que hem descrit implica haver d’articular en un mateix marc estratègic la projecció
internacional, la cooperació al desenvolupament, les relacions europees i la diplomàcia
municipal, com a principals programes de treball en l’acció internacional dels ens locals.
Amb aquest propòsit el Pla estratègic estableix una missió i una visió conjuntes, i uns
principis i unes prioritats comuns que garanteixin la coherència en la dimensió internacional
de les diferents polítiques de la Diputació.
4.1. Missió i visió
Missió:
Acompanyar, reforçar, consolidar i potenciar l’acció internacional dels governs locals de la
regió de Barcelona com a mitjà per a contribuir al desenvolupament local sostenible i
equitatiu, oferint suport econòmic, tècnic i institucional a les polítiques públiques
internacionals impulsades des del món local.
Visió:
La Diputació de Barcelona ha de ser un referent per a la internacionalització dels ens locals
de la regió de Barcelona i, des del compromís amb l’Agenda 2030, connectarà la realitat
local i regional amb les oportunitats que es presenten a Europa i al món, i impulsarà la seva
contribució al desenvolupament humà sostenible a escala internacional.
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4.2. Principis i prioritats transversals
El model de relacions internacionals que impulsa la Diputació de Barcelona es basa en un
seguit de principis i valors que se centren en la cooperació i el treball en xarxa i dibuixen una
acció internacional articulada des de la proximitat a la ciutadania, amb l’objectiu que els
ponts entre els governs locals del món serveixin per a millorar la qualitat de vida de les
persones.
La identificació d’aquests principis parteix de la doctrina internacional, el marc normatiu de
12
referència i els trets distintius de l’acció local. Així, les relacions internacionals de la
Diputació de Barcelona s’orienten pels principis següents:
a) L’horitzontalitat de les relacions entre socis, el diàleg i la cooperació com a pilar de l’acció
internacional, per sobre de la substitució, la subordinació o la competència.
b) El reconeixement i el respecte mutus entre els socis pel que fa als valors, la cultura, la
llengua i la identitat propis.
c) La defensa, la promoció i el respecte al principi d’autonomia local i de subsidiarietat en
tots els nivells d’acció.
d) La promoció del treball en xarxa i l’articulació entre actors públics i iniciatives de la
societat civil com a resultat de la cerca de coordinació i complementarietat.
e) El manteniment de les relacions necessàries per al compliment dels objectius del Pla
amb els cossos diplomàtics acreditats a la demarcació.
f) La transparència i la rendició de comptes entre les diverses parts implicades en l’acció
internacional i envers la ciutadania.
g) La naturalesa transversal que caracteritza les relacions internacionals, que fa necessari
impulsar polítiques públiques coherents, coordinades i integrals també en l’àmbit local.
h) La coherència del conjunt de l’acció de la Diputació amb relació a la missió, els principis i
valors aquí expressats, i especialment de totes les actuacions que tenen de manera
directa o indirecta un impacte en l’àmbit internacional.
i) La proximitat amb la ciutadania, que es promou mitjançant mecanismes de consulta i
oportunitats de participació.
j) Els principis de bona gestió de l’acció pública, incloent-hi la planificació, el seguiment i
l’avaluació de les polítiques i les actuacions, així com també la innovació vinculada a
l’eficàcia i qualitat d’aquesta política.
Les prioritats transversals són el reflex dels valors que inspiren l’acció internacional de la
Diputació. Descriuen el món al qual es vol contribuir i recullen la sensibilitat d’una ciutadania
oberta, europeista, solidària i compromesa amb la justícia, la igualtat, la pau i els drets
humans. La seva aplicació efectiva implica que han de ser considerades en totes les
actuacions internacionals que s’impulsin, independentment de l’objectiu específic que
tinguin.
 La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i
interdependents, i la dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions
i processos.
La promoció, el respecte i la garantia dels drets humans és el fonament de l'acció de la
Diputació en l'àmbit de les relacions internacionals. La consideració dels drets és àmplia: els
drets civils i polítics, els drets econòmics, socials i culturals, els drets lingüístics i els drets
dels pobles, i també els drets emergents que afecten sobretot el desenvolupament local i
12

Entre els documents més rellevants cal destacar la Llei d’acció exterior i relacions amb la Unió Europea,
la Llei de cooperació al desenvolupament, la Carta europea d’autonomia local, el Tractat de Maastricht i el
Tractat de Lisboa.
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urbà, com és ara el dret a la ciutat. L’adopció d’aquesta prioritat implica una atenció
específica i diferenciada als drets de les persones en situació d’especial vulnerabilitat, com
ara la infància, les persones amb discapacitat o les persones refugiades o desplaçades
forçoses.
En paral·lel, s’impulsa que les polítiques públiques locals s'enfoquin des del punt de vista
dels drets humans, perquè s’orientin cap a l’exercici ple de drets, l’assumpció de les
obligacions que pertoquen a les administracions i l’apoderament de la ciutadania.
 La promoció de la governança democràtica, sobretot en l’àmbit local, i els
mecanismes de governança multinivell.
L’acció internacional de la Diputació promou l’aprofundiment democràtic des de l’àmbit local.
Des d’aquesta perspectiva, vinculada a l’enfocament basat en els drets humans exposat
anteriorment, les relacions internacionals s’orienten a enfortir les capacitats de les
administracions locals per a complir les seves obligacions i creen mecanismes de
transparència i espais de participació per a apoderar la ciutadania, amb una atenció especial
a la contribució de les tecnologies de la informació i la comunicació a la governança
democràtica.
Al mateix temps, l’enfortiment de la presència internacional dels governs locals i regionals
ha de contribuir a establir mecanismes de governança multinivell que apropin els
compromisos assumits en les agendes globals a les polítiques que afecten directament el
benestar de la ciutadania.
 El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes.
La Diputació de Barcelona defensa la pau i la prevenció de la violència com a valor
essencial de les relacions internacionals, que impulsa i promou la importància de l’àmbit
local en la resolució pacífica dels conflictes i la diplomàcia municipal com a eina de
construcció de pau.
Reconeix el vincle entre la pau i el respecte i la protecció dels drets humans, i vetlla perquè
totes les actuacions del Pla hi contribueixin.
 La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la
perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.
La Diputació de Barcelona, d’acord amb el Pla d’igualtat de gènere aprovat l’any 2015,
reforça el seu compromís amb l’equitat entre les dones i els homes en les relacions
internacionals, entenent que és una condició necessària per a assolir societats més justes i
democràtiques.
Es tracta d’un repte a escala global en el qual les polítiques locals tenen un paper molt
important. Per aquest motiu, el disseny i la implementació de les accions de cooperació,
projecció i incidència internacionals integraran l’enfocament de promoció de l’equitat entre
les dones i els homes, a fi d'analitzar-ne l'impacte i introduir-hi mesures que eliminin les
desigualtats, com ara la presència de dones en llocs de decisió com a element clau per a la
visibilització i l’equitat.
 La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del
desenvolupament des d’un enfocament territorial.
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Les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona promouen models de
desenvolupament sostenible a la demarcació i a escala internacional, i especialment
incideixen en la dimensió local i regional d’aquests models des d’un enfocament territorial.
En l’àmbit intern, el Pla director de responsabilitat social de la Diputació recull aquest
compromís i identifica les dimensions que s’han de treballar transversalment: laboral,
ambiental, econòmica i social.
L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible és el marc de referència internacional, que
es complementa amb les cimeres del clima COP 21 (en la qual s’adopta l’Acord de París),
COOP 22 i la Nova Agenda Urbana, aprovada en la conferència d’Hàbitat III. Contribuint a
aquestes agendes, les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona impulsen
iniciatives de desenvolupament urbà i rural que integren la cohesió social i la sostenibilitat
ambiental, especialment les manifestacions locals de problemes compartits, com ara
l’ocupació juvenil o els efectes del canvi climàtic.
El compromís amb aquestes prioritats transversals es complementa amb actuacions
temàtiques en àmbits que contribueixen directament a aconseguir-les.
4.3. Prioritats temàtiques i geogràfiques
En el context actual, la capacitat de relacionar-se internacionalment està fortament
vinculada al valor afegit i a l’aportació que cada actor pot fer d'acord amb criteris d’eficàcia i
obtenció de resultats davant els reptes plantejats. Alhora, la multiplicitat d’espais, actors i
canals obliga a establir un focus per a identificar i aprofitar les oportunitats.
Les prioritats temàtiques de l’acció internacional de la Diputació de Barcelona són el
resultat de la projecció a l’escenari internacional de la seva especificitat com a espai
d’articulació d’actors (xarxa de municipis) dins l’àmbit competencial propi dels governs locals
i regionals.
En general, les relacions internacionals de la Diputació han de respondre als àmbits
temàtics següents:
-

-

Municipalisme i governança democràtica local: directament vinculats al valor afegit de la
Diputació com a xarxa de municipis, que inclouen l’enfortiment institucional dels governs
locals i l’enfortiment de les polítiques públiques locals.
Actius específics de la regió de Barcelona i temàtiques en què la Diputació té l’expertesa
del treball en xarxa.
Sectors directament vinculats a la resta de les prioritats transversals establertes: la
Diputació entén que el compromís amb els drets humans, la pau, la igualtat entre homes
i dones i la cohesió social i territorial s’ha de concretar en una estratègia d’abordatge
dual. D’una banda, com s’ha explicat anteriorment, es transversalitzen per tal que el
conjunt de l’acció hi contribueixi positivament. De l’altra, s’impulsen accions
específicament dirigides a aquestes temàtiques: campanyes de promoció dels drets
humans i suport als seus defensors, iniciatives per a l’apoderament de les dones, etc.
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) com a agenda de treball compartida
que facilita l’acció internacional dels ens locals: impuls de l’apropiació dels ODS per part
dels ens locals i de les àrees de la Diputació; promoció de l’intercanvi de coneixement i
col·laboració internacional en els objectius més propers a l’acció local, i participació en
organismes multilaterals per a fer-ne el seguiment.

En el marc del Pla estratègic i tenint en compte la multiplicació de connexions internacionals
entre actors del territori, les prioritats geogràfiques de la Diputació de Barcelona han de
compatibilitzar l’aprofitament de l’experiència acumulada a Europa, Amèrica Llatina i la
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Mediterrània, amb l’establiment de nous vincles internacionals amb regions d’Àsia, Amèrica
del Nord, l'Àfrica Subsahariana i països del nord i l'est d’Europa.
La disposició a ampliar les relacions internacionals a altres regions no impedeix establir uns
criteris generals de priorització que guiïn l’assignació de recursos en la planificació
operativa:
-

Interessos i prioritats dels ens locals de la regió de Barcelona.
Equilibri entre la continuïtat i capitalització d’experiències d'èxit i l’obertura de nous
escenaris geogràfics.
Països d’origen de col·lectius significatius de població migrada a la regió de Barcelona.
Regions o institucions homòlogues a la Diputació de Barcelona, que incloguin la capital
del país.

Aquests criteris impregnen el conjunt del Pla i es complementen amb altres de més
específics per a la promoció de les relacions europees i la cooperació al desenvolupament.
D’una banda, Europa continuarà sent el primer espai de referència, no solament per
13
l’impacte de la legislació comunitària a nivell local , sinó també per les oportunitats de
promoure l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre els governs i actors locals a
través del treball en xarxa i l’accés a fons de finançament comunitaris. La relació amb
Europa (UE i d'altres), però, s’ampliarà als països del nord, com ara els escandinaus i
bàltics, i també al centre i a l’est.
De l’altra, les actuacions de cooperació al desenvolupament respondran als criteris
específics següents:
a. Índex de desenvolupament humà baix o mitjà, desigualtat i situació de pobresa
extrema.
b. Context de conflicte o postconflicte al país o regió i població refugiada o desplaçada.
c. Marc legal i institucional del país o regió. Es consideraran, especialment per a les
actuacions de cooperació directa, les capacitats dels governs locals i regionals i les
seves associacions, així com també el seu compromís amb el procés de
descentralització.
d. Context d’especial vulneració dels drets humans al país o regió. Es considerarà per a
les línies d’actuació específicament dirigides a la defensa dels drets humans, sobretot
als drets de les dones, els joves i els infants, i als de les minories ètniques i culturals.
e. Presència d’altres actors de la cooperació catalana al país o regió per a coordinar
actuacions i obtenir-ne major impacte.
4.4. Objectius del Pla
El conjunt de l’acció internacional de la Diputació de Barcelona s’orienta, d’acord amb la
missió i les prioritats descrites, a tres objectius estratègics, cadascun dels quals té associats
diferents objectius específics. Aquesta estructura dona resposta a la necessitat de disposar
d’un marc que integri el treball que es realitza en projecció exterior del territori, cooperació al
desenvolupament, relacions europees i diplomàcia municipal.
Objectiu estratègic 1
Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l’àmbit
internacional per a facilitar-los l’accés a oportunitats que impulsin el
desenvolupament del territori.
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El 70% de la normativa aprovada per la UE s’implementa a nivell local.
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La Diputació de Barcelona té la voluntat de posicionar-se en l’escenari internacional per tal
d’identificar oportunitats per al desenvolupament sostenible i integrador del territori. Com a
d’administració de segon nivell, facilitarà l’acostament de les oportunitats de
desenvolupament als ens locals de la demarcació i, alhora, donarà a conèixer els actius del
territori a nivell internacional per tal de crear sinergies i associacions que promoguin un
model territorial equilibrat i cohesionat.
Objectius específics associats:
1.1. Identificar oportunitats d’especialització i innovació en sectors existents o
emergents, i traslladar-les als ens locals de la demarcació.
1.2. Impulsar i reforçar les polítiques públiques dels ens locals per a posicionar els
actius del territori a nivell internacional, d’acord amb els ODS i la resta
d’agendes globals.
1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de la Diputació de
Barcelona per a contribuir a millorar l’equilibri territorial i el benestar de la
ciutadania.
1.4. Impulsar la diplomàcia pública com a instrument per a promoure la participació
ciutadana en l’àmbit internacional.
Objectiu estratègic 2
Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada
per a contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local.
El nivell de govern local és el més ben posicionat de cara a vincular els objectius globals a la
ciutadania, cosa que augmenta les possibilitats d’èxit en la implementació de les agendes
internacionals. En virtut d’aquesta capacitat i des del compromís amb el compliment de les
agendes, la Diputació participa en xarxes de governs locals i regionals per incidir en la
governança internacional i defensar el potencial de l’acció local en el desenvolupament del
territori. Al mateix temps, impulsa el desenvolupament humà sostenible mitjançant la
cooperació internacional, entenent-la com una política pública que li permet teixir aliances
amb altres governs locals i implicar el conjunt de la ciutadania.
Objectius específics associats:
2.1 Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les agendes globals en
totes les polítiques sectorials de la Diputació de Barcelona per enfortir la
dimensió territorial del desenvolupament sostenible.
2.2 Impulsar la cooperació descentralitzada com a política pública que contribueix,
des de l’especificitat de l’àmbit local, al desenvolupament humà a nivell
internacional.
2.3 Reforçar el paper de la Diputació i els ens locals en la promoció de la pau i els
drets humans mitjançant la diplomàcia municipal i el treball conjunt amb la
societat civil en l'àmbit internacional.
2.4 Reforçar l’àmbit local, des de totes les àrees de la Diputació de Barcelona, com
un espai per a promoure el compromís i la participació de la ciutadania en el
desenvolupament sostenible, la promoció de la pau i els drets humans al món.
Objectiu estratègic 3
Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en l’enfortiment
del projecte europeu.
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Europa és el marc natural de treball, de relació i col·laboració dels governs locals catalans.
Davant l’actual context d’incerteses amb relació al projecte europeu, la Diputació de
Barcelona vol refermar el seu compromís europeista apropant les polítiques, els recursos i
les oportunitats que ofereix la Unió Europea tant als ens locals com al conjunt de la
ciutadania. Per la Diputació, la pertinença a l’Europa dels valors, del respecte als drets
humans i de la construcció d’un projecte comú i solidari obre la porta a treballar
conjuntament, no només amb els estats membres sinó també amb els governs locals
d’àrees veïnes. La corporació dona suport als interessos dels ens locals i n'impulsa el
reconeixement i la presència en l’agenda política europea, facilita l’accés als fons de
finançament i impulsa l’aprenentatge compartit a través de xarxes i projectes.
Objectius específics associats:
3.1 Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del coneixement i les
bones pràctiques dels governs locals i de la Diputació de Barcelona i les seves
àrees en l'àmbit europeu.
3.2 Promoure els interessos i les agendes dels governs locals en la formulació de
normatives i polítiques europees.
3.3 Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en iniciatives d'interès mutu,
fomentant la participació activa de la ciutadania.
3.4 Reforçar l’àmbit local com a espai per a promoure la implicació i la
corresponsabilitat de la ciutadania amb el projecte europeu.
5.

MARC OPERATIU

5.1. Àmbits de treball
Per tal d’avançar en la consecució dels objectius previstos, s’identifiquen tres àmbits de
treball inherents a les competències i activitats de la Diputació, com a xarxa de municipis i
institució de govern supralocal. Els àmbits són complementaris i faciliten l’articulació amb la
resta de polítiques de la corporació, reforçant així el principi de transversalitat de les
relacions internacionals. La consideració dels àmbits permet desplegar les línies d’actuació i
els indicadors per al seguiment i avaluació dels objectius establerts.
 SUPORT AL TERRITORI
Aquest àmbit de treball tradueix el mandat institucional de la Diputació de cooperar i
oferir assistència als governs locals de la demarcació. Inclou el suport i l'enfortiment
de les capacitats tècniques, econòmiques i institucionals dels governs locals per a
establir, desenvolupar i avaluar polítiques públiques locals de relacions
internacionals articulades i transversals.
Aquest suport es tradueix en recursos d’informació, formació, assessorament tècnic,
finançament o acompanyament institucional, entre altres aspectes. La Diputació facilita els
espais de trobada dels ens locals, amb la finalitat d’intercanviar i capitalitzar experiències,
iniciatives i recursos.
Amb la implementació del Pla estratègic s’avançarà en els següents elements de qualitat pel
que fa al suport territorial:
- Ampliar la cobertura territorial, tenint en compte l’heterogeneïtat dels ens locals i atenent
particularment les especificitats dels ajuntaments més petits i amb menys capacitats
humanes i materials.
- Vetllar per la coordinació i complementarietat amb els actors locals, sobretot en
l’articulació interinstitucional.
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-

Millorar la coordinació de la formació, informació i assessorament tècnic en matèria
internacional que s’ofereix als ens locals des de les àrees de la Diputació de Barcelona.
Consolidar i ampliar la utilització dels instruments corporatius de la Diputació en aquest
àmbit de treball: Catàleg de serveis, Direcció de Serveis de Formació, Comunicació, etc.
Ampliar el contacte directe amb els equips locals a través de més accions
descentralitzades al territori de la demarcació.
Reforçar el treball en xarxa a partir de la identificació de referents locals amb interessos
compartits en temes concrets.

Les referències del Pla estratègic als ens locals de la demarcació de Barcelona comprenen
el nivell municipal i supramunicipal. S’hi inclouen, per tant, els ajuntaments, els consells
comarcals i les mancomunitats, i també altres fórmules d’organització que puguin tenir
implicació en l’acció internacional, com ara comunitats de municipis, consorcis locals i
agències.
 ACCIÓ DIRECTA
L’acció directa de la Diputació de Barcelona i les seves àrees permet identificar
oportunitats per als ens locals i representar els seus interessos.
A aquest àmbit de treball correspon l’acció internacional de la Diputació de Barcelona com a
institució de govern local que representa les agendes i els interessos locals i territorials i els
articula. Sempre en coordinació amb el conjunt d’actors locals, la Diputació de Barcelona
estableix vincles directes amb altres actors internacionals en el marc de relacions bilaterals
o de la participació en xarxes i organismes multilaterals. Aquestes accions, i aquelles en què
la Diputació exerceix un lideratge específic a l'hora de generar coneixement sobre les
relacions internacionals dels ens locals, constitueixen aquest àmbit de treball.
Amb la implementació del Pla es vol avançar en els següents elements de qualitat pel que fa
a l’acció directa de la Diputació:
-

-

Reforçar l’articulació entre aquest àmbit de treball i el suport al territori. Obrir les
oportunitats en l’acció directa a la participació dels ens locals, oferir assessorament en
l’àmbit de projectes de cooperació descentralitzada, projectar als espais internacionals
les experiències de suport al territori, etc.
Promoure i formalitzar la implicació de les àrees de la Diputació per a la millora de les
seves capacitats a l’hora d’oferir serveis de qualitat als ens locals i projectar la seva
experiència en l’àmbit internacional.
Prioritzar accions directes en les quals la Diputació pugui aportar la seva capacitat
d’articulació d’actors, coordinació i treball en xarxa.
Vincular l’acció directa a la generació de coneixement i a les pràctiques de referència
internacionals.

Els socis de les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona a altres països seran,
prioritàriament, governs locals, supralocals i regionals amb els quals es comparteixin valors,
principis i interessos i s'intercanviï coneixement i aprenentatge.
Tanmateix, la Diputació podrà associar-se amb actors diferents d'altres països quan hagi de
donar resposta a una demanda dels ens locals de la demarcació o quan sigui necessari per
a la consecució d’algun dels objectius establerts. Així, en determinats contextos de
vulneració de drets humans, entitats de la societat civil d’aquests països poden esdevenir
socis de la Diputació en la promoció i defensa d’aquests drets.
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En els darrers anys, la participació en xarxes ha esdevingut un instrument imprescindible de
col·laboració internacional. En aquest context, la Diputació de Barcelona participa
activament en xarxes internacionals i col·labora amb organismes multilaterals. S'ha de
14
destacar la participació en la xarxa de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i en
l'Organització de Regions Unides-Fòrum Global d’Associacions de Regions (ORU-FOGAR),
i també el suport a iniciatives d’organismes multilaterals, com ONU-Hàbitat o PNUD
(Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament). En el context europeu, la Diputació
15
de Barcelona coordina el secretariat permanent de la xarxa Arc Llatí i participa en la xarxa
europea d’autoritats locals i regionals per al desenvolupament Platforma.
 CONCERTACIÓ AMB ALTRES ACTORS
A aquest àmbit d’actuació correspon l’acció internacional que es fa amb intermediació
d’altres actors de la demarcació com a resultat d’un procés de concertació i en funció de la
seva contribució a les prioritats i objectius establerts en el Pla. S’hi inclouen entitats de la
societat civil organitzada (organitzacions no governamentals, organitzacions professionals,
sindicals...), així com també institucions educatives i centres d’investigació i recerca.
La demarcació de Barcelona té un teixit social molt dinàmic, amb projecció, experiència i
aliances internacionals en àmbits diversos, que inclouen la cultura, l’esport, el teixit
empresarial, la solidaritat, la pau o els drets humans. També disposa de diversos centres de
formació i recerca vinculats a les universitats catalanes, alguns del quals estan participats
16
per la Diputació de Barcelona . Aporten coneixements especialitzats, experiència, pluralitat,
proximitat i eficàcia a les polítiques locals i són un aliat necessari per a l’aproximació crítica i
participativa dels temes internacionals a la ciutadania.
Amb la implementació del Pla es vol avançar en els següents elements de qualitat pel que fa
a la concertació de l’acció internacional de la Diputació:
-

Promoure el valor afegit que aporta la concertació amb altres actors a la consecució dels
objectius establerts, donant suport a actuacions que coincideixin amb les prioritats
establertes i que complementin els altres àmbits de treball.
Impulsar les iniciatives de concertació entre societat civil i ens locals en l’acció
internacional del territori, i donar-hi suport.
Posar en marxa mecanismes de concertació bilaterals en els casos en què es pugui fer
una contribució específica i diferenciada a la consecució d’un objectiu.
Millorar els mecanismes de comunicació amb les entitats que tenen capacitat d’acció
internacional a fi d'identificar interessos i objectius compartits.
Prioritzar que l’assignació de recursos en aquest àmbit es faci per la via de la
concurrència competitiva.

La Diputació de Barcelona concerta actuacions amb ONG, fundacions, universitats i centres
d‘estudis adscrits, organitzacions socials, veïnals o formades per col·lectius de persones
nouvingudes, entre d’altres, i hi dona suport. Reben especial consideració les entitats que
poden aportar coneixement i expertesa diferenciada o que, per la seva base social o
experiència, poden arribar a nous grups de població i altres actors del territori i implicar-los.
14

En som membres des de l’any 2006, i des del 2007 liderem la Comissió de Descentralització i Autonomia Local.
CGLU ha aconseguit tenir un paper rellevant en organismes multilaterals com les Nacions Unides, fet que ha permès
obtenir el reconeixement dels governs locals com a actors clau a nivell internacional i participar en l’elaboració de les
agendes globals, marc de referència del Pla. El 2017, en el marc de la nova organització interna que adopta CGLU, es
nomina la Diputació de Barcelona per coliderar el Consell Polític de Governança Territorial, Multinivell i Finançament
Sostenible.
15
Plataforma de cooperació política entre administracions supralocals del Mediterrani creada amb la voluntat d’abordar
conjuntament els reptes d’aquesta àrea geogràfica (turisme sostenible, eficiència i pobresa energètica, entre d’altres).
16
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), CIDOB.
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D’acord al principi de transversalitat de l’acció internacional, s’hi incorporen un nombre
creixent d’agents del territori que poden contribuir als objectius establerts al Pla.
5.2. Línies d’actuació
Per a cadascun dels objectius estratègics s'identifiquen, atenent els àmbits de treball
descrits, el nombre de línies d’actuació que s’impulsaran en el marc del Pla.
QUADRE RESUM DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ DE CADA OBJECTIU ESTRATÈGIC
Objectiu 1: Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l’àmbit
internacional per a facilitar-los l’accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del
territori
Suport municipal
4
Acció directa
4
Concertació amb altres actors
1
Objectiu 2: Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació
descentralitzada per a contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local
Suport municipal
7
Acció directa
5
Concertació amb altres actors
4
Objectiu 3: Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en
l’enfortiment del projecte europeu.
Suport municipal
5
Acció directa
5
Concertació amb altres actors
2
TOTAL LÍNIES D’ACTUACIÓ
37
Els àmbits de treball descrits no són estancs, sinó que estan fortament relacionats ja que
tots s’adrecen, directament o indirecta, a l’enfortiment de capacitats dels ens locals com a
actors rellevants en les relacions internacionals. Les línies d’actuació que es descriuen a
continuació volen potenciar aquesta relació i posen en contacte el treball de suport directe a
les demandes del territori amb l’acció de la Diputació com a entitat supramunicipal que troba
el seu valor afegit i la seva governança en l’articulació i concertació amb els diversos actors
de la societat civil.
Objectiu 1: Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l'àmbit
internacional per a facilitar-los l’accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del
territori.
1a. Apropar experiències, oportunitats i recomanacions per al
Suport territorial
posicionament internacional dels ens locals i la diplomàcia pública
mitjançant accions d'informació i difusió (generals o per sector
d'interès) i canals de comunicació renovats.
1b. Enfortir capacitats en la formulació de polítiques públiques
transversals per a la internacionalització del territori a través
d'accions formatives per a personal tècnic i electe i intercanvis
d’experiències.
1c. Acompanyar els ens locals en la definició, el seguiment i
l'avaluació de polítiques transversals per al foment del
posicionament internacional dels governs locals mitjançant
recursos de suport tècnic i econòmic.
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Objectiu 1: Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l'àmbit
internacional per a facilitar-los l’accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del
territori.
1d. Promoure la implementació per part dels ens locals d’accions
d’internacionalització i diplomàcia pública a través de recursos de
suport tècnic i econòmic.
Acció directa

1e. Defensar el posicionament internacional i les iniciatives de
diplomàcia pública de la demarcació de Barcelona a través de la
presència i la participació activa de la Diputació en espais clau
d'àmbit internacional.
1f. Promoure la recerca i la generació de coneixement sobre el
posicionament internacional dels governs locals i la diplomàcia
pública mitjançant
l'elaboració d'estudis, publicacions,
materials de síntesi i el seguiment de les tendències globals i
els reptes internacionals.
1g. Apostar per l’excel·lència de les experiències dels ens locals i
de les polítiques sectorials de la Diputació a través de la
identificació i l'assessorament de candidatures per a premis
d'àmbit europeu i internacional.
1h. Reforçar el paper de la Diputació i de les àrees com a
impulsores de la diplomàcia pública a la demarcació a través del
lideratge d'iniciatives.

Concertació amb
altres actors

1i. Fomentar la internacionalització dels ens locals i les iniciatives
de diplomàcia pública a través de la col·laboració amb actors de
la societat civil.

Objectiu 2: Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació
descentralitzada per a contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local.
2a. Implicar els ens locals en la definició i el seguiment de les
Suport territorial
agendes internacionals, a través d’accions d’informació, formació i
oportunitats de participació.
2b. Acompanyar els ens locals en l'apropiació i l'adequació dels
compromisos de les agendes internacionals a les polítiques
públiques locals (localització), mitjançant accions formatives i suport
tècnic.
2c. Facilitar l'intercanvi d'informació sobre iniciatives de cooperació
descentralitzada i educació per al desenvolupament entre ens
locals, amb canals de comunicació àgils.
2d. Enfortir les capacitats dels ens locals en l'àmbit de la
cooperació descentralitzada i l'educació per al desenvolupament
mitjançant l'intercanvi d'experiències i accions formatives per a
personal tècnic i electe.
2e. Acompanyar els ens locals en la definició, el seguiment i
l'avaluació de la seva política de cooperació i educació per al
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Objectiu 2: Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació
descentralitzada per a contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local.
desenvolupament, mitjançant assessorament tècnic i suport
econòmic.
2f. Articular iniciatives de cooperació descentralitzada directa i
diplomàcia per la pau i els drets humans de la mateixa Diputació,
d’acord amb els criteris establerts al Pla, i dels ens locals de la
demarcació, mitjançant suport tècnic, econòmic i dinamització del
treball en xarxa.
2g. Impulsar la innovació i la qualitat en les iniciatives d'educació
per al desenvolupament dels ens locals de la demarcació, facilitant
suport tècnic, econòmic i articulació entre actors.
Acció directa

2h. Promoure la localització de les agendes globals en les
polítiques sectorials de la Diputació, mitjançant la producció de
coneixement, accions formatives i la incorporació en la
planificació d'aquestes polítiques.
2i. Participar activament en les xarxes i organitzacions de
coordinació internacional dels governs locals i regionals,
aportant continguts i construint consensos que reforcin la
capacitat d'incidir en els organismes i les agendes internacionals.
2j. Impulsar iniciatives innovadores de cooperació directa que
reforcin polítiques públiques locals i articulin aliances entre àrees de
la Diputació de Barcelona, ens locals de la demarcació i governs
locals de països socis.
2k. Impulsar iniciatives de promoció de la pau i els drets humans
proposades per governs locals i societat civil de països socis
mitjançant suport econòmic i implicació d’altres actors de la
demarcació.
2l. Promoure la recerca i la generació de coneixement en l'àmbit de
la cooperació descentralitzada i l’educació per al desenvolupament,
mitjançant l'avaluació, l’elaboració d’estudis i materials de
síntesi.

Concertació amb
altres actors

2m. Identificar els interessos compartits amb la societat civil que
participa en el seguiment de les agendes internacionals d’interès
local per a reforçar la capacitat d‘incidir-hi.
2n. Impulsar la complementarietat entre les iniciatives de la societat
civil i dels ens locals en l'àmbit de la cooperació al
desenvolupament, mitjançant el suport econòmic i la concertació
amb el sector.
2o. Impulsar iniciatives de la societat civil de promoció de la pau i
els drets humans a nivell internacional amb instruments
específics de suport econòmic i articulació amb altres actors
del territori.
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Objectiu 2: Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació
descentralitzada per a contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local.
2p. Donar suport a les entitats de la demarcació en iniciatives
innovadores d’educació per al desenvolupament alineades amb
els interessos dels governs locals de la demarcació i amb capacitat
d'arribar a tot el territori.

Objectiu 3: Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en
l’enfortiment del projecte europeu.
3a. Capitalitzar les experiències dels ens locals i de les àrees de la
Suport territorial
Diputació en l'àmbit europeu a través d'una millor sistematització
de la informació i de canals de comunicació renovats.
3b. Apropar informació sobre legislació, fons europeus i
experiències de cooperació en l'àmbit europeu a través d'accions
d'informació i difusió (generals i per sector d'interès).
3c. Oferir eines als ens locals i al personal de la Diputació per a la
formulació i gestió de projectes i altres formes de cooperació en
l'àmbit europeu mitjançant accions formatives per a personal
tècnic i electe i espais de treball especialitzats (grups de treball).
3d. Impulsar iniciatives innovadores dels ens locals per a la
cooperació en l'àmbit europeu i la sensibilització de la ciutadania
envers el projecte europeu a través de suport tècnic i econòmic.
3e. Promoure la presència dels ens locals i les polítiques sectorials
de la Diputació en l'àmbit europeu amb accions d'intercanvi
d'experiències i aprenentatges d’àmbit europeu en el marc de
xarxes especialitzades.
Acció directa

3f. Defensar els interessos dels ens locals en l'àmbit europeu i
incidir en la formulació de polítiques comunitàries a través de la
participació de la Diputació i les àrees en espais de presa de
decisió.
3g. Enfortir el paper de la Diputació i les àrees en les relacions
europees a través de la participació en xarxes i el lideratge de
projectes, especialment en el context mediterrani i de l'est
d'Europa.
3h. Promocionar la recerca i la generació de coneixement sobre
línies de finançament europeu, actualitat legislativa i iniciatives
polítiques d'àmbit europeu mitjançant l'elaboració d'estudis,
publicacions, materials de síntesi i seguiment legislatiu.
3i. Promoure la innovació de les polítiques sectorials de la Diputació
amb més transversalitat i coordinació a través d’una taula de
coordinació, assessorament tècnic i informació per tal de
reforçar la seva participació en xarxes i projectes d’àmbit europeu.
3j. Impulsar espais de visibilitat dels ens locals i les polítiques
sectorials de la Diputació en l'àmbit europeu en estreta
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Objectiu 3: Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en
l’enfortiment del projecte europeu.
col·laboració amb l'Oficina de Brussel·les.
Concertació amb
altres actors

3k. Reforçar la contribució dels ens locals al procés d'integració
europea i la defensa dels seus interessos en col·laboració amb
entitats europeistes.
3l. Promoure una major contribució de la ciutadania al procés
d'integració europea i al model d'Europa a través de la
col·laboració amb entitats en accions sensibilització.

6. COHERÈNCIA, COORDINACIÓ I COMPLEMENTARIETAT
6.1. Coherència i coordinació a la Diputació de Barcelona. El rol de la Direcció de Relacions
Internacionals (DRI)
A través del Pla, la Diputació de Barcelona avançarà en la coordinació i la coherència de
l’acció internacional que fan les gerències, les oficines i els serveis de la corporació. La
naturalesa transversal de les relacions internacionals exigeix disposar de mecanismes
d’articulació amb la resta de polítiques públiques.
Actualment, moltes gerències de totes les àrees ja treballen en una dimensió internacional,
per a promoure l’aprenentatge, disposar de més recursos, compartir el coneixement i donar
a conèixer les bones pràctiques, i contribueixen de manera decidida a consolidar la institució
com a agent actiu en la definició de les agendes internacionals i en la defensa dels
interessos dels governs locals i regionals en els debats europeus i globals.
Les àrees de la Diputació, amb el coneixement especialitzat i el suport a les polítiques
sectorials de la demarcació, esdevenen un actiu clau per a reforçar els continguts i l’abast
territorial de l’acció internacional que impulsa la DRI i garantir-ne la qualitat.
L’articulació de les relacions internacionals amb les polítiques públiques requereix
mecanismes de suport i coordinació. La DRI, a l’Àrea de Presidència, és un òrgan central al
servei de l’impuls, la potenciació i el suport a l’acció internacional de les àrees, les
gerències, els serveis i les oficines, als quals acompanya a l'hora de participar en projectes i
xarxes europeus i internacionals, segons les seves necessitats i prioritats:
 Coordinació entre les àrees que participen en les relacions internacionals de la Diputació.
Contacte fluid i constant per tenir coneixement dels projectes en què treballen o de les
iniciatives que valoren. D’aquesta manera, es pot elaborar una base de dades amb tota
l’activitat internacional de la corporació i coordinar les accions en curs.
 Assessorament per a la concepció i gestió de projectes, cerca de partenariats, accés als
fons de finançament, etc.
 Suport institucional i tècnic per a posicionar en l’escena internacional experiències o
iniciatives en què la Diputació de Barcelona és capdavantera, i també incorporar a les
agendes internacionals els interessos i les necessitats de les polítiques sectorials
liderades per la corporació.
 Informació, comunicació i difusió de les experiències i projectes internacionals de la
Diputació.
 Canals de participació i incidència en l’elaboració de propostes legislatives o de lobby de
la UE en àmbits de la competència de la Diputació i representant els interessos dels ens
locals de la demarcació.
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 Canals de comunicació i de gestió de la informació entre les gerències, els serveis i les
oficines, i la DRI.
 Participació en iniciatives de cooperació al desenvolupament aportant la seva expertesa
sectorial: assistències tècniques, intercanvi de coneixement i bones pràctiques.
 Reforç dels espais de treball conjunt amb les gerències, els serveis i les oficines:
comunitats de pràctica, commemoració dels principals dies mundials en temes
relacionats amb el Pla i totes les iniciatives i actuacions de la DRI que puguin ser del seu
interès.
6.2. Coordinació i complementarietat amb altres actors institucionals catalans
La Diputació de Barcelona vol contribuir, des de la seva especificat, a la projecció
internacional del país. Per fer-ho possible amb la màxima eficiència i eficàcia i facilitant
l’aprenentatge mutu, es reforçarà la coordinació amb l’acció internacional del Govern de
Catalunya i altres administracions i entitats catalanes, des del respecte a l’autonomia
institucional i buscant sempre la complementarietat.
La coordinació amb els ens locals de la demarcació, que s'ha tractat en capítols anteriors,
forma part del mandat institucional de la Diputació de Barcelona i del seu valor afegit. Per la
dimensió de la seva acció internacional i pel fet que comparteix elements de projecció
internacional, es considera especialment rellevant la col·laboració i coordinació amb
l’Ajuntament de Barcelona, l‘Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
En aquest sentit, es promouran les actuacions que incrementin l’impacte de l’acció
internacional de la regió de Barcelona, tant pel que fa la cooperació al desenvolupament
com al posicionament i la identificació d’oportunitats a nivell europeu i internacional per als
ens locals.
Pel que fa a la cooperació al desenvolupament, la Diputació treballarà amb els actors
catalans més significatius (el Govern de la Generalitat, el Fons Català de Cooperació, l‘Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i
la Federació de Municipis de Catalunya, principalment) per a avançar en la coordinació en
els àmbits següents:
-

Compartir informació i bones pràctiques i cooperar en la difusió d’aquesta informació.
Posar en marxa actuacions conjuntes de cooperació directa amb socis d’altres països
quan hi hagi una coincidència de prioritats. Ja hi ha exemples d’aquesta col·laboració
amb iniciatives conjuntes al Líban, Moçambic o l'Equador.
Impulsar actuacions institucionals conjuntes que remarquin els principis i valors
compartits per les cooperacions catalanes, mitjançant suport institucional a iniciatives en
l’àmbit internacional o actuacions d’educació per al desenvolupament.

S'adoptaran els mecanismes flexibles que responguin a les necessitats de cada iniciativa i al
mateix temps es participarà en els espais previstos a la Llei de cooperació al
desenvolupament.
En l’àmbit de la internacionalització, la Diputació de Barcelona continuarà col·laborant amb
el Govern de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i
Diplocat, entre altres institucions. Un exemple d’aquesta col·laboració són les actuacions
conjuntes que es van fer a la cimera d’Hàbitat III el mes d’octubre de 2016 a Quito
(Equador) en el marc de la Nova Agenda Urbana. Posteriorment, també s’han organitzat
jornades per a donar a conèixer als governs locals catalans els reptes plantejats a la cimera
i les implicacions en l'acció internacional dels governs locals. El repte de la localització dels
objectius del desenvolupament sostenible (ODS) també generarà nous espais de
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concertació i treball conjunt a diversos nivells de governança, ja que tots hi estan
compromesos.
Pel que fa a les relacions europees, la Diputació continuarà treballant amb el Govern de la
Generalitat, particularment amb la seva representació a la UE, amb les altres diputacions
catalanes i amb altres organismes supralocals dels estats europeus.
En el cas de la delegació del Govern a la Unió Europea, s'hi mantindrà una relació fluida en
espais de treball en què participarà l’Oficina de Brussel·les, que coordinarà agendes i
temes d’interès.
7. RECURSOS I CAPACITATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ACCIÓ
INTERNACIONAL
L’assoliment dels objectius que estableix el Pla requereix reforçar qualitativament i
quantitativa, si escau, les capacitats organitzatives i tècniques i els recursos econòmics i
humans de què disposa la Diputació de Barcelona per a la seva acció internacional.
El model organitzatiu pel qual s’opta considera que hi ha una àrea especialitzada, la
Direcció de Relacions Internacionals, que actua com a impulsora d’un model transversal de
relacions internacionals i ajuda les àrees, les gerències, els serveis i les oficines de la
Diputació de Barcelona a desenvolupar capacitats pròpies per a l’acció internacional.
A fi de consolidar aquest model, la DRI s'ha d'estructurar en coherència amb aquesta visió
transversal de les relacions internacionals i ha de recuperar i potenciar les capacitats del
personal, que han de compensar la reducció d'efectius dels darrers anys. Al mateix temps,
les àrees han de poder disposar del personal capacitat necessari per a l’impuls de l'acció
internacional.
La DRI contribuirà a reforçar les capacitats del seu personal i de les altres àrees, oferint
formació específica i fent propostes per a què els coneixements i les competències
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rellevants per a l’acció internacional s’incorporin en els processos de selecció . A més, es
considera clau fomentar la formació i el desenvolupament professionals del personal que
treballa en aquest àmbit mitjançant cursos especialitzats, intercanvis professionals o visites
d’estudi a altres territoris, ens locals o institucions, que la DRI facilitarà.
Tenint en compte les demandes de les gerències de la Diputació, la DRI s’ha de dotar
d’eines per fer arribar informació sobre legislació, contactes, convocatòries i fons, grups
d’interès, xarxes, etc., a nivell europeu i internacional, que pot tenir impacte local. Tot aquest
potencial benefici per als ens locals s'ha de donar a conèixer, visibilitzant alhora el valor i
l'expertesa dels ens locals i de la Diputació. En aquest sentit, la Direcció de Relacions
Internacionals s’entén com un servei estructurat i de base que acompanya els ens locals i
les àrees, i els ofereix serveis especialitzats i personalitzats, amb el suport de l’Oficina de
Brussel·les.
És també essencial poder disposar d’un marc normatiu propi que faciliti l’acció internacional.
Les subvencions que s’atorguen per a l’acció internacional i, molt especialment, les que
vehiculen l’ajut oficial al desenvolupament de la Diputació de Barcelona, presenten unes
especificitats que convé reglar de forma diferenciada per fer compatibles el rigor en la gestió
dels recursos públics amb l'eficàcia de la cooperació que es promou. És per això que la
Diputació de Barcelona desenvoluparà la seva pròpia reglamentació en aquest àmbit
17

En aquest sentit, a partir de l’aprovació del Pla, totes les convocatòries de personal de qualsevol tipus
incorporaran d’ofici l’anglès com a mèrit destacat en els nivells tècnics i administratius.
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(ordenança de subvencions específica per a les relacions internacionals), com ja ho ha fet la
Generalitat de Catalunya, i donarà suport i assessorament als ens locals en aquest àmbit.
Finalment, amb relació als recursos econòmics, l’abast dels reptes que planteja el Pla
requereix preveure el reforç que necessitarà la DRI a mesura que n'avanci la implementació.
La Diputació de Barcelona referma, en el marc del Pla, el compromís a destinar el 0,7% dels
seus ingressos ordinaris a l'ajut oficial al desenvolupament.
8. SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ
El seguiment i l'actualització del Pla segueixen la llarga tradició de la cultura organitzativa de
la Diputació de Barcelona respecte a l’establiment de mecanismes que permetin retre
comptes del compliment i el progrés dels objectius.
La complexitat i l’amplitud dels àmbits que incideixen en les relacions internacionals de la
corporació fa que no sigui possible ni aconsellable establir una obligatorietat general de
complir tots els objectius específics i els seus indicadors, sinó que cal arbitrar mecanismes
de seguiment i avaluació que puguin adequar-se a la realitat diferent i dinàmica dels
diversos àmbits de treball corporatius.
Així doncs, la dificultat inherent a l'establiment d'objectius i indicadors comuns se soluciona
oferint a cada àmbit la possibilitat de triar els objectius específics i les línies de treball que
consideri més adequats. L’agregació de les accions realitzades permetrà conèixer l’avenç
en els objectius estratègics comuns.
Seguint aquest plantejament, es posa a l’abast de les gerències i direccions de serveis:
- un seguit d’objectius específics per a cada objectiu estratègic, amb els respectius
indicadors;
- un ventall de línies d’actuació (de suport territorial, d’acció directa i de concertació amb
altres actors), agrupades per cada objectiu estratègic;
- fitxes descriptives per a cadascuna de les línies.
Cada gerència i direcció de serveis, d’acord amb la seva situació actual i els seus objectius
en l’àmbit de les relacions internacionals, en el termini de sis mesos a partir de l’aprovació
del Pla ha de triar un mínim de dos objectius específics i ha d'incorporar a la seva gestió els
indicadors corresponents (que poden incrementar-se si ho consideren necessari). Les línies
d’actuació, i les fitxes que les acompanyen, han de considerar-se suggeriments de les
possibles accions a realitzar i un suport tècnic per a desplegar-les i fer-ne el seguiment.
Abans del 31 de març de cada any, la DRI elevarà a la Junta de Govern un informe de
seguiment (quantitatiu i qualitatiu) sobre el progrés dels objectius estratègics del Pla. A
aquest efecte, les gerències i direccions de serveis han de fer arribar a la DRI, abans del 31
de gener, els resultats de l’any anterior respecte als objectius específics triats i l'altra activitat
realitzada durant l’exercici en l’àmbit de les relacions internacionals.
Els valors dels indicadors del primer informe (març 2018) serviran de base per a mesurar el
progrés de la implementació del Pla. Els canvis i actualitzacions que a partir de l’informe es
consideri que s'han d'introduir en el Pla se sotmetran a l’aprovació de la Junta de Govern.
Objectiu 1: Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l’àmbit
internacional per a facilitar-los l’accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del
territori
OBJECTIU ESPECÍFIC
INDICADORS
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Objectiu 1: Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l’àmbit
internacional per a facilitar-los l’accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del
territori
OBJECTIU ESPECÍFIC
INDICADORS
* Nre. d’espais d’incidència internacional (òrgans de govern
1.1. Identificar oportunitats o xarxes) en què participa la Diputació de Barcelona.
d'especialització
i * Nre. d’assessoraments als ens locals sobre oportunitats
innovació
en
sectors d’internacionalització.
existents o emergents, i * Nre. de recursos tècnics atorgats als ens locals sobre
traslladar-les als ens locals posicionament o projecció internacional.
de la demarcació
* Nre. de notícies de la Diputació als ens locals sobre
oportunitats de posicionament o projecció internacional.
* Nre. d'ens locals que han fet un exercici de planificació,
orientació estratègica o avaluació de la seva política de
1.2. Impulsar i reforçar les
relacions internacionals.
polítiques públiques dels
* Nre. d’accions formatives sobre posicionament
ens locals per a posicionar
internacional liderades per la Diputació.
els actius del territori a
* Nre. de participants en accions formatives sobre
nivell internacional, d'acord
posicionament internacional liderades per la Diputació.
amb els ODS i la resta
* Nre. d’ens locals amb suport econòmic o tècnic de la
d'agendes globals
Diputació per a dur a terme accions de posicionament o
projecció internacional.
* Nre. d’iniciatives de la Diputació presentades per a
1.3. Posicionar a nivell participar en fòrums o premis europeus o internacionals.
internacional les polítiques * Nre. d’iniciatives de la Diputació seleccionades per a
sectorials de la Diputació participar en fòrums o premis europeus o internacionals.
per a contribuir a millorar * Nre. d’accions de posicionament internacional de la
l'equilibri territorial i el Diputació (àrees).
benestar de la ciutadania
* Nre. de delegacions estrangeres rebudes per la Diputació
(incloent-hi l'Oficina de Brussel·les).
* Nre. d'actuacions impulsades conjuntament amb actors
1.4. Impulsar la diplomàcia
de la societat civil per a reforçar el posicionament
pública com a instrument
internacional dels governs locals i regionals.
per
a
promoure
la
* Nre. de jornades organitzades per la Diputació adreçades
participació ciutadana en
a la societat civil i la ciutadania sobre el posicionament
l'àmbit internacional
internacional dels governs locals i regionals.

Objectiu 2: Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació
descentralitzada per a contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local
OBJECTIU ESPECÍFIC
INDICADOR
*Nre. d'accions de formació sobre agendes internacionals
2.1.
Incidir
en
la que s'han organitzat i nre. d'ens locals (tècnics i electes)
formulació, el seguiment i que hi han participat.
la localització de les * Nre. d'accions de lobby en què s'ha participat i
agendes globals en totes percentatge de les propostes realitzades que han estat
les polítiques sectorials de assumides.
la Diputació per a incloure- * Nre. d’iniciatives per a la localització de les agendes
hi la dimensió territorial del internacionals a les quals s'ha donat suport.
desenvolupament
*Nre. de publicacions i bones pràctiques de la demarcació
sostenible.
que han pogut ser compartides en el marc de les agendes
internacionals.
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Objectiu 2: Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació
descentralitzada per a contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local
OBJECTIU ESPECÍFIC
INDICADOR
* Nre. d'ens locals de la demarcació que han fet un exercici
de planificació, orientació estratègica o avaluació de la
seva política de cooperació al desenvolupament.
* Nre. de municipis implicats en iniciatives de cooperació
directa de la Diputació de Barcelona.
* Nre. d'iniciatives de cooperació directa (projectes i socis
2.2. Impulsar la cooperació
estratègics) orientades a l'enfortiment de polítiques
descentralitzada com a
públiques i articulades amb altres actors que han estat
política
pública
que
avaluades o sistematitzades.
contribueix,
des
de
* Nre. d'accions d’intercanvi, formació o difusió de
l’especificitat de l’àmbit
coneixement (publicacions) sobre resultats i reptes de la
local, al desenvolupament
cooperació descentralitzada realitzades a la demarcació.
humà a nivell internacional
* Nre. de les iniciatives de cooperació de la societat civil a
les quals es dona suport alineades amb els objectius i
prioritats del Pla (projectes, entitats i recursos).
*Destinació del 0,7% dels ingressos ordinaris del
pressupost anual de la Diputació a l'ajut oficial al
desenvolupament.
2.3. Reforçar el paper de la * Nre. d'iniciatives de treball en xarxa per a promoure la
Diputació i els ens locals pau i els drets humans a les quals s'ha donat suport i nre.
en la promoció de la pau i d'ens locals implicats.
els
drets
humans * Nre. de publicacions elaborades i difoses sobre
mitjançant la diplomàcia diplomàcia municipal per la pau i els drets humans.
municipal i el treball * Nre. d'iniciatives de la societat civil de promoció dels
conjunt amb la societat civil drets humans a les quals s'ha donat suport.
en l’àmbit internacional
2.4. Reforçar l'àmbit local, * Nre. d'ens locals que planifiquen les activitats d'educació
des de totes les àrees de per al desenvolupament.
la Diputació, com un espai * Nre. d'accions de formació, intercanvi d'experiències i
per
a
promoure
el aprenentatge en xarxa sobre educació per al
compromís i la participació desenvolupament i nre. d'ens locals (tècnics i electes) que
de la ciutadania en el hi participen, incloent-hi les accions d’avaluació i
desenvolupament
sistematització d’experiències.
sostenible, la promoció de * Nre. d'ens locals i nre. d’habitants que es beneficia de les
la pau i els drets humans al accions d'educació per al desenvolupament realitzades per
món.
les entitats amb el suport de la Diputació.

Objectiu 3: Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en
l’enfortiment del projecte europeu
OBJECTIU ESPECÍFIC
INDICADOR
* Nre. d’àrees de la Diputació que participen en
xarxes europees especialitzades.
3.1. Projectar la innovació, la
* Nre. d’ens locals que participen en xarxes
transferibilitat i la capitalització del
europees especialitzades.
coneixement i les bones pràctiques
* Nre. d’assessoraments a àrees de la Diputació
dels governs locals i de la Diputació
per a la participació en projectes europeus.
de Barcelona i les seves àrees en
* Nre. d’ens locals amb suport econòmic de la
l'àmbit europeu
Diputació per a dur a terme accions d’àmbit
europeu.
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Objectiu 3: Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en
l’enfortiment del projecte europeu
OBJECTIU ESPECÍFIC
INDICADOR
* Nre. accions de lobby i seguiment de
polítiques de la Unió Europea
o
posicionaments polítics dels ens locals i les
àrees de la Diputació.
* Nre. de polítiques o programes en espais
d‘incidència europea en les quals participa la
3.2. Promoure els interessos i les Diputació.
agendes dels governs locals en la * Nre. d’assessoraments a les àrees de la
formulació de normatives i polítiques Diputació per a incidir en la formulació de
europees
normatives i polítiques europees.
* Nre. d’accions d’informació sobre legislació,
fons europeus o bones pràctiques en l’àmbit
europeu.
* Nre. de delegacions de la demarcació que
viatgen a Brussel·les amb el suport de la
Diputació (DRI o Oficina de Brussel·les).
* Nre. de participants en accions formatives de
la Diputació sobre projectes o iniciatives
europees.
* Nre. d’ens locals que participen en accions
3.3. Impulsar la cooperació entre ens formatives de la Diputació sobre projectes o
locals europeus en iniciatives d'interès iniciatives europees.
mutu, fomentant la participació activa * Nre. de projectes presentats per ens locals o
de la ciutadania
àrees de la Diputació en convocatòries
europees.
* Nre. de projectes aprovats d’ens locals o
àrees de la Diputació en convocatòries
europees.
* Nre. de publicacions especialitzades difoses
3.4. Reforçar l'àmbit local com a espai
per la Diputació.
per a promoure la implicació i la
* Nre. d'accions de sensibilització dels ens
corresponsabilitat de la ciutadania
locals sobre les relacions europees i la Unió
amb el projecte europeu
Europea amb suport de la Diputació.
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ANNEXOS
ANNEX 1:

QUADRE RESUM. OBJECTIUS I LÍNIES D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIUS ESPECÍFICS
ESTRATÈGICS
1.1. Identificar oportunitats
d'especialització
i
innovació
en
sectors
existents o emergents, i
traslladar-les als ens locals
de la demarcació
1.2. Impulsar i reforçar les
polítiques públiques dels
1. Posicionar la
ens locals per a posicionar
demarcació de
els actius del territori a
Barcelona i els
nivell internacional, d'acord
seus
governs
amb els ODS i la resta
locals en l'àmbit
d'agendes globals
internacional per
a
facilitar-los 1.3. Posicionar a nivell
l’accés
a internacional les polítiques
oportunitats que sectorials de la Diputació
impulsin
el per a contribuir a millorar
l'equilibri territorial i el
desenvolupament del seu benestar de la ciutadania
territori
1.4. Impulsar la diplomàcia
pública com a instrument
per
a
promoure
la
participació ciutadana en
l'àmbit internacional

Suport territorial

Línies d'actuació
Acció directa

1a.
Apropar
experiències,
oportunitats i recomanacions per al
posicionament dels ens locals i la
diplomàcia
pública
mitjançant
accions d'informació i difusió
(generals o per sector d'interès) i
canals de comunicació renovats.

1e. Defensar el posicionament
internacional i les iniciatives de
diplomàcia
municipal
de
la
demarcació de Barcelona a través de
la presència i la participació activa de
la Diputació en espais clau d'àmbit
internacional.

1b. Enfortir capacitats en la
formulació de polítiques públiques
transversals
per
a
la
internacionalització del territori a
través d'accions formatives per a
personal tècnic
i
electe,
i
intercanvis
d’experiències.

1f. Promoure la recerca i la
generació de coneixement sobre el
posicionament internacional dels
governs locals i la diplomàcia
municipal mitjançant l'elaboració
d'estudis, publicacions, materials de
síntesi i el seguiment de les
tendències globals i els reptes
internacionals.

1c. Acompanyar els ens locals en
la definició, el seguiment i
l'avaluació
de
polítiques
transversals per al foment del
posicionament internacional dels
governs locals mitjançant recursos
de suport tècnic i econòmic.
1d. Promoure la implementació per
part dels ens locals d’accions
d’internacionalització i diplomàcia

1g. Apostar per l’excel·lència de les
experiències dels ens locals i de les
polítiques sectorials de la Diputació a
través
de
la
identificació
i
l'assessorament de candidatures per
a premis d'àmbit europeu i
internacional.
1h.Reforçar el paper de la Diputació i

Concertació altres actors

1i.
Fomentar
la
internacionalització dels ens
locals i les iniciatives de
diplomàcia pública a través
de la col·laboració amb
actors de la societat civil.
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OBJECTIUS
OBJECTIUS ESPECÍFICS
ESTRATÈGICS

2. Participar en
les
agendes
internacionals i
la
cooperació
descentralitzada
per a contribuir
a
l’abordatge
dels
reptes
globals des de
l’àmbit local

2.1.
Incidir
en
la
formulació, el seguiment i
la localització de les
agendes globals en totes
les polítiques sectorials de
la Diputació de Barcelona
per
a incloure-hi la
dimensió territorial del
desenvolupament
sostenible.
2.2. Impulsar la cooperació
descentralitzada com a
política
pública
que
contribueix,
des
de
l’especificitat de l’àmbit
local, al desenvolupament
humà a nivell internacional
2.3. Reforçar el paper de
la Diputació i els ens locals
en la promoció de la pau i
els
drets
humans
mitjançant la diplomàcia
municipal i el treball
conjunt amb la societat
civil
en
l'àmbit
internacional
2.4. Reforçar l'àmbit local,
des de totes les àrees de
la Diputació, com un espai

Suport territorial
pública a través de recursos de
suport tècnic i econòmic.

2a. Implicar els ens locals en la
definició i el seguiment de les
agendes internacionals, a través
d'accions d'informació, formació i
oportunitats
de
participació.
2b. Acompanyar els ens locals en
l'apropiació i adequació dels
compromisos de les agendes
internacionals a les polítiques
públiques
locals
(localització),
mitjançant formació i suport tècnic.
2c. Facilitar l'intercanvi d'informació
sobre iniciatives de cooperació
descentralitzada i educació per al
desenvolupament entre ens locals,
amb canals de comunicació àgils.
2d. Enfortir capacitats dels ens
locals en l'àmbit de la cooperació
descentralitzada i l'educació per al
desenvolupament
mitjançant
l'intercanvi d'experiències i la
formació per a personal tècnic i
electe.
2e. Acompanyar els ens locals en
la definició, el seguiment i

Línies d'actuació
Acció directa
les seves àrees com a impulsores de
la diplomàcia municipal a la
demarcació a través del lideratge
d'iniciatives.
2h. Promoure la localització de les
agendes globals en les polítiques
sectorials de la Diputació, mitjançant
la producció de coneixement, la
formació i la incorporació a la
planificació d'aquestes polítiques.
2i. Participar activament en les
xarxes
i
organitzacions
de
coordinació internacional del món
local i regional, aportant continguts i
construint consensos que reforcin la
capacitat d'incidir en els organismes i
les
agendes
internacionals.
2.j. Impulsar iniciatives innovadores
de cooperació directa que reforcin
polítiques públiques locals i articulin
aliances entre àrees de la Diputació
de Barcelona, ens locals de la
demarcació i governs locals de
països socis.
2k. Impulsar iniciatives de promoció
de la pau i els drets humans
proposades per governs locals i
societat civil de països socis
mitjançant
suport
econòmic
i
implicació d’altres actors de la

Concertació altres actors

2m. Identificar els interessos
compartits amb la societat
civil que participa en el
seguiment de les agendes
internacionals d’interès local
per reforçar la capacitat
d‘incidir-hi.
2n.
Impulsar
la
complementarietat entre les
iniciatives de la societat civil i
dels ens locals en l'àmbit de
la
cooperació
al
desenvolupament, mitjançant
el suport econòmic i la
concertació amb el sector.
2o. Impulsar iniciatives de la
societat civil de promoció de
la pau i els drets humans a
nivell
internacional
amb
instruments específics de
suport econòmic i articulació
amb altres actors del territori.
2p. Donar suport a les
entitats de la demarcació en
iniciatives
innovadores
d’educació
per
al
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OBJECTIUS
OBJECTIUS ESPECÍFICS
ESTRATÈGICS
per
a
promoure
el
compromís i la participació
de la ciutadania en el
desenvolupament
sostenible, la promoció de
la pau i els drets humans
al món

3. Incrementar
el paper dels
governs locals i
la Diputació de
Barcelona en
l'enfortiment del
projecte
europeu.

3.1. Projectar la innovació,
la transferibilitat i la
capitalització
del
coneixement i les bones
pràctiques dels governs
locals i de la Diputació de
Barcelona i les seves
àrees en l'àmbit europeu.
3.2.
Promoure
els
interessos i les agendes
dels governs locals en la

Suport territorial
l'avaluació de la seva política de
cooperació i educació per al
desenvolupament,
mitjançant
assessorament tècnic i suport
econòmic.
2f.
Articular
iniciatives
de
cooperació descentralitzada directa
i diplomàcia per la pau i els drets
humans de la mateixa Diputació,
d’acord amb els criteris establerts
al Pla, i dels ens locals de la
demarcació,
mitjançant
suport
tècnic, econòmic i dinamització del
treball en xarxa.

Línies d'actuació
Acció directa
demarcació.
2l. Promoure la recerca i la
generació de coneixement en l'àmbit
de la cooperació descentralitzada i
l’educació per al desenvolupament,
mitjançant l'avaluació, l’elaboració
d’estudis i materials de síntesi.

Concertació altres actors
desenvolupament alineades
amb els interessos dels
governs
locals
de
la
demarcació i amb capacitat
d'arribar a tot el territori.

2g. Impulsar la innovació i la
qualitat en les iniciatives d'educació
per al desenvolupament dels ens
locals de la demarcació, facilitant
suport tècnic, econòmic i articulació
entre actors.
3a. Capitalitzar les experiències
dels ens locals i les àrees de la
Diputació en l'àmbit europeu a
través d'una millor sistematització
de la informació i de canals de
comunicació renovats.

3f. Defensar els interessos dels ens
locals en l'àmbit europeu i incidir en
la
formulació
de
polítiques
comunitàries a través de la
participació de la Diputació i de les
àrees en espais de presa de decisió.

3k. Reforçar la contribució
dels ens locals al procés
d'integració europea i la
defensa dels seus interessos
en col·laboració amb entitats
europeistes.

3b. Apropar informació sobre
legislació,
fons
europeus
i
experiències de cooperació en
l'àmbit europeu a través d'accions

3g. Enfortir el paper de la Diputació i
les àrees en les relacions europees
a través de la participació en xarxes i
el
lideratge
de
projectes,

3l. Promoure una major
contribució de la ciutadania
al
procés
d'integració
europea i al model d'Europa

Àrea de Presidència
Secretaria General

OBJECTIUS
OBJECTIUS ESPECÍFICS
ESTRATÈGICS
formulació de normatives i
polítiques europees
3.3. Impulsar la cooperació
entre ens locals europeus
en iniciatives d'interès
mutu,
fomentant
la
participació activa de la
ciutadania

3.4. Reforçar l'àmbit local
com a
espai per a
promoure la implicació i la
coresponsabilitat de la
ciutadania amb el projecte
europeu

Suport territorial
d'informació i difusió (generals i per
sector d'interès).

Línies d'actuació
Acció directa
especialment
en
el
context
mediterrani i de l'est d'Europa.

3c. Oferir eines als ens locals i al
personal de la Diputació per a la
formulació i gestió de projectes i
altres formes de cooperació en
l'àmbit europeu mitjançant accions
formatives per a personal tècnic i
electe
i
espais
de
treball
especialitzats (grups de treball).

3h. Promocionar la recerca i la
generació de coneixement sobre
línies de finançament europeu,
actualitat legislativa i iniciatives
polítiques d'àmbit europeu mitjançant
l'elaboració d'estudis, publicacions,
materials de síntesi i seguiment
legislatiu.

3d. Impulsar iniciatives innovadores
dels ens locals per a la cooperació
en
l'àmbit
europeu
i
la
sensibilització de la ciutadania
envers el projecte europeu a través
de suport tècnic i econòmic.

3i. Promoure la innovació de les
polítiques sectorials de la Diputació
amb més transversalitat i coordinació
a través d’una taula de coordinació,
assessorament tècnic i informació
per tal de reforçar la seva
participació en xarxes i projectes
d’àmbit europeu.

3e. Promoure la presència dels ens
locals i les polítiques sectorials de
la Diputació en l'àmbit europeu
amb
accions
d'intercanvi
d'experiències i aprenentatges
d’àmbit europeu en el marc de
xarxes especialitzades.

3j. Impulsar espais de visibilitat dels
ens locals i les polítiques sectorials
de la Diputació en l'àmbit europeu en
estreta col·laboració amb l'Oficina de
Brussel·les.

Concertació altres actors
a través de la col·laboració
amb entitats en accions
sensibilització.
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QUADRE RESUM. OBJECTIUS I INDICADORS
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.1.
Identificar
oportunitats
d'especialització i innovació en
sectors existents o emergents, i
traslladar-les als ens locals de la
demarcació

1.
Posicionar
la
demarcació
de
Barcelona i els seus
governs
locals
en
l'àmbit
internacional
per
a
facilitar-los
l’accés a oportunitats
que
impulsin
el
desenvolupament del
seu territori

1.2. Impulsar i reforçar els ens
locals per a posicionar els actius
del territori a nivell internacional,
d'acord amb els ODS i la resta
d'agendes globals
1.3.
Posicionar
a
nivell
internacional
les
polítiques
sectorials de la Diputació per a
contribuir a millorar l'equilibri
territorial i el benestar de la
ciutadania
1.4. Impulsar la diplomàcia pública
com a instrument per a promoure
la participació ciutadana en l'àmbit
internacional

INDICADORS
* Nre. d’espais d’incidència internacional (òrgans de govern o xarxes) en què participa la
Diputació
* Nre. d’assessoraments als ens locals sobre oportunitats d’internacionalització
* Nre. de recursos tècnics atorgats als ens locals sobre posicionament o projecció
internacional
*Nre. de notícies de la Diputació als ens locals sobre oportunitats de posicionament o
projecció internacional
* Nre. d'ens locals que han fet un exercici de planificació, orientació estratègica o avaluació
de la seva política de relacions internacionals
* Nre. d’accions formatives sobre posicionament internacional liderades per la Diputació
* Nre. de participants en accions formatives sobre posicionament internacional liderades
per la Diputació
* Nre. d’ens locals amb suport econòmic o tècnic de la Diputació per a dur a terme accions
de posicionament o projecció internacional
* Nre. d’iniciatives de la Diputació presentades per a participar en fòrums o premis
europeus o internacionals
* Nre. d’iniciatives de la Diputació seleccionades per a participar en fòrums o premis
europeus o internacionals
* Nre. d’accions de posicionament internacional de la Diputació (àrees)
* Nre. de delegacions estrangeres rebudes per la Diputació (incloent-hi l'Oficina de
Brussel·les)
* Nre. actuacions impulsades conjuntament amb actors de la societat civil per a reforçar el
posicionament internacional dels governs locals i regionals
* Nre. de jornades organitzades per la Diputació adreçades a la societat civil i la ciutadania
sobre el posicionament internacional dels governs locals i regionals
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OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS ESPECÍFICS
2.1. Incidir en la formulació, el
seguiment i la localització de les
agendes globals en totes les
polítiques sectorials de la Diputació
de Barcelona per a incloure-hi la
dimensió
territorial
del
desenvolupament sostenible.

2.Participar en les
agendes internacionals
i
la
cooperació
descentralitzada per a
contribuir a l’abordatge
dels reptes globals des
de l’àmbit local

2.2.
Impulsar
la
cooperació
descentralitzada com a política
pública que contribueix, des de
l'especificitat de l'àmbit local, al
desenvolupament humà a nivell
internacional

2.3. Reforçar el paper de la
Diputació i dels ens locals en la
promoció de la pau i els drets
humans mitjançant la diplomàcia
municipal i el treball conjunt amb la
societat
civil
en
l'àmbit
internacional

INDICADORS
* Nre. d'accions de formació sobre agendes internacionals que s'han organitzat i nre. d'ens
locals (tècnics i electes) que hi han participat
* Nre. d'accions de lobby en què s'ha participat i percentatge de les propostes realitzades
que han estat assumides
* Nre. d'iniciatives per a la localització de les agendes internacionals a les quals s'ha donat
suport
* Nre. de publicacions i bones pràctiques de la demarcació que han pogut ser compartides
en el marc de les agendes internacionals
* Nre. d'ens locals de la demarcació que han fet un exercici de planificació, orientació
estratègica o avaluació de la seva política de cooperació al desenvolupament
* Nre. de municipis implicats en iniciatives de cooperació directa de la Diputació de
Barcelona
* Nre. d'iniciatives de cooperació directa (projectes i socis estratègics) orientades a
l'enfortiment de polítiques públiques i articulades amb altres actors que han estat avaluades
o sistematitzades
* Nre. d'accions d’intercanvi, formació o difusió de coneixement (publicacions) sobre
resultats i reptes de la cooperació descentralitzada realitzades a la demarcació
* Nre. de les iniciatives de cooperació de la societat civil a les quals es dona suport
alineades amb els objectius i prioritats del Pla (projectes, entitats i recursos)
* Destinació del 0,7% dels ingressos ordinaris del pressupost anual de la Diputació a l'ajut
oficial al desenvolupament
* Nre. d'iniciatives de treball en xarxa per a promoure la pau i els drets humans a les quals
s'ha donat suport i nre. d'ens locals implicats
* Nre. de publicacions elaborades i difoses sobre diplomàcia municipal per la pau i els drets
humans
* Nre. d'iniciatives de la societat civil de promoció dels drets humans a les quals s'ha donat
suport

Àrea de Presidència
Secretaria General

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS ESPECÍFICS
2.4. Reforçar l'àmbit local, des de
totes les àrees de la Diputació,
com un espai per a promoure el
compromís i la participació de la
ciutadania en el desenvolupament
sostenible, la promoció de la pau i
els drets humans al món
3.1. Projectar la innovació, la
transferibilitat i la capitalització del
coneixement i les bones pràctiques
dels governs locals i de la
Diputació de Barcelona i les seves
àrees en l'àmbit europeu

3.
Incrementar
el
paper dels governs
locals i de la Diputació
de
Barcelona
en
l'enfortiment
del
projecte europeu

3.2. Promoure els interessos i les
agendes dels governs locals en la
formulació
de
normatives
i
polítiques europees

3.3. Impulsar la cooperació entre
ens locals europeus en iniciatives
d'interès mutu, fomentant la
participació activa de la ciutadania

INDICADORS
* Nre. d'ens locals que planifiquen les activitats d'educació per al desenvolupament
* Nre. d'accions de formació, intercanvi d'experiències i aprenentatge en xarxa sobre
educació per al desenvolupament realitzades i nre. d'ens locals (tècnics i electes) que hi
participen, incloent-hi les accions d’avaluació i sistematizació d’experiències
*Nre. d'ens locals i nre. Habitants que es beneficien de les accions d'educació per al
desenvolupament realitzades per les entitats amb el suport de la Diputació
* Nre. d’àrees de la Diputació que participen en xarxes europees especialitzades
* Nre. d’ens locals que participen en xarxes europees especialitzades
* Nre. d’assessoraments a àrees de la Diputació per a la participació en projectes europeus
* Nre. d’ens locals amb suport econòmic de la Diputació per a dur a terme accions d’àmbit
europeu
* Nre. d'accions de lobby i seguiment de polítiques de la Unió Europea o posicionaments
polítics dels ens locals i les àrees de la Diputació
* Nre. de polítiques o programes en espais d‘incidència europea en les quals participa la
Diputació
* Nre. d’assessoraments a les àrees de la Diputació per a incidir en la formulació de
normatives i polítiques europees
* Nre. d’accions d’informació sobre legislació, fons europeus o bones pràctiques en l’àmbit
europeu
* Nre. de delegacions de la demarcació que viatgen a Brussel·les amb el suport de la
Diputació (DRI o Oficina de Brussel·les)
* Nre. de participants en accions formatives de la Diputació sobre projectes o iniciatives
europees
* Nre. d’ens locals que participen en accions formatives de la Diputació sobre projectes o
iniciatives
europees
* Nre. de projectes presentats per ens locals o àrees de la Diputació en convocatòries
europees
* Nre. de projectes d’ens locals o àrees de la Diputació aprovats en convocatòries europees

Àrea de Presidència
Secretaria General

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS

3.4. Reforçar l'àmbit local com a
espai per a promoure la implicació i
la
coresponsabilitat
de
la
ciutadania amb el projecte europeu

* Nre. de publicacions especialitzades difoses per la Diputació
* Nre. d'accions de sensibilització dels ens locals sobre les relacions europees i la Unió
Europea amb suport de la Diputació
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ANNEX 2. MODEL DE FITXA DESCRIPTIVA DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ
Línia d’actuació (codi)
Títol
Objectiu:
Descripció:

Àmbit de treball:

Unitats organitzatives responsables :
Altres actors implicats:
Indicadors clau per a valorar la contribució a l’objectiu:

“
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, qui diu: Nosaltres, en aquest dictamen, votarem en contra
per la vinculació que hi ha entre la finalitat d’aquest Pla estratègic i l’organisme
DIPLOCAT; un organisme que s’ha centrat a gastar diner públic en fomentar el suport
internacional al separatisme, amb un resultat mediocre i nul. No podem donar suport a
aquest finançament.
Intervé, a continuació, la diputada del Grup Entesa, senyora Pérez, qui diu:
Nosaltres per valorar positivament. Comptem amb aquesta eina de document
estratègic que podrà servir, també, de guia a les polítiques internacionals; no només
de la Diputació sinó també, d’alguna manera, inspirar a municipis amb aquestes eines,
també, que poden servir a municipis més petits que no tenen la capacitat de
desenvolupar-se en matèria internacional.
Destacar l’esperit municipalista. També, els àmbits temàtics. Crec que es posa, al
menys, molt de relleu tot el tema d’incloure la perspectiva de gènere, de treballar per
l’equitat entre homes i dones. Crec que hi ha diferents xarxes i espais on ens
trobarem. També com Ajuntament de Barcelona, podrem fer una feina conjunta, que
sumarà aquestes línies i àmbits temàtics.
També, comentar sobre el seguiment del Pla. Crec que, també, estem en un moment i
en un context canviant, on també aquest Pla s’haurà d’adaptar. És un Pla marc, però,
probablement, les prioritats poden tenir una variació i potser sí demanar que mirem si
el seguiment del Pla s’ha de fer des d’una fiscalització més interna o més tècnica,
anual, amb una periodicitat anual, o si donat que es poden donar certs canvis podria
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haver, com ja demanaríem en el seu moment, un intercanvi semestral o amb una altra
periodicitat.
Tot seguit la Presidència dona la paraula al diputat senyor Ciurana (CiU), en la seva
condició d’anterior responsable de l’àmbit, qui diu: Molt breument i, si em permeten,
gairebé una intervenció “pòstuma”, per les responsabilitats que tenia abans. No es
facin il·lusions, vull dir. Voldria agrair en molt a tots els Grups que han participat en la
conformació d’aquest Pla estratègic de relacions internacionals. És evident que si
alguna cosa transcendeix un mandat, si hi ha alguna qüestió que transcendeix una
legislatura, és una orientació en política internacional i, per tant, vull agrair en molt a
tots els Grups les aportacions que han fet. Vull agrair, lògicament, el comissionat de
Relacions Internacionals i la Direcció de Relacions Internacionals la feina feta.
Lamentar, i ho dic sincerament, senyor Riera, que no s’hi sumin, perquè em sembla
que s’han deixat endur per la conjuntura i la contingència del moment, més que no pas
per la materialitat del Pla; és a dir, posar com a excusa per no donar-hi suport que la
Diputació és membre institucional del DIPLOCAT... Home, sincerament, jo crec que
està agafat una mica pels pèls. D’altra banda, li he de dir que les fonts del Ministeri
d’Afers Exteriors reconeixen, i es lamenten, de la magnífica i gran feina i eficàcia que
fa el DIPLOCAT, al contrari del que vostè ha dit. En qualsevol cas, insisteixo, agraeixo
a tots els Grups la feina feta en relació amb aquesta qüestió.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics Convergència i Unió (13), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10) i Entesa (6), el vot en contra del Grup polític Partit
Popular (3) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent
el resultat definitiu de 40 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
9.- Dictamen de data 11 d’octubre de 2017, pel qual es proposa ratificar l’Acord
adoptat en la Mesa General de Negociació de matèries comunes, de data 22 de
setembre de 2017, d’aprovació del Protocol per a la prevenció, detecció,
identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat i
orientació sexual, de la Diputació de Barcelona.
“I. OBJECTE I FONAMENTACIÓ JURÍDICA

El dret dels empleats a la protecció i seguretat en l’entorn laboral recollit a l’article 14,
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals (en endavant,
LPRL), comporta, en aquest cas per a la Diputació de Barcelona en la seva condició
de subjecte contractant, el deure general de prevenció que implica l’adopció de les
mesures adients per garantir aquells drets oferint un entorn de treball segur i
respectuós per a totes les persones i alhora, donar compliment als principis de
l’actuació preventiva recollits a l’article 15, de la referida LPRL.
El principi d’igualtat davant la llei i la prohibició de discriminació, d’una banda, i el dret
a la integritat física i moral, d’altra, esdevenen principis constitucionals proclamats als
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articles 14 i 15 de la CE. Així mateix, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva entre dones i homes recull els principis que han de regir l’actuació de
l’Administració Pública per tal de garantir la igualtat real entre dones i homes, per
combatre qualsevol manifestació de discriminació, directa o indirecta, per raó del sexe
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com el dret a no ser
sotmesos a tractes degradants, amb remoció dels obstacles i estereotips socials que
ho impedeixen.
Aquests drets fonamentals obliguen així mateix, a totes les dones i homes que
treballen a la corporació a tractar les persones amb les quals es relacionen per motius
laborals (empleats i empleades, proveïdors i proveïdores, col·laboradors i
col·laboradores externs, etc.) amb respecte.
D’acord amb aquests drets fonamentals, així com d’acord amb els principis que han
d’inspirar l’acció preventiva de les organitzacions establerts a l’article 15 de la LPRL, la
Diputació de Barcelona, es compromet a garantir que l’assetjament sexual,
l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament per identitat de gènere i orientació sexual
a la feina no siguin permesos ni tolerats sota cap circumstància, disposant l’aprovació
d’un Protocol d’actuació que estableixi les mesures i procediments a adoptar en cada
cas.
A l’empara dels fonaments exposats es considera necessari disposar d’un instrument
que en l’àmbit de la corporació, protocol·litzi i defineixi el marc de la prevenció,
detecció, identificació i actuació davant de qualsevol supòsit d’assetjament sexual, per
raó de sexe i per identitat i orientació sexual, amb l’objectiu d’eradicar aquest tipus de
conducta en l’entorn laboral i professional de la Diputació de Barcelona, establint a
l’efecte els mecanismes de prevenció, protecció i resposta necessaris.
II. ANTECEDENTS

Als efectes referits, en data 19 de gener de 2017 s’inicia el procés negociador per a
l’aprovació del Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de
l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat i orientació sexual, de la
corporació, procés que es desenvolupà en el sí de la Comissió de Riscos Psicosocials,
en el Comitè de Seguretat i Salut i que finalment, culminà en el sí de la Mesa General
de Negociació.
El present Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de
l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat i orientació sexual, ha estat
treballat amb els delegats de prevenció en les reunions de la Comissió de Riscos
Psicosocials celebrades els dies 20 de gener de 2017, 31 de març de 2017 i 26 de
maig de 2017. Posteriorment, s’elevà, per al seu debat i treball, al Comitè de Seguretat
i Salut en la sessió celebrada el dia 9 de juny de 2017.
El treball portat a terme en el sí de la Comissió de Riscos Psicosocials i en el Comitè
de Seguretat i Treball, ha comportat la modificació i la incorporació de moltes de les
esmenes i propostes presentades pels delegats de prevenció respecte del text
inicialment proposat que ha servit durant aquest procés com a eina de treball i que fou
presentat als delegats de prevenció el dia 19 de gener de 2017.
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La versió del text sorgida del debat i treball dut a terme en el Comitè de Seguretat i
Salut celebrat el dia 9 de juny de 2017, incorporava les esmenes i suggeriments
presentats en aquest Comitè, i va ser portada a la Mesa General de Negociació en
sessió celebrada el dia 22 de juny de 2017, i en la qual la part social presentà
esmenes la majoria de les quals van ser acordades en el sí de la Mesa. El text
resultant d’aquesta darrera sessió de Mesa incorpora tots aquells aspectes presentats
per les seccions que tenen cabuda en el marc jurídic vigent i és tractat en ares a la
seva aprovació a la Mesa General de 6 de juliol de 2017, en la qual les seccions
sol·liciten disposar de més temps per tal d’acabar de revisar i debatre el text i si és el
cas de fer arribar les darreres propostes d’esmena.
La versió del Protocol resultant d’aquesta darrera revisió és portada de nou a la
Comissió de Riscos Psicosocials celebrada el dia 15 de setembre de 2017, en la qual
es consensua el text definitiu que és elevat a la Mesa General de Negociació qui a
l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3, del Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació
amb l’àmbit de negociació col·lectiva previst a l’article 37.1. j), del mateix, assoleix amb
les seccions sindicals de CCOO i UGT l’Acord d’aprovar el Protocol per a la prevenció,
detecció, identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat
i orientació sexual, en els termes que a continuació es transcriuen:
III. ACORD
“ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES DE 22
DE SETEMBRE DE 2017, SOBRE L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA
PREVENCIÓ, DETECCIÓ, IDENTIFICACIÓ I ACTUACIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL,
PER RAÓ DE SEXE I PER IDENTITAT DE GÈNERE I ORIENTACIÓ SEXUAL A LA FEINA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
La Diputació de Barcelona vol aconseguir un entorn de treball segur i respectuós per a totes
les persones.
Els articles 14 i 15 de la Constitució Espanyola proclamen el principi d’igualtat davant la llei i
la prohibició de discriminació, d’una banda, i el dret a la integritat física i moral, d’altra.
Aquests drets fonamentals comporten el dret de totes les dones i homes de la Diputació de
Barcelona a no ser discriminats per raó del sexe o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social, així com el dret a no ser sotmeses o sotmesos a tractes degradants, i
obliguen, així mateix, a totes les dones i homes de la corporació a tractar les persones amb
les quals es relacionen per motius laborals (empleats i empleades, proveïdors i proveïdores,
col·laboradors i col·laboradores externs, etc.) amb respecte i a col·laborar perquè tothom
sigui respectat.
D’acord amb aquests drets fonamentals, així com d’acord amb els principis que han
d’inspirar l’acció preventiva de les organitzacions establerts a l’article 15 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la Diputació de Barcelona, declara que
l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament per identitat de gènere i
orientació sexual a la feina no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància i es
prendran les mesures oportunes, tant en l’àmbit preventiu com disciplinari i d’acord amb el
que preveu aquest protocol. En el mateix sentit, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva entre dones i homes i la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
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de dones i homes estableix l’acció normativa dirigida a combatre totes les manifestacions
encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i a promoure la
igualtat real entre dones i homes, amb remoció dels obstacles i estereotips socials de
gènere que impedeixen que així sigui, i commina a les Administracions Públiques a adoptar
les mesures necessàries per fer possible aquesta igualtat. Així, el Títol I d’aquesta llei
(articles 1 a 13), preveu els principis que han de regir l’actuació de l’Administració Pública
per garantir la igualtat entre dones i homes, així com les conductes que tenen caràcter
discriminatori.
L’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual en l’àmbit
del treball ha de prevenir-se i tractar-se si es produeix, ja que atempta contra la dignitat
personal i professional, la protecció dels drets inviolables de les persones, i pot causar
danys rellevants en la salut física i psicològica.
Per aconseguir aquest propòsit, la Diputació de Barcelona demana que cadascuna de les
persones de l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre d’altres i aquelles
que exerceixen funcions de comandament, assumeixin les seves responsabilitats:
- Fent tot el possible per prevenir comportaments i actituds constitutius d’assetjament
sexual, per raó de sexe, i per identitat de gènere i orientació sexual.
- Actuant, en aquestes situacions, de manera adient i solidària, d'acord amb les orientacions
que estableix aquest protocol: no ignorant-les, no tolerant-les, evitant que es repeteixin o
s'agreugin, posant-les en coneixement de les persones adequades i demanant-los ajuda, i
finalment donant suport a les persones que les pateixen.
Així mateix la Diputació de Barcelona es compromet a:
-

Garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i les seves empleades, a endegar
procediments que permetin prevenir, detectar i eradicar els riscos psicosocials dels
treballadors i de les treballadores, i especialment, protocol·litzar el procés d'actuació
davant les conductes que puguin comportar assetjament sexual, per raó de sexe i per
identitat de gènere i orientació sexual.

-

Difondre aquest protocol i facilitar les oportunitats de formació i informació per a tots els
membres de l’organització, per contribuir a crear una major consciència sobre aquest
tema i el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona.

-

Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint aquestes
situacions, nomenant una relació de persones amb la formació, aptituds i
responsabilitats necessàries per desenvolupar aquesta funció.

-

Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions dintre
de la corporació.

-

Garantir que totes les sol·licituds i denúncies es tractin rigorosament i es tramitin de
forma justa, ràpida i amb confidencialitat.

-

Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti
denúncia o envers les persones que participin d’alguna manera en el procés.

-

Garantir una especial protecció dels grups en situació de vulnerabilitat i que precisin
d’ella, com ara, dones soles amb responsabilitats familiars; dones víctimes de violència
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masclista o; dones amb discapacitat; el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals
-

Aquest protocol, a més de representar un compromís institucional per a l’eradicació total
d’aquestes conductes i per garantir la salut de les persones que han patit aquestes
situacions, així com generar les mesures necessàries per tractar d’abordar les conductes
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual i als
empleats i a les empleades que les hagin pogut cometre, reuneix les actuacions per
prevenir, detectar, identificar i resoldre les situacions d’assetjament sexual, per raó de
sexe i per identitat de gènere i orientació sexual que es puguin produir a la corporació.

La Diputació de Barcelona ha elaborat aquest protocol en compliment d’aquesta normativa:
-

La Constitució espanyola, en els articles 1.1, 9.2, 10.1, 14, 15, 18.1, 35.1 i 53.2, empara
els drets a la dignitat, l’honor, la intimitat personal, la llibertat, el respecte i la igualtat, així
com a la integritat física i moral i a no rebre tractes degradants entre ciutadans i
ciutadanes.

L'article 40.2 de la Constitució Espanyola encomana als poders públics, com un dels
principis rectors de la política social i econòmica, vetllar per la seguretat i higiene en el
treball. Aquest mandat constitucional comporta la necessitat de desenvolupar una política de
protecció de la salut dels treballadors i de les treballadores mitjançant la prevenció dels
riscos derivats del seu treball i troba en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals (en endavant, LPRL), el seu pilar fonamental, en tant que es configura el
marc general en el qual hauran de desenvolupar-se les diferents accions preventives.
-

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, TREBEP) contempla dins dels drets
individuals de les empleades i empleats públics el respecte a la seva intimitat, orientació
sexual, la pròpia imatge i dignitat en el treball, especialment davant la persecució sexual i
per raó de sexe, moral i laboral (article 14 h), així com la no discriminació per raó de
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions,
opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social
(article 14 i).

Alhora, el títol VII del citat TREBEP, relatiu al règim disciplinari, estableix com a falta molt
greu tota actuació que suposi discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o
veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com
l'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat i
orientació sexual i l'assetjament moral (article 95.2.b). Així mateix, la seva disposició
addicional setena, recull el deure de les administracions públiques d'adoptar mesures
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
-

Altrament, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i
homes (en endavant, LOI) fa referència a l’article 6 a la discriminació directa i indirecta; a
l’article 7 a l’assetjament sexual i per raó de sexe; a l’article 8 a la discriminació per
embaràs i maternitat; a l’article 9 a la indemnitat davant les represàlies; a l’article 10, a
les conseqüències jurídiques de les conductes discriminatòries, a l’article 11 a les
accions positives; a l’article 12 a la tutela judicial efectiva i, finalment, a l’article 13, regula
la prova i especifica que en actuacions discriminatòries per raó de sexe correspondrà a
la persona denunciada provar l’absència de discriminació en les mesures adoptades i en
la seva proporcionalitat.
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De la mateixa manera, l’article 51 de la LOI, recull els criteris d’actuació de les
administracions públiques en l’àmbit de les seves competències respectives i en aplicació
del principi d’igualtat entre dones i homes, entre d’altres, l’apartat e) que obliga a establir
mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i
l’apartat f) que obliga a establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació
retributiva, directa o indirecta, per raó de sexe.
Concretament, en relació amb l’assetjament sexual, l’article 48.1 i la Disposició final sisena
de la LOI estableixen, respectivament, que les administracions públiques han de promoure
condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i, alhora,
arbitrar procediments específics per prevenir i per donar curs a les denúncies o
reclamacions que puguin formular les persones que n’hagin estat objecte. En aquest sentit,
el Pla d’Igualtat de Gènere de la Corporació (abril 2015) preveu com un dels objectius a
assolir, el de millorar les eines de prevenció dels assetjaments sexual i per raó de sexe,
identitat i orientació sexual, per mitjà de l’elaboració i difusió d’un protocol per prevenir,
detectar i identificar situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació
sexual.
-

La Llei 17/2015, de Catalunya de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, en el
seu preàmbul fa referència a l’obligació d’eliminar qualsevol forma de discriminació, sigui
aquesta directa o indirecta. És l’article 33 el que regula la prevenció de l’assetjament
sexual i de l’assetjament pe raó de sexe i en el seu apartat 4 estableix que l’assetjament
sexual i per raó de sexe tenen la consideració de discriminació directe per raó de sexe.

-

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
defineix en l’article 5.3 l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit
laboral i en els capítols 2 i 5, es regula l’obligació de sensibilitzar i informar a la població
per a prevenir i eliminar la violència, i formar i capacitar als i les professionals. Per altre
banda en l’article 28, s’estableix que el Govern ha d’impulsar les empreses perquè creïn
mesures concretes i procediments per prevenir, reparar i sancionar els casos
d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe.

-

La Llei 11/2014, de 2 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, (LGTBI)
estableix en l’article 1 el dret a la igualtat i la no-discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat de gènere i expressió de gènere, i defineix en l’article 4 les diferents formes de
discriminació i assetjament. En l’article 10 especifica el deure de les administracions
públiques a garantir la formació i la sensibilització adequada dels i les professionals que
fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la
salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat,
l’esport i el lleure, i la comunicació, així com a impulsar la formació del personal, tant
funcionari com laboral, no transferit d’altres administracions públiques, per mitjà de
convenis de col·laboració o altres instruments. L’article 11, estableix el deure
d’intervenció dels i les professionals públics davant la sospita d’assetjament i
discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere, amb l’obligació d’elaborar un protocol de prevenció contra l’assetjament i
discriminació.

Finalment l’article 184 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal
conté la regulació del delicte d’assetjament sexual i l’article 173.1 conté la regulació de
l’assetjament per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual.
1. OBJECTE
-
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L’objecte general d’aquest protocol és definir el marc de prevenció, de detecció,
d’identificació i d’actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe, per identitat de
gènere i orientació sexual amb la finalitat d’eradicar aquest tipus de conducta en l’àmbit de
la corporació.
Els objectius específics d’aquest protocol, són:
-

Vetllar per un entorn laboral on les dones i els homes respectin mútuament la seva
integritat i dignitat.

-

Establir els mecanismes de prevenció, de protecció i resposta necessaris per evitar que
es produeixin situacions d’assetjament.

-

Informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d’assetjament sexual, per raó de
sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina.

-

Disposar d’un circuit d’accés, comunicació i resolució àgil.

-

Garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones afectades.

-

Garantir a totes les empleades i els empleats el coneixement del present protocol i
posar-lo al seu abast.

-

Definir els òrgans responsables i les competències dels membres que intervenen en
l’aplicació del protocol.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest protocol s’aplica a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que tingui lloc
en l’entorn de les relacions laborals de la Diputació de Barcelona, així com a tot el personal
que es trobi en situació de servei actiu en aquesta corporació, amb independència del tipus
de relació jurídica i de la seva durada.
Respecte dels funcionaris i funcionàries d’aquesta corporació adscrites a organismes
autònoms, consorcis i altres ens participats per la corporació, l’aplicació del present protocol
a instància de l’empleat o empleada afectada comportarà la intervenció de la tècnica o del
tècnic de l’OPRL qui prèvia valoració dels antecedents de què disposi (entre d’altres,
entrevista amb l’empleat o empleada, documentació aportada per aquest i, si escau, pels
òrgans d’adscripció), emetrà un informe del qual es donarà trasllat a l’organisme, consorci o
ens d’adscripció amb la finalitat d'arribar a un consens quant a la forma de tractar el cas.
Les empreses externes contractades per la corporació o d’altres administracions públiques
que desenvolupin simultàniament activitats en un centre de treball de la corporació seran
informades de l’existència d’aquest protocol.
Quan es produeixi un cas d’assetjament que afecti a empleades i empleats públics de la
corporació i personal d’altra administració pública o d’una empresa externa contractada,
s’aplicaran els mecanismes de coordinació empresarial. Per tant, hi haurà comunicació
recíproca sobre cada cas amb la finalitat d'arribar a un acord sobre la forma de tractar-lo.
3. POLÍTICA PREVENTIVA DE LA CORPORACIÓ
En l’àmbit de la prevenció s’ha de posar èmfasi en les actuacions proactives, promovent
actuacions dirigides a evitar situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de
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gènere i orientació sexual. Per assolir-ho és necessari definir i posar en marxa actuacions
preventives a diferents nivells:
1.- Elaboració d’estratègies de sensibilització, informació i formació en matèria
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual. Més enllà
de l’acció general de prevenció i millora de les condicions psicosocials del lloc de treball, és
necessari desenvolupar estratègies preventives específiques adreçades a evitar o reduir la
possibilitat de conductes d’assetjament, mitjançant actuacions com ara:
 Facilitar la formació i la informació adient en prevenció, detecció i identificació de
comportaments d’assetjament adreçada als comandaments que, entre d’altres objectius,
pretengui l’assoliment d’un estil de lideratge i de gestió adequat.
 Formar i informar a tot el personal de la corporació en prevenció, detecció i identificació
de comportaments d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i
orientació sexual.
 Elaborar documentació divulgativa diversa en relació amb la identificació dels possibles
riscos i les mesures preventives adients i garantir que aquesta arribi a totes les
empleades i a tots els empleats.
 Fer referència a l’existència del present protocol en el manual d’acollida de la corporació,
així com garantir la seva difusió (intranet, fulletons, etc.).
 Realitzar campanyes de sensibilització de tolerància zero envers a l’assetjament.
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals,
amb la col·laboració que sigui necessària de la Direcció de Serveis de Formació i el Gabinet
de Premsa i Comunicació.
La Comissió Directiva de prevenció de riscos laborals així com la del Pla d’Igualtat de
Gènere farà el seguiment de la diagnosi dels indicadors previstos a l’apartat 8.
2.- Establir mecanismes per a la identificació i resolució precoç de situacions que poden
afavorir l’aparició de conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de
gènere i orientació sexual, a través de:
 La realització de les corresponents avaluacions i estudis de riscos psicosocials que
siguin sensibles al gènere per a tota l’organització, aplicar les mesures de millora que es
derivin de les mateixes i realitzar el seu seguiment.
 La realització de les intervencions específiques per a la resolució de conflictes
interpersonals.
 La facilitació als comandaments d’instruments d’identificació precoç de conflictes, i en el
seu cas, per a la solució dels mateixos.
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals.
3.- Promoure la realització d’estudis per conèixer la incidència i característiques de les
conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual
i poder valorar el seu impacte en la salut de les empleades i dels empleats de la corporació.
Així com, valorar si les conductes d’assetjament incideixen, entre altres, en els següents
factors:
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La incapacitat temporal
L’absentisme
L’incompliment de l’horari
L’accidentalitat
La productivitat
Les sol·licituds de canvi de lloc de treball
La demanda d’atenció mèdica per part de les persones d’un entorn laboral determinat.

Les dades dels estudis s’han demostrar desagregades per sexe.
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals.
4.- Promoure polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat sexual i una organització del
treball que dificultin l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació sexual.
Aquesta mesura preventiva correspon a la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, amb
la col·laboració que pugui ser necessària de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals.
5. Facilitar estils de gestió i lideratge participatius, que estimulin la cohesió grupal i
afavoreixin el flux d’informació entre els empleats i les empleades.
Aquesta mesura preventiva correspon a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, amb
la col·laboració que sigui necessària de la Direcció de Serveis de Formació.
6. Aprovar i difondre aquest protocol per fer front a les denúncies de manera efectiva.
L’aprovació del protocol correspon al Ple corporatiu. La campanya de difusió correspon al
Gabinet de Premsa i Comunicació amb la col·laboració de la Direcció dels Serveis de
Recursos Humans i s’executarà en el termini màxim d’un any a partir de la seva aprovació
en el Ple.
7. Fer el seguiment, el control i l’avaluació del procediment implantat.
Aquesta mesura preventiva correspon a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, i als
delegats i delegades de prevenció d’acord amb el que disposa el punt 7.1 d’aquest protocol.
4. DEFINICIÓ I TIPOLOGIES D’ASSETJAMENT
4.1 Assetjament sexual
Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, que s’exerceix
amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, o de crear-li un entorn
intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.
Cal tenir en compte que, perquè existeixi aquest tipus d’assetjament no es requereix
reiteració de la conducta. En qualsevol cas, la víctima haurà d’haver manifestat el seu rebuig
respecte la conducta realitzada al denunciant. Aquest rebuig no té perquè ser exprés i
directe, essent suficient que s’infereixi dels fets que les actuacions sexuals no són
desitjades per la persona denunciant.
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments següents
poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual:
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Verbal: fer comentaris sexuals obscens, bromes sexuals ofensives, preguntar o explicar
fantasies sexuals, fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física d’una persona,
pressionar per aconseguir una cita o favor sexual, peticions explícites de favors sexuals,
difondre rumors sobre la sexualitat d’una persona i d’altres.
No Verbal: gestos obscens, enviar cartes o correus electrònics de caràcter sexual ofensius,
utilització de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o d’imatges de contingut sexualment
explícit, mirades lascives al cos, entre d’altres.
Físic: pessigar, tocar parts sexuals, fer massatges no desitjats, arraconar a soles a una
persona, forçar a algú a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre certs
beneficis o condicions de treball (xantatge sexual), entre d’altres.
En alguns casos l’assetjament sexual es pot produir de forma no intencional. La inexistència
d’intencionalitat de la persona que inicia la conducta ofensiva no l’exonera de
responsabilitat.
4.2 Assetjament per raó de sexe
Qualsevol comportament no desitjat realitzat en funció del sexe d’una persona en ocasió de
l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que
tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i crear-li un
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant i ofensiu.
En aquest tipus d’assetjament sí es requereix reiteració de la conducta ofensiva.
Així mateix, en relació amb les dones, constitueix discriminació directe per raó de sexe
qualsevol tracte desfavorable relacionat amb l’embaràs o la maternitat, i els relacionats amb
l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Sens perjudici que en ocasions aquestes conductes, també puguin afectar homes que
exerceixen els seus drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments següents
poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament per raó de sexe: ridiculitzar o
menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona per raó del
sexe; ignorar aportacions, comentaris o accions d’una persona per raó del sexe; tenir
actituds condescendents o paternalistes; i d’altres.
En alguns casos l’assetjament per raó de sexe es pot produir de forma no intencional. La
inexistència d’intencionalitat de la persona que realitza la conducta ofensiva no l’exonera de
responsabilitat.
4.3 Assetjament per identitat de gènere i orientació sexual
L’assetjament per identitat de gènere sexual inclou qualsevol comportament no desitjat
envers les persones transsexuals, les que es troben en procés de reassignació de gènere o
de sexe i envers el sentiment de persones de pertinença a un sexe o un altre, amb
independència del sexe biològic.
L’assetjament per raó de l’orientació sexual el constitueix un comportament no desitjat
relacionat amb l’orientació sexual d’una persona (lesbianes, gais, bisexuals) que tingui com
a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física i
psíquica, i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
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Si el comportament es valora de manera aïllada, pot no tenir rellevància, però n’adquireix
quan aquest es reprodueix de manera sistemàtica i acaba suposant una acumulació de
conductes ofensives.
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments següents
poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament per identitat de gènere i
orientació sexual: dir insults basats en la identitat de gènere o l’orientació sexual de la
persona; fer servir formes ofensives d’adreçar-se a la persona; ridiculitzar o menystenir les
capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona per raó de la seva identitat de
gènere o orientació sexual; utilitzar humor ofensiu; ignorar aportacions, comentaris o
accions d’una persona per raó de la seva identitat de gènere o orientació sexual; tenir
conductes discriminatòries per raó de la seva identitat de gènere o orientació sexual, i
d’altres.
En alguns casos l’assetjament per identitat de gènere i orientació sexual es pot produir de
forma no intencional. La inexistència d’intencionalitat de la persona que inicia la conducta
ofensiva no l’exonera de responsabilitat.
4.4 Tipologies d’assetjament
4.4.1 En funció de la direcció de les interaccions
En funció de la direcció de les interaccions entre l’assetjador o la assetjadora i la persona
que els pateix i dels nivells organitzatius afectats es poden donar els següents tipus :
 Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb superioritat
jeràrquica sobre una o més persones treballadores.
 Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una empleada o un empleat o
grup d’empleats i/o d’empleades sobre una persona amb superioritat jeràrquica.
 Assetjament horitzontal: pressió exercida per un empleat o una empleada o per un
grup d’empleades i/o d’empleats sobre un dels companys o companyes.
4.4.2 Tipologies que es poden donar específicament en els supòsits d’assetjament
sexual i per raó de sexe
 Assetjament d’intercanvi o xantatge sexual (quid pro quo). Es força la persona
assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre certs beneficis o
condicions en el treball; la negativa de la persona a una conducta de naturalesa sexual
s’utilitza per negar-li l’accés a la formació, l’ocupació, la promoció, l’augment de salari o
qualsevol altra decisió sobre la feina. Implica un abús d’autoritat, d’una persona
jeràrquicament superior en la relació laboral, sobre una persona subordinada.
 Assetjament ambiental. És la conducta que crea un ambient laboral intimidatori, hostil,
humiliant, ofensiu, comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc. (normalment
requereixen insistència i repetició de les accions, en funció de la gravetat del
comportament) per a la persona que és objecte d’assetjament.
4.4.3 Tipologies que es poden donar en els supòsits d’assetjament per identitat de
gènere i orientació sexual
 Discriminació directa: Situació en la qual es trobi una persona que és, ha sigut o que
pugui ser tractada per la identitat de gènere i l’orientació sexual d’una manera menys
favorable que una altra en una situació anàloga.
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 Discriminació indirecta: Situació en la qual una disposició, un criteri, una interpretació o
una pràctica presumiblement neutres poden ocasionar en lesbianes, gais, bisexuals,
transsexuals o intersexuals (LGBTI) un desavantatge particular respecte de persones
que no ho són.
 Discriminació per associació: Situació en la que una persona és objecte de
discriminació per identitat de gènere o orientació sexual com a conseqüència de la seva
relació amb una persona o un grup LGBTI.
5. PROCEDIMENT
5.1 Garanties i principis del procediment
 Respecte i protecció
S’ha d’actuar amb la discreció necessària per protegir la intimitat i la dignitat de les persones
afectades. Les actuacions han de tenir lloc amb el màxim respecte a totes les persones
implicades, així com els testimonis.
Durant totes les actuacions d’aquest procediment les persones afectades poden ser
assistides per un delegat o una delegada de prevenció així com per una persona de la seva
confiança.
 Confidencialitat
La informació aportada i generada per les actuacions dutes a terme en l’aplicació d’aquest
Protocol té caràcter confidencial i només pot ser coneguda, i segons el paper que
desenvolupin, per les persones que intervenen directament en el desenvolupament de les
diferents fases.
Les persones que intervinguin en el procediment tenen l’obligació de no transmetre ni
divulgar informació sobre el contingut de les denúncies presentades, resoltes o en procés
d’investigació de les quals tinguin coneixement. En aquest sentit s’exigirà la signatura d’un
compromís de confidencialitat a qualsevol persona que intervingui en el procediment.
Les dades relatives a la salut han de ser tractades de forma específica, de manera que
s’incorporin a l’expedient després de l’autorització expressa de la persona afectada, i
qualsevol informe que se’n derivi ha de respectar el dret a la confidencialitat de les dades de
salut.
La informació objecte de tractament i les persones que hi accedeixin restaran subjectes al
règim previst per l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, i 10 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.

Dret a la informació
Les persones que tinguin la condició d’interessades en el procediment tramitat tenen dret
d’accés a l’expedient en els termes establerts a la normativa reguladora del procediment
administratiu.
 Diligència i celeritat
La investigació i la resolució del cas s’han de dur a terme amb la professionalitat i diligència
degudes i sense demores injustificades, de manera que el procediment es pugui completar
en un temps màxim de 2 mesos.
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 Tracte just
El procediment garantirà l’audiència imparcial i un tractament just a totes les persones
implicades. Totes les persones que intervinguin en el procediment han d’actuar de bona fe
en la recerca de la veritat i l’esclariment dels fets denunciats.
 Protecció davant de possibles represàlies
Totes les persones implicades han de tenir garanties de no discriminació, ni represàlies per
la participació, tant activament com passiva, en el procés d’aquest protocol.
 Col·laboració
Totes les persones que siguin citades en el transcurs de l’aplicació d’aquest procediment
tenen el deure d’implicar-se i de prestar la seva col·laboració.
 Formació de les persones que intervenen en el procediment
La persona de referència, així com els membres que integraran la Comissió Tècnica
d’Investigació han de ser persones suficientment formades en la matèria d’assetjament
sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina per l’exercici de
les seves funcions.
5.2 Definició i competències dels agents que intervenen
a) Persones de referència.
Les funcions corresponents a la persona de referència les realitzaran un psicòleg o
psicòloga o un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals, adscrit a l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals, i un delegat o delegada de prevenció.
La Direcció de Serveis de Recursos Humans designarà a les persones de referència a
proposta de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i dels delegats o delegades de
prevenció. Aquests darrers faran la proposta de manera conjunta. Així mateix, a proposta de
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i dels delegats o delegades de prevenció, la
Direcció de Serveis de Recursos Humans, nomenarà les persones que actuaran com a
suplents de les persones de referència que exerceixin les funcions com a titulars. Les
persones de referència suplents únicament exerciran les funcions durant els períodes en
que el o la titular no estigui prestant serveis.
Les dues persones de referència, així com les persones suplents, seran nomenades per a
un període de 2 anys, coincident amb el nomenament dels membres que formaran part de la
Comissió Tècnica d’Investigació.
En el supòsit que alguna de les persones de referència deixés de tenir la condició de
psicòleg o psicòloga o tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals adscrit a l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals o la condició de delegat de prevenció, perdrà,
automàticament, la condició de persona de referència. Per aquest supòsit, la persona de
referència dirigida com a suplent, passarà a tenir la condició de titular, fins la finalització del
període de 2 anys.
Les persones de referència no podran formar part de la Comissió Tècnica d’Investigació
mentre duri el seu nomenament com a tals.
Totes les persones de referència, tant els titulars com els suplents, hauran de ser persones
suficientment formades en la matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de
gènere i orientació sexual a la feina, per l’exercici de les seves funcions.
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No seran d’aplicació a les persones de referència les causes de recusació o abstenció
previstes a la legislació vigent.
El nom de les persones de referència es publicarà al web de la corporació, en el mateix lloc
on es trobi publicat aquest Protocol.
Són funcions de les persones de referència, les següents:
 Informar i assessorar la persona afectada sobre els seus drets, sobre el contingut del
protocol i les opcions i accions que pot emprendre a l’inici i durant tot el procés, Proposar
a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de mesures cautelars
i/o preventives.
b) Oficina de Prevenció de Riscos laborals (OPRL).
Són funcions de l’OPRL, les següents:
 Iniciar d’ofici el procediment del protocol, quan sigui coneixedora d’un supòsit
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la
feina.
 Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de mesures
cautelars i/o preventives.
 Coordinar les gestions tècniques i mèdiques externes.
 Conservació i custòdia de les dades.
c) Direcció de Serveis de Recursos Humans (DSRH).
Són funcions de la Direcció, les següents:
 Aplicar les mesures cautelars proposades per la persona de referència o per l’Oficina de
prevenció de Riscos Laborals.
 Aplicar les mesures preventives i correctores proposades per la Comissió Tècnica
d’Investigació.
 Iniciar, si escau, les actuacions per determinar l’existència de possibles responsabilitats
disciplinàries derivades dels fets denunciats.
 Posar els fets en coneixement del Ministeri Fiscal quan de la instrucció del possible
expedient disciplinari iniciat resultin indicis fonamentats de criminalitat; en aquests
supòsits, la DSRH haurà de disposar la suspensió del procediment disciplinari endegat
fins que existeixi resolució en via judicial.
d) Càrrecs i comandaments.
Els càrrecs i el personal que ocupi llocs de comandament tenen l’obligació de:
 Vetllar per reduir i eliminar els factors de risc que generen l’aparició de situacions
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la
feina.
 Posar en coneixement a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, de manera
immediata qualsevol indici que pogués comportar l’aplicació d’aquest protocol.
 Executar les mesures cautelars, i/o les mesures correctores que calgui aplicar.
e) Comissió de Seguiment de Riscos Psicosocials.
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 Rebre informació del nombre d’expedients que s’inicien, del resultat d’aquells que hagin
estat portats a tràmit, de les mesures correctores adoptades en el seu cas i de les
persones proposades com a membres de la Comissió Tècnica d’Investigació, tot
respectant les garanties previstes en aquest protocol (d’acord amb el que es conté a
l’annex 5a).
 Rebre informació sobre el seguiment de l’execució i del compliment de les mesures
correctores disposades en aplicació d’aquest protocol, tot respectant les garanties
previstes en el mateix.
 Rebre el document de transmissió d’informació sobre el resultat de la investigació de
cada cas (annex 5a).
f) Comitè de Seguretat i Salut (CSS).
Són funcions del CSS, les següents:
 Rebre informació del nombre d’expedients que s’hagin tramitat, les mesures adoptades i
les persones que han format part com a membres de la Comissió Tècnica d’Investigació
en aplicació d’aquest protocol (annex 5b).
g) Delegats i delegades de Prevenció.
 Tenen l’obligació de comunicar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de
sexe i per identitat de gènere i orientació sexual de les quals tinguin coneixement,
d’acord amb el que preveu l’article 29 LPRL.
 Poden acompanyar i donar suport a la persones afectades en el procediment, sempre i
quan aquestes així ho sol·licitin.
h) Empleades i empleats de la corporació.
Tenen el deure de:
 Comunicar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat
de gènere i orientació sexual que detectin.
 Col·laborar en els procediments aportant la informació de que es disposi relacionada
amb els fets investigats requerida a sol·licitud de la Comissió Tècnica d’Investigació.
i) Comissió Tècnica d’Investigació (CTI):
Integraran la CTI:
 Un tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals de l’OPRL.
 Una tècnica o tècnic de l’OPRL expert en temes d’igualtat de gènere.
 Una o un jurista de la Direcció de Serveis de Recursos Humans, que a més farà les
funcions de secretària o secretari.
 A proposta de la part social, un expert o una experta en temes d’igualtat de gènere.
La Direcció de Serveis de Recursos Humans designarà als membres titulars i les persones
que actuaran com a suplents.
Tots els membres, titulars i suplents, i hauran de ser persones suficientment formades en la
matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a
la feina.
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La CTI tindrà caràcter permanent. Els seus membres, titulars i suplents, seran designats
nominalment, per un període de 2 anys i podran ser renovats per aquest càrrec. Es donarà
publicitat del nom de les persones que la composen al web de la corporació.
En el moment que finalitzi el període de 2 anys referit al paràgraf anterior, la CTI que acaba
la seva vigència haurà de resoldre tots els casos que estiguin en procés de tramitació i dels
quals tingui coneixement.
La CTI que es constitueixi com a substitució de l’anterior tindrà coneixement dels nous
supòsits que tinguin lloc a partir de la data de la seva constitució.
Seran d’aplicació als membres de la CTI les causes de recusació o abstenció previstes a la
legislació vigent. Per al cas que concorregués alguna causa en algun dels membres de la
CTI, es designarà, per a conèixer del cas concret, la persona suplent de la persona
recusada o que s’hagi abstingut.
La CTI prendrà les seves decisions de forma col·legiada i es regirà pel règim que estableix
la legislació de procediment administratiu sobre el funcionament i actuacions dels òrgans
col·legiats. La CTI podrà actuar sempre que hi hagi majoria.
Són funcions de la CTI, les següents:
 Investigar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat
de gènere i orientació sexual de les quals tingui coneixement, en el marc de la
corporació.
 Emetre informe vinculant en relació amb les situacions descrites a l’apartat anterior sobre
l’existència o no d’una situació d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de
gènere i orientació sexual.
 Fer recomanacions, si escau, sobre les intervencions i mesures que són necessàries.
 Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de mesures
cautelars i/o preventives.
5.3 Fases del procediment
En aquest punt es defineixen les diferents fases d’assessorament, investigació, resolució i
resposta que la corporació articularà davant una denúncia d’assetjament sexual, per raó de
sexe o per identitat de gènere i orientació sexual.
5.3.1 Fase d’assessorament previ
Abans de l'inici de les fases d’intervenció previstes al punt 5.3.2 d'aquest protocol l'empleat
o empleada que tingui sospita que està patint assetjament o qualsevol altra persona que
tingui coneixement d'un possible supòsit d'assetjament, pot adreçar-se a una de les
persones de referència, o directament, a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, per
rebre l'assessorament necessari.
La persona de referència haurà de complir els següents criteris en relació amb
l’assessorament i acompanyament que farà a la persona afectada: realitzar una escolta
activa i proactiva, donar la informació d'una manera clara i comprensible, informar dels
serveis i recursos disponibles, acompanyament personalitzat a partir de la valoració de la
demanda i les expectatives de la persona afectada, defugir de la reinterpretació dels fets així
com la creació de falses expectatives, evitar actituds paternalistes, evitar judici de valor
sobre les actuacions de la persona afectada, respectar l'autonomia en la presa de decisions
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de la persona afectada i donar suport a les seves decisions. També ha de tenir en compte la
diversitat, la realitat cultural de la persona i les especificitats de l'assetjament.
Aquesta fase no té caràcter d'obligatòria, sinó que tindrà lloc sempre que la persona
afectada, o qualsevol altra persona que tingui coneixement d'un supòsit d'assetjament,
requereixi l'assessorament d'una de les persones de referència.
5.3.2 Fases d’intervenció
a) Sol·licitud d’inici del protocol
El procediment s’iniciarà d’ofici o a instància de la part afectada. En aquest darrer supòsit, el
procediment s’iniciarà a partir de la sol·licitud per escrit i registrada, segons l’annex 1, que
s’adreçarà a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL). La sol·licitud ha d’anar
acompanyada de la denúncia, segons el formulari 2, que s’adjuntarà en sobre tancat.
La sol·licitud haurà de presentar-se necessàriament segons el que preveu el paràgraf
anterior (per escrit i la denúncia en sobre tancat), per tal de donar compliment del que
disposa la normativa sobre procediment administratiu, així com, per garantir el principi de
confidencialitat de les dades.
Quan l’inici ho sigui a instància de part, en el termini màxim d’1 dia laborable l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals donarà trasllat de la sol·licitud a la CTI perquè doni inici al
procediment.
Quan ho sigui d’ofici, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals donarà trasllat a la CTI
perquè doni inici al procediment.
El protocol es podrà iniciar d’ofici quan l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals tingui
coneixement de l’existència d’un possible supòsit d’assetjament sexual, per raó de sexe o
per identitat de gènere i orientació sexual. Aquest coneixement es pot produir a través d’una
de les persones de referència; d’un delegat o delegada de prevenció o un representant
sindical; de qualsevol persona que tingui coneixement del cas o; per qualsevol altre canal.
Així mateix quan l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals hagi rebut a una persona que
manifesti ser objecte d’un assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i
orientació sexual però que hagi renunciat a l’inici del protocol, l’Oficina iniciarà d’ofici el
procediment si considera que existeixen indicis sobre una possible situació d’assetjament
sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual.
El procediment s’iniciarà d’ofici a partir de la sol·licitud per escrit i registrada, segons l’annex
1, adreçada a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. La sol·licitud ha d’anar
acompanyada d’un escrit (formulari 3), què, a més d’estar signat per qui el presenta, haurà
de contenir, com a mínim, la descripció dels fets on es faci constar el lloc, dates, durada,
reiteració, persona o persones afectades i àmbit afectat. S’acompanyarà del consentiment
informat quan s’identifiqui la persona afectada (formulari 4). En cas contrari, es garantirà, si
així ha estat sol·licitat per la persona afectada, el seu anonimat. D’aquest escrit es donarà
trasllat a la Comissió Tècnica d’Investigació. En el cas que sigui l’Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals qui impulsa l’inici del protocol, serà aquesta qui haurà de formalitzar l’escrit
amb el contingut mínim referit, i donar-ne trasllat a la Comissió Tècnica d’Investigació.
El coneixement d’un possible supòsit fonamentat d’assetjament sexual, per raó de sexe o
per identitat de gènere i orientació sexual, per qualsevol dels agents que intervenen, descrits
al punt 5.2. d’aquest Protocol, comportarà l’obligació de posar-ho en coneixement de
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l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals perquè pugui iniciar les actuacions a l’efecte que
la Comissió Tècnica d’Investigació pugui determinar si existeix, o no, assetjament sexual,
per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual.
b) Comissió Tècnica d’Investigació (CTI)
La Comissió Tècnica d’Investigació, un cop rebut l’escrit de sol·licitud d’inici d’actuacions
amb la documentació corresponent, iniciarà la tramitació de la investigació pertinent a efecte
de determinar si existeix o no assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i
orientació sexual.
En aquest sentit, i d’acord amb les funcions que té encomanades aquesta Comissió,
detallades al punt 5.2 i) d’aquest Protocol, les actuacions de la CTI són les següents:
 Atendre la sol·licitud d’intervenció realitzada seguint els models establerts.
 Realitzar les actuacions pertinents per recavar la informació i documentació necessària
sobre els fets denunciats, compareixences i altres proves que s’estimin oportunes. En
aquest sentit s’analitzarà la denúncia i la documentació presentada i podrà entrevistar a
les persones implicades i als possibles testimonis.
 Emetre un informe motivat i vinculant sobre l’existència o no d’assetjament sexual, per
raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. L’informe valorarà la
concurrència de causes agreujants.
L’informe haurà de contenir les dades relatives a la identificació de les persones implicades
en el procediment del qual ha conegut i la relació nominal de les persones que han format
part de la CTI.
 Proposar les intervencions i les mesures necessàries a la DSRH.
 Notificar l’informe resultant a les parts interessades i a la DSRH.
 La persona que faci les funcions de secretària o secretari de la CTI haurà de custodiar
l’expedient generat per les actuacions portades a terme per la Comissió.
 Així com qualsevol altra actuació que, a criteri de la CTI, resulti necessària.
5.3.3. Mesures cautelars i/o preventives
La Direcció de Serveis de Recursos Humans adoptarà les mesures cautelars i/o preventives
(a petició de la persona de referència o de la CTI), en funció del risc i/o dany de la persona
assetjada.
Les mesures cautelars i/o preventives podran consistir, entre d’altres en l’adaptació del lloc
de treball o de l’horari, el canvi de lloc de treball o la dispensa de l’assistència al treball. No
podran afectar les condicions retributives de les persones afectades per les mateixes.
Les mesures cautelars i/o preventives seran d’obligat compliment.
5.3.4 Actuacions derivades
Si l’informe de la CTI conclou l’existència d’una situació d’assetjament sexual, per raó de
sexe o per identitat de gènere i orientació sexual al marge de les mesures proposades en el
mateix, s’iniciarà el corresponent expedient sancionador (disciplinari, civil o penal), per
determinar l’eventual responsabilitat de la persona o persones denunciades.
Constitueix falta disciplinària de caràcter molt greu, qualsevol actuació que suposi, entre
d’altres, discriminació per raó d’orientació sexual, sexe així com, l’assetjament per raó
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d’orientació sexual, l’assetjament sexual i per raó de sexe, article 95.2, lletra b), del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TREBEP). En els mateixos termes, l’article 54,2, lletra g), del Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,
tipifica com incompliment contractual susceptible d’extingir el contracte de treball mitjançant
acomiadament disciplinari, l’assetjament per raó d’orientació sexual, l’assetjament sexual o
per raó de sexe.
D’acord amb el disposat a l’article 96.1, lletres a) i b), del TREBEP, la comissió d’una falta
molt greu pot donat lloc a la imposició de la sanció de separació del servei en el cas del
personal funcionari i d’acomiadament disciplinari, en el cas del personal laboral.
Per la seva banda la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, estableix als
articles 184 i 173.1 el següent:
“Artículo 184
1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de
una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal
comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria,
hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de
tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación
de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a
la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el
ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10
a 14 meses.
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o
situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los
supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos
previstos en el apartado 2 de este artículo.”
“Artículo 173
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su
integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o
funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma
reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan
grave acoso contra la víctima.(…)”
En el cas que, de l’informe d’investigació resulti que les dades aportades per la persona o
persones denunciants o els testimonis són falsos la Direcció de Serveis de Recursos
Humans podrà incoar les mesures de caràcter disciplinari corresponent.
Quan de l’estudi d’un cas es conclogui, d’acord amb el criteri mèdic del personal facultatiu
de vigilància de la salut, que com a conseqüència de l’assetjament, s’han produït danys a la
salut, tant si són físics com si són psíquics, es consideraran un accident laboral als efectes
del que estableix la normativa de Seguretat Social vigent i es derivarà l’empleat afectat o
empleada afectada a la mútua d’accidents de treball i malalties professionals, per tal de
procedir al seu reconeixement.
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5.3.5 Seguiment i control
El seguiment de l’aplicació de les mesures proposades correspondrà l’Oficina de Prevenció
de Riscos laborals.
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals també farà un seguiment, individualitzat i
periòdic, basat en el model integral de la salut de les persones afectades. Proposarà les
mesures que estimi més convenients per garantir la salut de la persona afectada, entre les
quals, es trobarà un seguiment per part del servei de prevenció aliè de vigilància de la salut.
Així mateix, proposarà, si es valora necessari, la realització de l’avaluació de riscos
psicosocials de l’àmbit afectat per la situació d’assetjament sexual, per raó de sexe o per
identitat de gènere i orientació sexual.
6. ALTRES VIES D’ACTUACIÓ
La presumpta víctima de la situació d’assetjament pot acudir, també, a l’apertura d’un
procés penal, al constituir un delicte recollit a l’article 184 i al 173.1 del Codi Penal.
Així mateix la presumpta víctima pot denunciar, també, la situació davant la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.
L’apertura de la via penal o administrativa no paralitzarà l’aplicació del protocol.
7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROTOCOL I REVISIÓ
7.1 Seguiment i avaluació de l’aplicació del protocol
La corporació i els delegats i delegades de prevenció es reuniran una vegada l’any per fer
l’avaluació i el seguiment de l’aplicació d’aquest protocol. Aquest seguiment anual ho serà
sense perjudici de les competències i funcions de la Comissió de Seguiment de Riscos
Psicosocials, fixades en les normes de funcionament d’aquesta Comissió de 20 de gener de
2017, aprovades en el Comitè de Seguretat i Salut de 3 de febrer de 2017.
7.2 Revisió del protocol
Aquest protocol es revisarà i modificarà sempre que del seu funcionament o per imperatiu
legal o jurídic se’n derivi aquesta necessitat. En qualsevol cas, en el termini màxim de 4
anys es revisarà el protocol per valorar la necessitat, o no, de la seva modificació.
Els canvis produïts en la denominació de la direcció, oficina o unitat mencionades en el
present protocol, no comportaran necessàriament l’adequació del protocol, ja que
s’entendran referides, sempre, a aquelles unitats organitzatives que tinguin assignades les
competències en matèria de recursos humans i de prevenció de riscos laborals, amb
independència de la seva denominació.
8. INDICADORS
La Memòria que, sobre la seva activitat, elabora anualment l’OPRL, contindrà com a mínim,
els següents indicadors sobre l’aplicació del protocol:
 Nombre d’accions d’informació, sensibilització i formació sobre el Protocol realitzades.
 Nombre i tipologia de situacions d’assetjament corresponents a l’objecte d’aquest
Protocol detectades, amb indicació dels casos que comportaren la constitució de la CTI.
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 Nombre i tipologia de mesures acordades com a conseqüència de l’aplicació del
Protocol.
Aquests indicadors es contindran a la Memòria que, sobre la seva activitat, elabora
anualment l’OPRL. Així mateix, es comunicarà a la Comissió del Pla d’Igualtat el nombre
d’expedients tancats on s’hagi conclòs l’existència d’assetjament sexual, per raó de sexe i
per identitat de gènere i orientació sexual. Les dades estaran desagregades per sexe, i
s’informaran en nombres absoluts i relatius.
9. MARC NORMATIU I LEGISLACIÓ
9.1 Normativa comunitària
 Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relativa a
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre dones i homes en
matèria d’ocupació i treball.
 Codi de conducta sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, inclòs a la
Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, relativa a la protecció
de la dignitat de la dona i l’home en el treball.
 Acord marc europeu sobre assetjament i violència en el treball, de 27 d’abril de 2007.
 Article 21.1 de la carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (2000/C 364/01).
9.2.Normativa estatal
 Articles 1.1, 9.2, 10, 14, 15, 18.1, 35.1 i 53.2 de la Constitució espanyola.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediments Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
 Articles 173.1 184 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
 Articles 2, 4, 14 i 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals.
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció.
 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
l’estatut bàsic de l’empleat públic.
 Article 4.2.c) i e) 54.2.c) i g) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
 Articles 28 i del 34 al 37 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i d’ordre social.
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.
 Articles 156, 157 i 158 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
 Article 8.11, 8.12 i 8.13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal.
9.3 Normativa autonòmica
 Articles 15.2, 25.3, i 40.8 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
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 Articles 92 h), 115 b) i 116 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
 Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el reglament de règim disciplinari de la
funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
9.4 Normativa de gènere
 La secció tercera del Capítol IV de la Llei 17/2015, de Catalunya, de 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes.
 Articles 7, 8, 45.1, 46.1, 48, 51 i disposicions addicionals onzena 1 i catorzena 2 de la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva per a dones i homes.
 Els capítols 2 i 5, i, en especial, els articles 5.3 i 28 de la Llei 5/2008, de Catalunya, de
25 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 Llei 11/2014, de Catalunya, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifobia i la
transfobia.
9.5. Altres
 NTP 507 de l’Institut nacional de seguretat i higiene en el treball “L’assetjament sexual en
el treball”.
 NTP 891 i 892 de l’Institut nacional de seguretat i higiene en el treball “Procediment de
solució autònoma dels conflictes de violència laboral (I) i (II)
 El Criteri tècnic 69/2009, sobre les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social en matèria d’assetjament i violència en el treball.
 Protocol Marc de Catalunya 2009. Estàndards o criteris comuns d’atenció a persones en
situació d’assetjament.
10. ANNEXES
Annex 1.- Sol·licitud mitjançant la qual l’empleat o l’empleada demana que s’estudii la
documentació que annexa en sobre tancat.
Annex 2.- Formulari de denúncia i activació del protocol per part de la persona afectada.
Annex 3.- Formulari de sol·licitud d’intervenció sobre un cas d’assetjament sexual, per raó
de sexe, per identitat de gènere i orientació sexual a la feina.
Annex 4.- Document de consentiment informat de la persona afectada per a la investigació
de casos d’assetjament sexual, per raó de sexe, per identitat de gènere i orientació sexual a
la feina.
Annex 5.- Document de transmissió d’informació a la Comissió de Seguiment de Riscos
Psicosocials (5a) i al Comitè de Seguretat i Salut (5b) sobre el resultat de la investigació de
cada cas.
Annex 6.- Diagrama de circuit d’actuació”

De conformitat amb el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat
públic, i atès que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple de la corporació
donada 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, aprovat
per Acord del Ple corporatiu de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de
28.2.2003) i modificat parcialment per Acord de Ple de data 11 d’abril de 2015 (BOPB
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de 15.5.2015) 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 amb 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, amb els corresponents annexes adjunts al present
dictamen, assolit el passat 22 de setembre, en el sí dela Mesa General de Negociació
de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la corporació i les seccions
sindicals de CCOO i UGT sobre l’aprovació del Protocol per a la prevenció, detecció,
identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat i
orientació sexual, en els termes que a continuació es transcriuen:
“ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES DE 22
DE SETEMBRE DE 2017, SOBRE L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA
PREVENCIÓ, DETECCIÓ, IDENTIFICACIÓ I ACTUACIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL,
PER RAÓ DE SEXE I PER IDENTITAT DE GÈNERE I ORIENTACIÓ SEXUAL A LA FEINA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
La Diputació de Barcelona vol aconseguir un entorn de treball segur i respectuós per a totes
les persones.
Els articles 14 i 15 de la Constitució Espanyola proclamen el principi d’igualtat davant la llei i
la prohibició de discriminació, d’una banda, i el dret a la integritat física i moral, d’altra.
Aquests drets fonamentals comporten el dret de totes les dones i homes de la Diputació de
Barcelona a no ser discriminats per raó del sexe o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social, així com el dret a no ser sotmeses o sotmesos a tractes degradants, i
obliguen, així mateix, a totes les dones i homes de la corporació a tractar les persones amb
les quals es relacionen per motius laborals (empleats i empleades, proveïdors i proveïdores,
col·laboradors i col·laboradores externs, etc.) amb respecte i a col·laborar perquè tothom
sigui respectat.
D’acord amb aquests drets fonamentals, així com d’acord amb els principis que han
d’inspirar l’acció preventiva de les organitzacions establerts a l’article 15 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la Diputació de Barcelona, declara que
l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament per identitat de gènere i
orientació sexual a la feina no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància i es
prendran les mesures oportunes, tant en l’àmbit preventiu com disciplinari i d’acord amb el
que preveu aquest protocol. En el mateix sentit, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva entre dones i homes i la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes estableix l’acció normativa dirigida a combatre totes les manifestacions
encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i a promoure la
igualtat real entre dones i homes, amb remoció dels obstacles i estereotips socials de
gènere que impedeixen que així sigui, i commina a les Administracions Públiques a adoptar
les mesures necessàries per fer possible aquesta igualtat. Així, el Títol I d’aquesta llei
(articles 1 a 13), preveu els principis que han de regir l’actuació de l’Administració Pública
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per garantir la igualtat entre dones i homes, així com les conductes que tenen caràcter
discriminatori.
L’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual en l’àmbit
del treball ha de prevenir-se i tractar-se si es produeix, ja que atempta contra la dignitat
personal i professional, la protecció dels drets inviolables de les persones, i pot causar
danys rellevants en la salut física i psicològica.
Per aconseguir aquest propòsit, la Diputació de Barcelona demana que cadascuna de les
persones de l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre d’altres i aquelles
que exerceixen funcions de comandament, assumeixin les seves responsabilitats:
- Fent tot el possible per prevenir comportaments i actituds constitutius d’assetjament
sexual, per raó de sexe, i per identitat de gènere i orientació sexual.
- Actuant, en aquestes situacions, de manera adient i solidària, d'acord amb les orientacions
que estableix aquest protocol: no ignorant-les, no tolerant-les, evitant que es repeteixin o
s'agreugin, posant-les en coneixement de les persones adequades i demanant-los ajuda, i
finalment donant suport a les persones que les pateixen.
Així mateix la Diputació de Barcelona es compromet a:
-

Garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i les seves empleades, a endegar
procediments que permetin prevenir, detectar i eradicar els riscos psicosocials dels
treballadors i de les treballadores, i especialment, protocol·litzar el procés d'actuació
davant les conductes que puguin comportar assetjament sexual, per raó de sexe i per
identitat de gènere i orientació sexual.

-

Difondre aquest protocol i facilitar les oportunitats de formació i informació per a tots els
membres de l’organització, per contribuir a crear una major consciència sobre aquest
tema i el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona.

-

Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint aquestes
situacions, nomenant una relació de persones amb la formació, aptituds i responsabilitats
necessàries per desenvolupar aquesta funció.

-

Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions dintre de
la corporació.

-

Garantir que totes les sol·licituds i denúncies es tractin rigorosament i es tramitin de
forma justa, ràpida i amb confidencialitat.

-

Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti
denúncia o envers les persones que participin d’alguna manera en el procés.

-

Garantir una especial protecció dels grups en situació de vulnerabilitat i que precisin
d’ella, com ara, dones soles amb responsabilitats familiars; dones víctimes de violència
masclista o; dones amb discapacitat; el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals

-

Aquest protocol, a més de representar un compromís institucional per a l’eradicació total
d’aquestes conductes i per garantir la salut de les persones que han patit aquestes
situacions, així com generar les mesures necessàries per tractar d’abordar les conductes
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual i als
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empleats i a les empleades que les hagin pogut cometre, reuneix les actuacions per
prevenir, detectar, identificar i resoldre les situacions d’assetjament sexual, per raó de
sexe i per identitat de gènere i orientació sexual que es puguin produir a la corporació.
La Diputació de Barcelona ha elaborat aquest protocol en compliment d’aquesta normativa:
-

La Constitució espanyola, en els articles 1.1, 9.2, 10.1, 14, 15, 18.1, 35.1 i 53.2, empara
els drets a la dignitat, l’honor, la intimitat personal, la llibertat, el respecte i la igualtat, així
com a la integritat física i moral i a no rebre tractes degradants entre ciutadans i
ciutadanes.

L'article 40.2 de la Constitució Espanyola encomana als poders públics, com un dels
principis rectors de la política social i econòmica, vetllar per la seguretat i higiene en el
treball. Aquest mandat constitucional comporta la necessitat de desenvolupar una política de
protecció de la salut dels treballadors i de les treballadores mitjançant la prevenció dels
riscos derivats del seu treball i troba en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals (en endavant, LPRL), el seu pilar fonamental, en tant que es configura el
marc general en el qual hauran de desenvolupar-se les diferents accions preventives.
-

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, TREBEP) contempla dins dels drets
individuals de les empleades i empleats públics el respecte a la seva intimitat, orientació
sexual, la pròpia imatge i dignitat en el treball, especialment davant la persecució sexual i
per raó de sexe, moral i laboral (article 14 h), així com la no discriminació per raó de
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions,
opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social
(article 14 i).

Alhora, el títol VII del citat TREBEP, relatiu al règim disciplinari, estableix com a falta molt
greu tota actuació que suposi discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o
veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com
l'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat i
orientació sexual i l'assetjament moral (article 95.2.b). Així mateix, la seva disposició
addicional setena, recull el deure de les administracions públiques d'adoptar mesures
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
-

Altrament, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i
homes (en endavant, LOI) fa referència a l’article 6 a la discriminació directa i indirecta; a
l’article 7 a l’assetjament sexual i per raó de sexe; a l’article 8 a la discriminació per
embaràs i maternitat; a l’article 9 a la indemnitat davant les represàlies; a l’article 10, a
les conseqüències jurídiques de les conductes discriminatòries, a l’article 11 a les
accions positives; a l’article 12 a la tutela judicial efectiva i, finalment, a l’article 13, regula
la prova i especifica que en actuacions discriminatòries per raó de sexe correspondrà a
la persona denunciada provar l’absència de discriminació en les mesures adoptades i en
la seva proporcionalitat.

De la mateixa manera, l’article 51 de la LOI, recull els criteris d’actuació de les
administracions públiques en l’àmbit de les seves competències respectives i en aplicació
del principi d’igualtat entre dones i homes, entre d’altres, l’apartat e) que obliga a establir
mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i
l’apartat f) que obliga a establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació
retributiva, directa o indirecta, per raó de sexe.
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Concretament, en relació amb l’assetjament sexual, l’article 48.1 i la Disposició final sisena
de la LOI estableixen, respectivament, que les administracions públiques han de promoure
condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i, alhora,
arbitrar procediments específics per prevenir i per donar curs a les denúncies o
reclamacions que puguin formular les persones que n’hagin estat objecte. En aquest sentit,
el Pla d’Igualtat de Gènere de la Corporació (abril 2015) preveu com un dels objectius a
assolir, el de millorar les eines de prevenció dels assetjaments sexual i per raó de sexe,
identitat i orientació sexual, per mitjà de l’elaboració i difusió d’un protocol per prevenir,
detectar i identificar situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació
sexual.
-

La Llei 17/2015, de Catalunya de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, en el
seu preàmbul fa referència a l’obligació d’eliminar qualsevol forma de discriminació, sigui
aquesta directa o indirecta. És l’article 33 el que regula la prevenció de l’assetjament
sexual i de l’assetjament pe raó de sexe i en el seu apartat 4 estableix que l’assetjament
sexual i per raó de sexe tenen la consideració de discriminació directe per raó de sexe.

-

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
defineix en l’article 5.3 l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit
laboral i en els capítols 2 i 5, es regula l’obligació de sensibilitzar i informar a la població
per a prevenir i eliminar la violència, i formar i capacitar als i les professionals. Per altre
banda en l’article 28, s’estableix que el Govern ha d’impulsar les empreses perquè creïn
mesures concretes i procediments per prevenir, reparar i sancionar els casos
d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe.

-

La Llei 11/2014, de 2 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, (LGTBI)
estableix en l’article 1 el dret a la igualtat i la no-discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat de gènere i expressió de gènere, i defineix en l’article 4 les diferents formes de
discriminació i assetjament. En l’article 10 especifica el deure de les administracions
públiques a garantir la formació i la sensibilització adequada dels i les professionals que
fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la
salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat,
l’esport i el lleure, i la comunicació, així com a impulsar la formació del personal, tant
funcionari com laboral, no transferit d’altres administracions públiques, per mitjà de
convenis de col·laboració o altres instruments. L’article 11, estableix el deure
d’intervenció dels i les professionals públics davant la sospita d’assetjament i
discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere, amb l’obligació d’elaborar un protocol de prevenció contra l’assetjament i
discriminació.

-

Finalment l’article 184 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal
conté la regulació del delicte d’assetjament sexual i l’article 173.1 conté la regulació de
l’assetjament per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual.

1. OBJECTE
L’objecte general d’aquest protocol és definir el marc de prevenció, de detecció,
d’identificació i d’actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe, per identitat de
gènere i orientació sexual amb la finalitat d’eradicar aquest tipus de conducta en l’àmbit de
la corporació.
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Els objectius específics d’aquest protocol, són:
-

Vetllar per un entorn laboral on les dones i els homes respectin mútuament la seva
integritat i dignitat.
Establir els mecanismes de prevenció, de protecció i resposta necessaris per evitar que
es produeixin situacions d’assetjament.
Informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d’assetjament sexual, per raó de
sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina.
Disposar d’un circuit d’accés, comunicació i resolució àgil.
Garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones afectades.
Garantir a totes les empleades i els empleats el coneixement del present protocol i
posar-lo al seu abast.
Definir els òrgans responsables i les competències dels membres que intervenen en
l’aplicació del protocol.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest protocol s’aplica a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que tingui lloc
en l’entorn de les relacions laborals de la Diputació de Barcelona, així com a tot el personal
que es trobi en situació de servei actiu en aquesta corporació, amb independència del tipus
de relació jurídica i de la seva durada.
Respecte dels funcionaris i funcionàries d’aquesta corporació adscrites a organismes
autònoms, consorcis i altres ens participats per la corporació, l’aplicació del present protocol
a instància de l’empleat o empleada afectada comportarà la intervenció de la tècnica o del
tècnic de l’OPRL qui prèvia valoració dels antecedents de què disposi (entre d’altres,
entrevista amb l’empleat o empleada, documentació aportada per aquest i, si escau, pels
òrgans d’adscripció), emetrà un informe del qual es donarà trasllat a l’organisme, consorci o
ens d’adscripció amb la finalitat d'arribar a un consens quant a la forma de tractar el cas.
Les empreses externes contractades per la corporació o d’altres administracions públiques
que desenvolupin simultàniament activitats en un centre de treball de la corporació seran
informades de l’existència d’aquest protocol.
Quan es produeixi un cas d’assetjament que afecti a empleades i empleats públics de la
corporació i personal d’altra administració pública o d’una empresa externa contractada,
s’aplicaran els mecanismes de coordinació empresarial. Per tant, hi haurà comunicació
recíproca sobre cada cas amb la finalitat d'arribar a un acord sobre la forma de tractar-lo.
3. POLÍTICA PREVENTIVA DE LA CORPORACIÓ
En l’àmbit de la prevenció s’ha de posar èmfasi en les actuacions proactives, promovent
actuacions dirigides a evitar situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de
gènere i orientació sexual. Per assolir-ho és necessari definir i posar en marxa actuacions
preventives a diferents nivells:
1.- Elaboració d’estratègies de sensibilització, informació i formació en matèria
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual. Més enllà
de l’acció general de prevenció i millora de les condicions psicosocials del lloc de treball, és
necessari desenvolupar estratègies preventives específiques adreçades a evitar o reduir la
possibilitat de conductes d’assetjament, mitjançant actuacions com ara:
 Facilitar la formació i la informació adient en prevenció, detecció i identificació de
comportaments d’assetjament adreçada als comandaments que, entre d’altres objectius,
pretengui l’assoliment d’un estil de lideratge i de gestió adequat.
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 Formar i informar a tot el personal de la corporació en prevenció, detecció i identificació
de comportaments d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i
orientació sexual.
 Elaborar documentació divulgativa diversa en relació amb la identificació dels possibles
riscos i les mesures preventives adients i garantir que aquesta arribi a totes les
empleades i a tots els empleats .
 Fer referència a l’existència del present protocol en el manual d’acollida de la corporació,
així com garantir la seva difusió (intranet, fulletons, etc).
 Realitzar campanyes de sensibilització de tolerància zero envers a l’assetjament.
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals,
amb la col·laboració que sigui necessària de la Direcció de Serveis de Formació i el Gabinet
de Premsa i Comunicació.
La Comissió Directiva de prevenció de riscos laborals així com la del Pla d’Igualtat de
Gènere farà el seguiment de la diagnosi dels indicadors previstos a l’apartat 8.
2.- Establir mecanismes per a la identificació i resolució precoç de situacions que poden
afavorir l’aparició de conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de
gènere i orientació sexual, a través de:
 La realització de les corresponents avaluacions i estudis de riscos psicosocials que
siguin sensibles al gènere per a tota l’organització, aplicar les mesures de millora que es
derivin de les mateixes i realitzar el seu seguiment.
 La realització de les intervencions específiques per a la resolució de conflictes
interpersonals.
 La facilitació als comandaments d’instruments d’identificació precoç de conflictes, i en el
seu cas, per a la solució dels mateixos.
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals.
3.- Promoure la realització d’estudis per conèixer la incidència i característiques de les
conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual
i poder valorar el seu impacte en la salut de les empleades i dels empleats de la corporació.
Així com, valorar si les conductes d’assetjament incideixen, entre altres, en els següents
factors:








La incapacitat temporal
L’absentisme
L’incompliment de l’horari
L’accidentalitat
La productivitat
Les sol·licituds de canvi de lloc de treball
La demanda d’atenció mèdica per part de les persones d’un entorn laboral determinat.

Les dades dels estudis s’han demostrar desagregades per sexe.
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals.
4.- Promoure polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat sexual i una organització del
treball que dificultin l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació sexual.
Aquesta mesura preventiva correspon a la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, amb
la col·laboració que pugui ser necessària de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals.
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5. Facilitar estils de gestió i lideratge participatius, que estimulin la cohesió grupal i
afavoreixin el flux d’informació entre els empleats i les empleades.
Aquesta mesura preventiva correspon a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, amb
la col·laboració que sigui necessària de la Direcció de Serveis de Formació.
6. Aprovar i difondre aquest protocol per fer front a les denúncies de manera efectiva.
L’aprovació del protocol correspon al Ple corporatiu. La campanya de difusió correspon al
Gabinet de Premsa i Comunicació amb la col·laboració de la Direcció dels Serveis de
Recursos Humans i s’executarà en el termini màxim d’un any a partir de la seva aprovació
en el Ple.
7. Fer el seguiment, el control i l’avaluació del procediment implantat.
Aquesta mesura preventiva correspon a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, i als
delegats i delegades de prevenció d’acord amb el que disposa el punt 7.1 d’aquest protocol.
4. DEFINICIÓ I TIPOLOGIES D’ASSETJAMENT
4.1 Assetjament sexual
Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, que s’exerceix
amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, o de crear-li un entorn
intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.
Cal tenir en compte que, perquè existeixi aquest tipus d’assetjament no es requereix
reiteració de la conducta. En qualsevol cas, la víctima haurà d’haver manifestat el seu rebuig
respecte la conducta realitzada al denunciant. Aquest rebuig no té perquè ser exprés i
directe, essent suficient que s’infereixi dels fets que les actuacions sexuals no són
desitjades per la persona denunciant.
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments següents
poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual:
Verbal: fer comentaris sexuals obscens, bromes sexuals ofensives, preguntar o explicar
fantasies sexuals, fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física d’una persona,
pressionar per aconseguir una cita o favor sexual, peticions explícites de favors sexuals,
difondre rumors sobre la sexualitat d’una persona i d’altres.
No Verbal: gestos obscens, enviar cartes o correus electrònics de caràcter sexual ofensius,
utilització de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o d’imatges de contingut sexualment
explícit, mirades lascives al cos, entre d’altres.
Físic: pessigar, tocar parts sexuals, fer massatges no desitjats, arraconar a soles a una
persona, forçar a algú a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre certs
beneficis o condicions de treball (xantatge sexual), entre d’altres.
En alguns casos l’assetjament sexual es pot produir de forma no intencional. La inexistència
d’intencionalitat de la persona que inicia la conducta ofensiva no l’exonera de
responsabilitat.
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4.2 Assetjament per raó de sexe
Qualsevol comportament no desitjat realitzat en funció del sexe d’una persona en ocasió de
l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que
tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i crear-li un
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant i ofensiu.
En aquest tipus d’assetjament sí es requereix reiteració de la conducta ofensiva.
Així mateix, en relació amb les dones, constitueix discriminació directe per raó de sexe
qualsevol tracte desfavorable relacionat amb l’embaràs o la maternitat, i els relacionats amb
l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Sens perjudici que en ocasions aquestes conductes, també puguin afectar homes que
exerceixen els seus drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments següents
poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament per raó de sexe: ridiculitzar o
menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona per raó del
sexe; ignorar aportacions, comentaris o accions d’una persona per raó del sexe; tenir
actituds condescendents o paternalistes; i d’altres.
En alguns casos l’assetjament per raó de sexe es pot produir de forma no intencional. La
inexistència d’intencionalitat de la persona que realitza la conducta ofensiva no l’exonera de
responsabilitat.
4.3 Assetjament per identitat de gènere i orientació sexual
L’assetjament per identitat de gènere sexual inclou qualsevol comportament no desitjat
envers les persones transsexuals, les que es troben en procés de reassignació de gènere o
de sexe i envers el sentiment de persones de pertinença a un sexe o un altre, amb
independència del sexe biològic.
L’assetjament per raó de l’orientació sexual el constitueix un comportament no desitjat
relacionat amb l’orientació sexual d’una persona (lesbianes, gais, bisexuals) que tingui com
a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física i
psíquica, i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
Si el comportament es valora de manera aïllada, pot no tenir rellevància, però n’adquireix
quan aquest es reprodueix de manera sistemàtica i acaba suposant una acumulació de
conductes ofensives.
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments següents
poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament per identitat de gènere i
orientació sexual: dir insults basats en la identitat de gènere o l’orientació sexual de la
persona; fer servir formes ofensives d’adreçar-se a la persona; ridiculitzar o menystenir les
capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona per raó de la seva identitat de
gènere o orientació sexual; utilitzar humor ofensiu; ignorar aportacions, comentaris o
accions d’una persona per raó de la seva identitat de gènere o orientació sexual; tenir
conductes discriminatòries per raó de la seva identitat de gènere o orientació sexual, i
d’altres.
En alguns casos l’assetjament per identitat de gènere i orientació sexual es pot produir de
forma no intencional. La inexistència d’intencionalitat de la persona que inicia la conducta
ofensiva no l’exonera de responsabilitat.
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4.4 Tipologies d’assetjament
4.4.1 En funció de la direcció de les interaccions
En funció de la direcció de les interaccions entre l’assetjador o la assetjadora i la persona
que els pateix i dels nivells organitzatius afectats es poden donar els següents tipus :
 Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb superioritat
jeràrquica sobre una o més persones treballadores.
 Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una empleada o un empleat o
grup d’empleats i/o d’empleades sobre una persona amb superioritat jeràrquica.
 Assetjament horitzontal: pressió exercida per un empleat o una empleada o per un
grup d’empleades i/o d’empleats sobre un dels companys o companyes.
4.4.2 Tipologies que es poden donar específicament en els supòsits d’assetjament
sexual i per raó de sexe
 Assetjament d’intercanvi o xantatge sexual (quid pro quo). Es força la persona
assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre certs beneficis o
condicions en el treball; la negativa de la persona a una conducta de naturalesa sexual
s’utilitza per negar-li l’accés a la formació, l’ocupació, la promoció, l’augment de salari o
qualsevol altra decisió sobre la feina. Implica un abús d’autoritat, d’una persona
jeràrquicament superior en la relació laboral, sobre una persona subordinada.
 Assetjament ambiental. És la conducta que crea un ambient laboral intimidatori, hostil,
humiliant, ofensiu, comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc. (normalment
requereixen insistència i repetició de les accions, en funció de la gravetat del
comportament) per a la persona que és objecte d’assetjament.
4.4.3 Tipologies que es poden donar en els supòsits d’assetjament per identitat de
gènere i orientació sexual
 Discriminació directa: Situació en la qual es trobi una persona que és, ha sigut o que
pugui ser tractada per la identitat de gènere i l’orientació sexual d’una manera menys
favorable que una altra en una situació anàloga.
 Discriminació indirecta: Situació en la qual una disposició, un criteri, una interpretació o
una pràctica presumiblement neutres poden ocasionar en lesbianes, gais, bisexuals,
transsexuals o intersexuals (LGBTI) un desavantatge particular respecte de persones
que no ho són.
 Discriminació per associació: situació en la que una persona és objecte de
discriminació per identitat de gènere o orientació sexual com a conseqüència de la seva
relació amb una persona o un grup LGBTI.
5. PROCEDIMENT
5.1 Garanties i principis del procediment
 Respecte i protecció
S’ha d’actuar amb la discreció necessària per protegir la intimitat i la dignitat de les persones
afectades. Les actuacions han de tenir lloc amb el màxim respecte a totes les persones
implicades, així com els testimonis.
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Durant totes les actuacions d’aquest procediment les persones afectades poden ser
assistides per un delegat o una delegada de prevenció així com per una persona de la seva
confiança.
 Confidencialitat
La informació aportada i generada per les actuacions dutes a terme en l’aplicació d’aquest
Protocol té caràcter confidencial i només pot ser coneguda, i segons el paper que
desenvolupin, per les persones que intervenen directament en el desenvolupament de les
diferents fases.
Les persones que intervinguin en el procediment tenen l’obligació de no transmetre ni
divulgar informació sobre el contingut de les denúncies presentades, resoltes o en procés
d’investigació de les quals tinguin coneixement. En aquest sentit s’exigirà la signatura d’un
compromís de confidencialitat a qualsevol persona que intervingui en el procediment.
Les dades relatives a la salut han de ser tractades de forma específica, de manera que
s’incorporin a l’expedient després de l’autorització expressa de la persona afectada, i
qualsevol informe que se’n derivi ha de respectar el dret a la confidencialitat de les dades de
salut.
La informació objecte de tractament i les persones que hi accedeixin restaran subjectes al
règim previst per l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, i 10 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
 Dret a la informació
Les persones que tinguin la condició d’interessades en el procediment tramitat tenen dret
d’accés a l’expedient en els termes establerts a la normativa reguladora del procediment
administratiu.
 Diligència i celeritat
La investigació i la resolució del cas s’han de dur a terme amb la professionalitat i diligència
degudes i sense demores injustificades, de manera que el procediment es pugui completar
en un temps màxim de 2 mesos.
 Tracte just
El procediment garantirà l’audiència imparcial i un tractament just a totes les persones
implicades. Totes les persones que intervinguin en el procediment han d’actuar de bona fe
en la recerca de la veritat i l’esclariment dels fets denunciats.
 Protecció davant de possibles represàlies
Totes les persones implicades han de tenir garanties de no discriminació, ni represàlies per
la participació, tant activament com passiva, en el procés d’aquest protocol.
 Col·laboració
Totes les persones que siguin citades en el transcurs de l’aplicació d’aquest procediment
tenen el deure d’implicar-se i de prestar la seva col·laboració.
 Formació de les persones que intervenen en el procediment
La persona de referència, així com els membres que integraran la Comissió Tècnica
d’Investigació han de ser persones suficientment formades en la matèria d’assetjament
sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina per l’exercici de
les seves funcions.
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5.2 Definició i competències dels agents que intervenen
a) Persones de referència.
Les funcions corresponents a la persona de referència les realitzaran un psicòleg o
psicòloga o un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals, adscrit a l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals, i un delegat o delegada de prevenció.
La Direcció de Serveis de Recursos Humans designarà a les persones de referència a
proposta de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i dels delegats o delegades de
prevenció. Aquests darrers faran la proposta de manera conjunta. Així mateix, a proposta de
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i dels delegats o delegades de prevenció, la
Direcció de Serveis de Recursos Humans, nomenarà les persones que actuaran com a
suplents de les persones de referència que exerceixin les funcions com a titulars. Les
persones de referència suplents únicament exerciran les funcions durant els períodes en
que el o la titular no estigui prestant serveis.
Les dues persones de referència, així com les persones suplents, seran nomenades per a
un període de 2 anys, coincident amb el nomenament dels membres que formaran part de la
Comissió Tècnica d’Investigació.
En el supòsit que alguna de les persones de referència deixés de tenir la condició de
psicòleg o psicòloga o tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals adscrit a l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals o la condició de delegat de prevenció, perdrà,
automàticament, la condició de persona de referència. Per aquest supòsit, la persona de
referència dirigida com a suplent, passarà a tenir la condició de titular, fins la finalització del
període de 2 anys.
Les persones de referència no podran formar part de la Comissió Tècnica d’Investigació
mentre duri el seu nomenament com a tals.
Totes les persones de referència, tant els titulars com els suplents, hauran de ser persones
suficientment formades en la matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de
gènere i orientació sexual a la feina, per l’exercici de les seves funcions.
No seran d’aplicació a les persones de referència les causes de recusació o abstenció
previstes a la legislació vigent.
El nom de les persones de referència es publicarà al web de la corporació, en el mateix lloc
on es trobi publicat aquest Protocol.
Són funcions de les persones de referència, les següents:
 Informar i assessorar la persona afectada sobre els seus drets, sobre el contingut del
protocol i les opcions i accions que pot emprendre a l’inici i durant tot el procés, Proposar
a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de mesures cautelars
i/o preventives.
b) Oficina de Prevenció de Riscos laborals (OPRL).
Són funcions de l’OPRL, les següents:
 Iniciar d’ofici el procediment del protocol, quan sigui coneixedora d’un supòsit
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la
feina.
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 Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de mesures
cautelars i/o preventives.
 Coordinar les gestions tècniques i mèdiques externes.
 Conservació i custòdia de les dades.
c) Direcció de Serveis de Recursos Humans (DSRH).
Són funcions de la Direcció, les següents:
 Aplicar les mesures cautelars proposades per la persona de referència o per l’Oficina de
prevenció de Riscos Laborals.
 Aplicar les mesures preventives i correctores proposades per la Comissió Tècnica
d’Investigació.
 Iniciar, si escau, les actuacions per determinar l’existència de possibles responsabilitats
disciplinàries derivades dels fets denunciats.
 Posar els fets en coneixement del Ministeri Fiscal quan de la instrucció del possible
expedient disciplinari iniciat resultin indicis fonamentats de criminalitat; en aquests
supòsits, la DSRH haurà de disposar la suspensió del procediment disciplinari endegat
fins que existeixi resolució en via judicial.
d) Càrrecs i comandaments.
Els càrrecs i el personal que ocupi llocs de comandament tenen l’obligació de:
 Vetllar per reduir i eliminar els factors de risc que generen l’aparició de situacions
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la
feina.
 Posar en coneixement a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, de manera
immediata qualsevol indici que pogués comportar l’aplicació d’aquest protocol.
 Executar les mesures cautelars, i/o les mesures correctores que calgui aplicar.
e) Comissió de Seguiment de Riscos Psicosocials.
 Rebre informació del nombre d’expedients que s’inicien, del resultat d’aquells que hagin
estat portats a tràmit, de les mesures correctores adoptades en el seu cas i de les
persones proposades com a membres de la Comissió Tècnica d’Investigació, tot
respectant les garanties previstes en aquest protocol (d’acord amb el que es conté a
l’annex 5a).
 Rebre informació sobre el seguiment de l’execució i del compliment de les mesures
correctores disposades en aplicació d’aquest protocol, tot respectant les garanties
previstes en el mateix.
 Rebre el document de transmissió d’informació sobre el resultat de la investigació de
cada cas (annex 5a).
f) Comitè de Seguretat i Salut (CSS).
Són funcions del CSS, les següents:
 Rebre informació del nombre d’expedients que s’hagin tramitat, les mesures adoptades i
les persones que han format part com a membres de la Comissió Tècnica d’Investigació
en aplicació d’aquest protocol (annex 5b).
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g) Delegats i delegades de Prevenció.
 Tenen l’obligació de comunicar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de
sexe i per identitat de gènere i orientació sexual de les quals tinguin coneixement,
d’acord amb el que preveu l’article 29 LPRL.
 Poden acompanyar i donar suport a la persones afectades en el procediment, sempre i
quan aquestes així ho sol·licitin.
h) Empleades i empleats de la corporació.
Tenen el deure de:
 Comunicar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat
de gènere i orientació sexual que detectin.
 Col·laborar en els procediments aportant la informació de que es disposi relacionada
amb els fets investigats requerida a sol·licitud de la Comissió Tècnica d’Investigació.
i) Comissió Tècnica d’Investigació (CTI).
Integraran la CTI:
 Un tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals de l’OPRL.
 Una tècnica o tècnic de l’OPRL expert en temes d’igualtat de gènere.
 Una o un jurista de la Direcció de Serveis de Recursos Humans, que a més farà les
funcions de secretària o secretari.
 A proposta de la part social, un expert o una experta en temes d’igualtat de gènere.
La Direcció de Serveis de Recursos Humans designarà als membres titulars i les persones
que actuaran com a suplents.
Tots els membres, titulars i suplents, i hauran de ser persones suficientment formades en la
matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a
la feina.
La CTI tindrà caràcter permanent. Els seus membres, titulars i suplents, seran designats
nominalment, per un període de 2 anys i podran ser renovats per aquest càrrec. Es donarà
publicitat del nom de les persones que la composen al web de la corporació.
En el moment que finalitzi el període de 2 anys referit al paràgraf anterior, la CTI que acaba
la seva vigència haurà de resoldre tots els casos que estiguin en procés de tramitació i dels
quals tingui coneixement.
La CTI que es constitueixi com a substitució de l’anterior tindrà coneixement dels nous
supòsits que tinguin lloc a partir de la data de la seva constitució.
Seran d’aplicació als membres de la CTI les causes de recusació o abstenció previstes a la
legislació vigent. Per al cas que concorregués alguna causa en algun dels membres de la
CTI, es designarà, per a conèixer del cas concret, la persona suplent de la persona
recusada o que s’hagi abstingut.
La CTI prendrà les seves decisions de forma col·legiada i es regirà pel règim que estableix
la legislació de procediment administratiu sobre el funcionament i actuacions dels òrgans
col·legiats. La CTI podrà actuar sempre que hi hagi majoria.
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Són funcions de la CTI, les següents:
 Investigar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat
de gènere i orientació sexual de les quals tingui coneixement, en el marc de la
corporació.
 Emetre informe vinculant en relació amb les situacions descrites a l’apartat anterior sobre
l’existència o no d’una situació d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de
gènere i orientació sexual.
 Fer recomanacions, si escau, sobre les intervencions i mesures que són necessàries.
 Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de mesures
cautelars i/o preventives.
5.3 Fases del procediment
En aquest punt es defineixen les diferents fases d’assessorament, investigació, resolució i
resposta que la corporació articularà davant una denúncia d’assetjament sexual, per raó de
sexe o per identitat de gènere i orientació sexual.
5.3.1 Fase d’assessorament previ
Abans de l'inici de les fases d’intervenció previstes al punt 5.3.2 d'aquest protocol l'empleat
o empleada que tingui sospita que està patint assetjament o qualsevol altra persona que
tingui coneixement d'un possible supòsit d'assetjament, pot adreçar-se a una de les
persones de referència, o directament, a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, per
rebre l'assessorament necessari.
La persona de referència haurà de complir els següents criteris en relació amb
l’assessorament i acompanyament que farà a la persona afectada: realitzar una escolta
activa i proactiva, donar la informació d'una manera clara i comprensible, informar dels
serveis i recursos disponibles, acompanyament personalitzat a partir de la valoració de la
demanda i les expectatives de la persona afectada, defugir de la reinterpretació dels fets així
com la creació de falses expectatives, evitar actituds paternalistes, evitar judici de valor
sobre les actuacions de la persona afectada, respectar l'autonomia en la presa de decisions
de la persona afectada i donar suport a les seves decisions. També ha de tenir en compte
la diversitat, la realitat cultural de la persona i les especificitats de l'assetjament.
Aquesta fase no té caràcter d'obligatòria, sinó que tindrà lloc sempre que la persona
afectada, o qualsevol altra persona que tingui coneixement d'un supòsit d'assetjament,
requereixi l'assessorament d'una de les persones de referència.
5.3.2 Fases d’intervenció
a) Sol·licitud d’inici del protocol
El procediment s’iniciarà d’ofici o a instància de la part afectada. En aquest darrer supòsit, el
procediment s’iniciarà a partir de la sol·licitud per escrit i registrada, segons l’annex 1, que
s’adreçarà a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL). La sol·licitud ha d’anar
acompanyada de la denúncia, segons el formulari 2, que s’adjuntarà en sobre tancat.
La sol·licitud haurà de presentar-se necessàriament segons el que preveu el paràgraf
anterior (per escrit i la denúncia en sobre tancat), per tal de donar compliment del que
disposa la normativa sobre procediment administratiu, així com, per garantir el principi de
confidencialitat de les dades.
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Quan l’inici ho sigui a instància de part, en el termini màxim d’1 dia laborable l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals donarà trasllat de la sol·licitud a la CTI perquè doni inici al
procediment.
Quan ho sigui d’ofici, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals donarà trasllat a la CTI
perquè doni inici al procediment.
El protocol es podrà iniciar d’ofici quan l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals tingui
coneixement de l’existència d’un possible supòsit d’assetjament sexual, per raó de sexe o
per identitat de gènere i orientació sexual. Aquest coneixement es pot produir a través d’una
de les persones de referència; d’un delegat o delegada de prevenció o un representant
sindical; de qualsevol persona que tingui coneixement del cas o; per qualsevol altre canal.
Així mateix quan l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals hagi rebut a una persona que
manifesti ser objecte d’un assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i
orientació sexual però que hagi renunciat a l’inici del protocol, l’Oficina iniciarà d’ofici el
procediment si considera que existeixen indicis sobre una possible situació d’assetjament
sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual.
El procediment s’iniciarà d’ofici a partir de la sol·licitud per escrit i registrada, segons l’annex
1, adreçada a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. La sol·licitud ha d’anar
acompanyada d’un escrit (formulari 3), què, a més d’estar signat per qui el presenta, haurà
de contenir, com a mínim, la descripció dels fets on es faci constar el lloc, dates, durada,
reiteració, persona o persones afectades i àmbit afectat. S’acompanyarà del consentiment
informat quan s’identifiqui la persona afectada (formulari 4). En cas contrari, es garantirà, si
així ha estat sol·licitat per la persona afectada, el seu anonimat. D’aquest escrit es donarà
trasllat a la Comissió Tècnica d’Investigació. En el cas que sigui l’Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals qui impulsa l’inici del protocol, serà aquesta qui haurà de formalitzar l’escrit
amb el contingut mínim referit, i donar-ne trasllat a la Comissió Tècnica d’Investigació.
El coneixement d’un possible supòsit fonamentat d’assetjament sexual, per raó de sexe o
per identitat de gènere i orientació sexual, per qualsevol dels agents que intervenen, descrits
al punt 5.2. d’aquest Protocol, comportarà l’obligació de posar-ho en coneixement de
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals perquè pugui iniciar les actuacions a l’efecte que
la Comissió Tècnica d’Investigació pugui determinar si existeix, o no, assetjament sexual,
per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual.
b) Comissió Tècnica d’Investigació (CTI)
La Comissió Tècnica d’Investigació, un cop rebut l’escrit de sol·licitud d’inici d’actuacions
amb la documentació corresponent, iniciarà la tramitació de la investigació pertinent a efecte
de determinar si existeix o no assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i
orientació sexual.
En aquest sentit, i d’acord amb les funcions que té encomanades aquesta Comissió,
detallades al punt 5.2 i) d’aquest Protocol, les actuacions de la CTI són les següents:
 Atendre la sol·licitud d’intervenció realitzada seguint els models establerts.
 Realitzar les actuacions pertinents per recavar la informació i documentació necessària
sobre els fets denunciats, compareixences i altres proves que s’estimin oportunes. En
aquest sentit s’analitzarà la denúncia i la documentació presentada i podrà entrevistar a
les persones implicades i als possibles testimonis.
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 Emetre un informe motivat i vinculant sobre l’existència o no d’assetjament sexual, per
raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. L’informe valorarà la
concurrència de causes agreujants.
L’informe haurà de contenir les dades relatives a la identificació de les persones implicades
en el procediment del qual ha conegut i la relació nominal de les persones que han format
part de la CTI.
 Proposar les intervencions i les mesures necessàries a la DSRH.
 Notificar l’informe resultant a les parts interessades i a la DSRH.
 La persona que faci les funcions de secretària o secretari de la CTI haurà de custodiar
l’expedient generat per les actuacions portades a terme per la Comissió.
 Així com qualsevol altra actuació que, a criteri de la CTI, resulti necessària.
5.3.3. Mesures cautelars i/o preventives
La Direcció de Serveis de Recursos Humans adoptarà les mesures cautelars i/o preventives
(a petició de la persona de referència o de la CTI), en funció del risc i/o dany de la persona
assetjada.
Les mesures cautelars i/o preventives podran consistir, entre d’altres en l’adaptació del lloc
de treball o de l’horari, el canvi de lloc de treball o la dispensa de l’assistència al treball. No
podran afectar les condicions retributives de les persones afectades per les mateixes.
Les mesures cautelars i/o preventives seran d’obligat compliment.
5.3.4 Actuacions derivades
Si l’informe de la CTI conclou l’existència d’una situació d’assetjament sexual, per raó de
sexe o per identitat de gènere i orientació sexual al marge de les mesures proposades en el
mateix, s’iniciarà el corresponent expedient sancionador (disciplinari, civil o penal), per
determinar l’eventual responsabilitat de la persona o persones denunciades.
Constitueix falta disciplinària de caràcter molt greu, qualsevol actuació que suposi, entre
d’altres, discriminació per raó d’orientació sexual, sexe així com, l’assetjament per raó
d’orientació sexual, l’assetjament sexual i per raó de sexe, article 95.2, lletra b), del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TREBEP). En els mateixos termes, l’article 54,2, lletra g), del Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,
tipifica com incompliment contractual susceptible d’extingir el contracte de treball mitjançant
acomiadament disciplinari, l’assetjament per raó d’orientació sexual, l’assetjament sexual o
per raó de sexe.
D’acord amb el disposat a l’article 96.1, lletres a) i b), del TREBEP, la comissió d’una falta
molt greu pot donat lloc a la imposició de la sanció de separació del servei en el cas del
personal funcionari i d’acomiadament disciplinari, en el cas del personal laboral.
Per la seva banda la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, estableix als
articles 184 i 173.1 el següent:
“Artículo 184
1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de
una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal
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comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria,
hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de
tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación
de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a
la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el
ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10
a 14 meses.
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o
situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los
supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos
previstos en el apartado 2 de este artículo.”
“Artículo 173
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su
integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o
funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma
reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan
grave acoso contra la víctima.(…)”
En el cas que, de l’informe d’investigació resulti que les dades aportades per la persona o
persones denunciants o els testimonis són falsos la Direcció de Serveis de Recursos
Humans podrà incoar les mesures de caràcter disciplinari corresponent.
Quan de l’estudi d’un cas es conclogui, d’acord amb el criteri mèdic del personal facultatiu
de vigilància de la salut, que com a conseqüència de l’assetjament, s’han produït danys a la
salut, tant si són físics com si són psíquics, es consideraran un accident laboral als efectes
del que estableix la normativa de Seguretat Social vigent i es derivarà l’empleat afectat o
empleada afectada a la mútua d’accidents de treball i malalties professionals, per tal de
procedir al seu reconeixement.
5.3.5 Seguiment i control
El seguiment de l’aplicació de les mesures proposades correspondrà l’Oficina de Prevenció
de Riscos laborals.
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals també farà un seguiment, individualitzat i
periòdic, basat en el model integral de la salut de les persones afectades. Proposarà les
mesures que estimi més convenients per garantir la salut de la persona afectada, entre les
quals, es trobarà un seguiment per part del servei de prevenció aliè de vigilància de la salut.
Així mateix, proposarà, si es valora necessari, la realització de l’avaluació de riscos
psicosocials de l’àmbit afectat per la situació d’assetjament sexual, per raó de sexe o per
identitat de gènere i orientació sexual.
6. ALTRES VIES D’ACTUACIÓ
La presumpta víctima de la situació d’assetjament pot acudir, també, a l’apertura d’un
procés penal, al constituir un delicte recollit a l’article 184 i al 173.1 del Codi Penal.
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Així mateix la presumpta víctima pot denunciar, també, la situació davant la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.
L’apertura de la via penal o administrativa no paralitzarà l’aplicació del protocol.
7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROTOCOL I REVISIÓ
7.1 Seguiment i avaluació de l’aplicació del protocol
La corporació i els delegats i delegades de prevenció es reuniran una vegada l’any per fer
l’avaluació i el seguiment de l’aplicació d’aquest protocol. Aquest seguiment anual ho serà
sense perjudici de les competències i funcions de la Comissió de Seguiment de Riscos
Psicosocials, fixades en les normes de funcionament d’aquesta Comissió de 20 de gener de
2017, aprovades en el Comitè de Seguretat i Salut de 3 de febrer de 2017.
7.2 Revisió del protocol
Aquest protocol es revisarà i modificarà sempre que del seu funcionament o per imperatiu
legal o jurídic se’n derivi aquesta necessitat. En qualsevol cas, en el termini màxim de 4
anys es revisarà el protocol per valorar la necessitat, o no, de la seva modificació.
Els canvis produïts en la denominació de la direcció, oficina o unitat mencionades en el
present protocol, no comportaran necessàriament l’adequació del protocol, ja que
s’entendran referides, sempre, a aquelles unitats organitzatives que tinguin assignades les
competències en matèria de recursos humans i de prevenció de riscos laborals, amb
independència de la seva denominació.
8. INDICADORS
La Memòria que, sobre la seva activitat, elabora anualment l’OPRL, contindrà com a mínim,
els següents indicadors sobre l’aplicació del protocol:
 Nombre d’accions d’informació, sensibilització i formació sobre el Protocol realitzades.
 Nombre i tipologia de situacions d’assetjament corresponents a l’objecte d’aquest
Protocol detectades, amb indicació dels casos que comportaren la constitució de la CTI.
 Nombre i tipologia de mesures acordades com a conseqüència de l’aplicació del
Protocol.
Aquests indicadors es contindran a la Memòria que, sobre la seva activitat, elabora
anualment l’OPRL. Així mateix, es comunicarà a la Comissió del Pla d’Igualtat el nombre
d’expedients tancats on s’hagi conclòs l’existència d’assetjament sexual, per raó de sexe i
per identitat de gènere i orientació sexual. Les dades estaran desagregades per sexe, i
s’informaran en nombres absoluts i relatius.
9. MARC NORMATIU I LEGISLACIÓ
9.1 Normativa comunitària
 Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relativa a
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre dones i homes en
matèria d’ocupació i treball.
 Codi de conducta sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, inclòs a la
Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, relativa a la protecció
de la dignitat de la dona i l’home en el treball.
 Acord marc europeu sobre assetjament i violència en el treball, de 27 d’abril de 2007.
 Article 21.1 de la carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (2000/C 364/01).
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9.2 Normativa estatal
 Articles 1.1, 9.2, 10, 14, 15, 18.1, 35.1 i 53.2 de la Constitució espanyola.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediments Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
 Articles 173.1 184 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
 Articles 2, 4, 14 i 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals.
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció.
 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
l’estatut bàsic de l’empleat públic.
 Article 4.2.c) i e) 54.2.c) i g) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
 Articles 28 i del 34 al 37 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i d’ordre social.
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.
 Articles 156, 157 i 158 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
 Article 8.11, 8.12 i 8.13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal.
9.3 Normativa autonòmica
 Articles 15.2, 25.3, i 40.8 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 Articles 92 h), 115 b) i 116 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
 Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el reglament de règim disciplinari de la
funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
9.4 Normativa de gènere
 La secció tercera del Capítol IV de la Llei 17/2015, de Catalunya, de 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes.
 Articles 7, 8, 45.1, 46.1, 48, 51 i disposicions addicionals onzena 1 i catorzena 2 de la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva per a dones i homes.
 Els capítols 2 i 5, i, en especial, els articles 5.3 i 28 de la Llei 5/2008, de Catalunya, de
25 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 Llei 11/2014, de Catalunya, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
9.5 Altres
 NTP 507 de l’Institut nacional de seguretat i higiene en el treball “L’assetjament sexual en
el treball”.
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 NTP 891 i 892 de l’Institut nacional de seguretat i higiene en el treball “Procediment de
solució autònoma dels conflictes de violència laboral (I) i (II)
 El Criteri tècnic 69/2009, sobre les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social en matèria d’assetjament i violència en el treball.
 Protocol Marc de Catalunya 2009. Estàndards o criteris comuns d’atenció a persones en
situació d’assetjament.
10. ANNEXES
Annex 1.- Sol·licitud mitjançant la qual l’empleat o l’empleada demana que s’estudii la
documentació que annexa en sobre tancat.
Annex 2.- Formulari de denúncia i activació del protocol per part de la persona afectada.
Annex 3.- Formulari de sol·licitud d’intervenció sobre un cas d’assetjament sexual, per raó
de sexe, per identitat de gènere i orientació sexual a la feina.
Annex 4.- Document de consentiment informat de la persona afectada per a la investigació
de casos d’assetjament sexual, per raó de sexe, per identitat de gènere i orientació sexual a
la feina.
Annex 5.- Document de transmissió d’informació a la Comissió de Seguiment de Riscos
Psicosocials (5a) i al Comitè de Seguretat i Salut (5b) sobre el resultat de la investigació de
cada cas.
Annex 6.- Diagrama de circuit d’actuació”

Segon. El present acord produirà efecte a partir de la seva aprovació pel Ple
corporatiu.
Tercer. Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que s’hi
oposi.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU) dona la paraula a la diputada del Grup Entesa,
senyora Pérez, qui diu: Bé, també amb aquest esperit positiu que tenim avui, celebrar
que estem aprovant aquest Protocol i que, a més, amb l’acord, com tampoc pot ser
d’una altra manera, de Comissions Obreres i UGT. Celebrem que existeix aquest
Protocol, que també forma part del Pla d’igualtat i, per tant, que les mesures del Pla
d’igualtat i els objectius es vegin o es comencin a desenvolupar. També, aquest esperit
que té el Protocol de treballar des de la prevenció, la detecció i la identificació, ho hem
viscut, també, a l’Ajuntament. Són processos complexos on, moltes vegades, el
resultat passa per això: un procés de negociació. Crec que, en tot cas, el resultat és
positiu i veure com el Pla d’igualtat es va desenvolupant també ho és. Potser caldria
concretar els canals de difusió del Protocol amb el conjunt del personal. Potser,
plantejar una jornada. Segur que ja està pensat com, en quines sessions formatives es
donarà a conèixer, perquè és un valor i com concretarem, també conjuntament, aquest
calendari d’accions, recursos per posar en pràctica aquestes mesures preventives
però, en tot cas, per felicitar la feina.
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Simplement, també, és en la mateixa
línia que la portaveu que m’ha precedit. És per... Intervenim per posar en valor
l’aprovació d’aquest punt, que és un punt molt important. El Protocol, en la nostra
humil opinió, pensem que tracta molt bé, sobretot, temes importants, com és el tema
de la prevenció. I, en especial, simplement voldria posar, també, en valor l’encertat que
té fer referència als col·lectius vulnerables. Ho fa a la pàgina vint-i-quatre i exactament
diu: “Garantir una especial protecció dels grups en situació de vulnerabilitat i que
precisin d’ella, com ara dones soles, amb responsabilitats familiars, dones víctimes de
violència masclista, o dones amb discapacitat i el col·lectiu de lesbianes, gais,
bisexuals, transgènere i intersexuals”. Per tant, per a nosaltres és un document molt
complet i haurà de ser la base, també, perquè altres institucions, perquè els
ajuntaments, també, de la demarcació puguin treballar exactament en la línia que
treballa la Diputació de Barcelona. Felicitats i votarem favorablement.
La Presidència dona la paraula al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu:
Senzillament, per agrair la feina feta. És cert que aquest Protocol fa mesos que s’està
treballant; que forma part d’un conjunt d’activitats de Recursos Humans, amb la
voluntat de ser exemple, justament, de manera de treballar. I és evident que, des
d’aquí, cal fer un agraïment extensiu a totes les persones que hi han treballat; als
sindicats, que també hi han posat molt de la seva part; i, també, a la Mesa General de
Negociació, que ha arribat a aquest acord que, com saben, és un primer pas, o és un
primer pas important i definitiu, però encara caldrà, com es deia fa una estona, fer
difusió de com funciona el Protocol i que tots els treballadors i treballadores de la casa
el coneguin. I, evidentment, serem referència per a molts ajuntaments de la
demarcació que el podran aplicar perquè és una gran feina. Per tant, agrair tota la
feina feta pel Servei de Recursos Humans i pels sindicats.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu Moltes gràcies. Com a presidenta,
permeteu-me que em sumi a aquesta felicitació i encoratjar la corporació a treballar en
aquesta línia. Crec que avui fem un pas molt important per protegir, precisament,
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aquells col·lectius més vulnerables en relació amb la discriminació i l’assetjament. Per
tant, enhorabona, de veritat. Ens sentim molt orgullosos de fer aquest pas endavant.
I el Ple n’acorda la ratificació per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
10.- Dictamen de data 20 de setembre de 2017, pel qual es proposa ratificar
íntegrament el Decret de la Presidència núm. 7421/17, de 17 de juliol de 2017, pel
qual es rectifica parcialment l’Acord del Ple d’1 de desembre de 2016 núm.
205/16, en el sentit d’esmenar, d’acord amb l’article 109.1 de la Llei 39/2015,
l’error material referent al sistema de provisió dels llocs de treball dels
funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter nacional de la Diputació de
Barcelona.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 7421/17, de 17
de juliol de 2017, de rectificació parcial, i per raons d’urgència, de l’acord del Ple de la
Diputació de Barcelona adoptat en sessió extraordinària de data 1 de desembre de
2016, que va aprovar, entre d’altres, el pressupost General de la corporació, per a
l’exercici 2017, en el sentit d’esmenar l’error material detectat en la relació de llocs de
treball inclosa en l’annex III del susdit acord com a part íntegra del pressupost, en allò
que fa referència al sistema de provisió dels llocs de treball dels funcionaris/ies
d’habilitació de caràcter nacional d’aquesta corporació: Secretaria General, Intervenció
General, Tresoreria i Secretaria de Gestió Tributària, que literalment diu:
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària d’1 de desembre de
2016, va aprovar, entre d’altres, el Pressupost General de la Diputació de Barcelona, per a
l’exercici 2017, en el que s’inclou, la relació de llocs de treball degudament classificats de la
Diputació de Barcelona, en els termes que s’hi recullen en l’annex III, adjunt al referit acord
plenari i que forma part íntegra del mateix i del pressupost.
Vist que ha estat detectat un error material en el susdit annex III, comprensiu, entre d’altres,
de la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, concretament, en allò que fa
referència al sistema de provisió dels llocs de treball dels funcionaris/es d’habilitació de
caràcter nacional de la Corporació: Secretaria General, Intervenció General, Tresoreria i
Secretaria de Gestió Tributària.
Vist que l’error material que fa referència al sistema de provisió dels citats llocs de treball, es
concreta en la codificació que apareix en la columna sota l’epígraf FP, el sentit que, allà on
diu:
“...
Descripció
Secretari/ària de gestió tributària
Interventor/a gestió tributària
Secretari/ària
Interventor/a general
Tresorer/a

Codi funcional
141000009-HN04A301
14100000V-HN14A301
1A0000000-HN01A301
1B0000000-HN11A301
1C0000000-HN21A301

Jor.
Horari
A
E
A
E
A
E
A
E
A
E

E.P.
P.D
LL.D *
P.D.
P.D.
P.D.

C.D
30
30
30
30
30

C.Esp.
A1002
A101
A1001
A1001
A1002

Dot
1
1
1
1
1
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Codificació que significa que la provisió d’aquests llocs de treball es regirà per l’establert al
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per al
personal directiu professional”
Aquesta codificació, quant al nomenament del personal directiu professional dels llocs de
Secretaria General, de la Intervenció General, de la Tresoreria i de la Secretaria de
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, venia referida a l’article 50.1 del dit Reglament,
el qual preveu que el nomenament d’aquest personal directiu es regula per la normativa
aplicable als funcionaris/ies d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
En concret, els errors detectats i referits al quadre anterior, es troben en les pàgines
següents de l’annex III aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona adoptat en
sessió extraordinària d’1 de desembre de 2016:
Descripció
Secretari/ària de gestió tributària
Interventor/a gestió tributària
Secretari/ària
Interventor/a general
Tresorer/a
Llegenda de la forma de provisió

Pàgina annex III
8
9
12
13
14
31

Ha de dir:
“...
Descripció
Secretari/ària de gestió tributària
Interventor/a gestió tributària
Secretari/ària general
Interventor/a general
Tresorer/a

Codi funcional
141000009-HN04A301
14100000V-N14A301
1A0000000-N01A301
1B0000000-N11A301
1C0000000-N21A301

Jor.
A
A
A
A
A

Horari
E
E
E
E
E

E.P.
LL.D.
LL.D.
LL.D.
LL.D.
LL.D.

C.D.
30
30
30
30
30

C.Esp.
A1002
A101
A1001
A1001
A1002

Codificació que significa lliure designació com a forma de provisió dels referits llocs de
treball reservats a funcionaris/es d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.”
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, regula que les administracions públiques puguin rectificar,
d’ofici o a instància dels interessats, en qualsevol moment, els errors materials de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Atès que l’article 92 bis, paràgraf sisè, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
LRSAL, estableix que la cobertura dels llocs de treballs de funcionaris/ies d’administracio
local amb habilitació de caràcter nacional, es cobriran, amb caràcter general, mitjançant
concurs anual (concurs ordinari i concurs unitari), i, excepcionalment podràn cobrir-se
mitjançant el sistema de lliure dessignació, entre d’altres, els sistemes reservats a les
Diputacions provincials.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, va acordar calificar els llocs de Secretaria
General, Intervenció General, Tresoreria, Secretaria de Gestió Tributària i Intervenció de
Gesitó Tributària, com a llocs reservats per a funcionaris/ies amb habilitació de caràcter
nacional, que podran cobrir-se mitjançant el sistema de lliure dessignació.

Dot
1
1
1
1
1
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Atès que l’adequació de la relació de llocs de treball de la corporació, en els termes que han
estat exposats, esdevé necessària i urgent, en tant que condiciona l’aprovació de qualsevol
convocatòria o procés de provisió reglamentària dels llocs de treball, reservats a
funcionaris/ies d’habilitació de caràcter nacional, afectats: Secretaria General, Intervenció
General, Tresoreria i Secretaria de Gestió Tributària.
Vistes les raons exposades, i de conformitat amb el que disposa l’article 44, 2, f) del vigent
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona (publicat al BOPB núm. 42 de 18.2003), es
considera que resta suficientment fonamentat el caràcter d’urgència de la resolució de
rectificació de l’error material apreciat.
Vist el que disposa l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputacó de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada
al BOPB de 22 d’abril de 2016) i de conformitat amb els motius exposats, proposo que
s’adopti la segent
RESOLUCIÓ
Primer.- RECTIFICAR parcialment, i per raons d’urgència, l’acord del Ple de la Diputació de
Barcelona, adoptat en sessió extraordinària de data 1 de desembre de 2016, que va
aprovar, entre d’altres, el pressupost General de la Diputació de Barcelona, per a l’exercici
2017, dins el qual s’inclou, com annex III i que forma part íntegra del mateix, la relació de
llocs de treball de la Diputació de Barcelona, en el sentit d’esmenar l’error material detectat
en l’annex III, en allò que fa referència al sistema de provisió dels llocs de treball dels
funcionaris/ies d’habilitació de caràcter nacional d’aquesta Corporació: Secretaria General,
Intervenció General, Tresoreria i Secretaria de Gestió Tributària, de manera que, allà on diu:
“...
Descripció
Secretari/ària de gestió tributària
Interventor/a gestió tributària
Secretari/ària
Interventor/a general
Tresorer/a

Codi funcional
141000009-HN04A301
14100000V-HN14A301
1A0000000-HN01A301
1B0000000-HN11A301
1C0000000-HN21A301

Jor.
A
A
A
A
A

Horari
E
E
E
E
E

E.P.
P.D
LL.D *
P.D.
P.D.
P.D.

C.D.
30
30
30
30
30

C.Esp.
A1002
A101
A1001
A1001
A1002

Dot
1
1
1
1
1

Codificació que significa que la provisió d’aquests llocs de treball es regirà per l’establert al
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per al
personal directiu professional.”
Ha de dir:
“...
Descripció
Secretari/ària de gestió tributària
Interventor/a gestió tributària
Secretari/ària general
Interventor/a general
Tresorer/a

Codi funcional
141000009-HN04A301
14100000V-HN14A301
1A0000000-HN01A301
1B0000000-HN11A301
1C0000000-HN21A301

Jor.
A
A
A
A
A

Horari
E
E
E
E
E

E.P.
LL.D.
LL.D
LL.D.
LL.D.
LL.D.

C.D.
30
30
30
30
30

C.Esp.
A1002
A101
A1001
A1001
A1002

Codificació que significa lliure designació com a forma de provisió dels referits llocs de
treball reservats a funcionaris/ies d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.”

Dot
1
1
1
1
1
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Segon.- ACORDAR, mantenir en la seva integrat, la resta del contingut de l’acord plenari de
referència, així com, de l’anex III, adjunt al mateix, a excepció de l’assenyalat a l’apartat
anterior.
Tercer.- ACORDAR elevar la present resolució al Ple de la Diputacio de Barcelona, en la
sessió ordinària corresponent al mes de setembre, als efectes de la seva ratificació, atès
que l’annex de la Relació de Llocs de treball de la Corporació forma part del pressupost
General de la Diputació de Barcelona, la competència del qual correspon al Ple municipal.
Quart.- PUBLICAR la nova descripció dels llocs de treball de Secretaria de Gestió Tributària,
Secretaria General, Intervenció General i Tresoreria, al portal de transparència de la
Diputació de Barcelona, en el sentit de que la forma de provisió dels referits llocs de treball,
reservats a funcionaris/ies amb caràcter d’habilitació nacional, es portarà a terme mitjançant
el sistema de lliure designació.”

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’apartat 2.4.b) de la
Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) i de
conformitat amb els motius exposats, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic.- RATIFICAR el Decret de la Presidència núm. 7421/2017, de 7 de juliol de
21017, de rectificació parcial, i per raons d’urgència, de l’acord del Ple de la Diputació
de Barcelona adoptat en sessió extraordinària de data 1 de desembre de 2016, que va
aprovar, entre d’altres, el pressupost General de la corporació, per a l’exercici 2017, en
el sentit d’esmenar l’error material detectat en la relació de llocs de treball inclosa en
l’annex III del susdit acord com a part íntegra del pressupost, en allò que fa referència
al sistema de provisió dels llocs de treball dels funcionaris/ies d’habilitació de caràcter
nacional d’aquesta corporació: Secretaria General, Intervenció General, Tresoreria i
Secretaria de Gestió Tributària, disposant el sistema de lliure designació com a forma
de provisió dels referits llocs.”
I el Decret es ratifica per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels Grups
polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
Servei de Programació
11.- Dictamen de data 17 d’octubre de 2017, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 12/2017 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, 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
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transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2017.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de
crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, emès amb caràcter independent.
Atès que les bases 20a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions),
s’insti la modificació dels esmentats instruments.
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 de abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
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.
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La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant en
la seva quantia com en les condicions d'execució.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 12/2017 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 7.080.131,69 € (set milions
vuitanta mil cent trenta-un euros amb seixanta-nou cèntims) amb el detall que es recull
en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- APROVAR l’actualització del Pla estratègic de subvencions 2017 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2017 inclòs dins de
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, qui diu: Nosaltres sol·licitem, formalment, que als dictàmens
de modificació de crèdit s’acompanyin, com a annex, les peticions i els informes
justificatius que han fet les àrees d’aquestes modificacions. Perquè nosaltres ja sabem
que Hisenda no pot ser el centre de l’univers i totes les reclamacions van a una àrea
determinada, que és la d’Hisenda. I, per tant, creiem que seria bo que anessin
acompanyats d’aquests annexos.
En alguns casos que hem preguntat, se’ns ha enviat d’Herodes a Pilatos, és a dir, hem
anat a una àrea i ens han dit que això és d’Hisenda, i sabem que Hisenda és l’àrea
que ho reclama. Per tant, no té sentit la qüestió. Per tant, aprofitarem, també, l’ocasió
per plantejar que, en relació amb el Pressupost del 2018, les diferents àrees, en les
pròximes comissions, expliquin, algunes ja ho han fet, les modificacions i novetats que
han introduït; és a dir, una explicació del per què hi ha aquestes modificacions
pressupostàries. Nosaltres ens abstindrem.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10) i Entesa (6) i l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular
(3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 40 vots a
favor i 6 abstencions.
Abandona la sala de sessions el vicepresident primer, senyor Guiteras (ERC-AM).
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Intervenció General
12.- Dictamen de data 6 d’octubre de 2017, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació
i els seus organismes autònoms, corresponents al tercer trimestre de 2017.
“D’acord amb el que disposa la base 7.A.1 de les Bases d’execució del pressupost
general de la corporació per a l’exercici 2017, en relació a l’article 207 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, la Intervenció General presentarà trimestralment al Ple de la corporació
l’estat d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com el
moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de
la seva situació.
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la
corporació i dels seus organismes autònoms, del tercer trimestre d’enguany, a partir de
la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen
l’execució del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis
tancats de la corporació. La informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els
quals reflecteixen l’execució de les fases que s’han considerat més significatives i
mostra una visió genèrica de l’execució pressupostària i no pressupostària de la
corporació i dels seus organismes autònoms del tercer trimestre d’enguany.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el diputat que subscriu proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’estat d’execució del pressupost de la
corporació i dels seus organismes autònoms, relatiu al tercer trimestre de 2017,
d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Hacer una breve
valoración del estado de ejecución del Presupuesto y volver a incidir en algunos
aspectos que ya hemos ido recalcando durante la ejecución presupuestaria en los dos
trimestres anteriores.
Por una parte, en lo que se refiere a los ingresos, constatamos que no va a haber
desviaciones en el presupuesto. Va a finalizar el ejercicio, seguramente, llegando al
100% o sobrepasado el 100% de los ingresos presupuestados, pero volvemos a
encontrarnos con los gastos de capital en el apartado de gastos del Presupuesto.
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Estábamos, en el tercer trimestre del ejercicio 2016 estábamos a un nivel del 17,60%,
que ya era bajo, de ejecución; y, en este trimestre, nos encontramos en un 14,49%,
con lo cual va haber una desviación importante en la ejecución de los gastos de capital
al finalizar el ejercicio, con las consecuencias que eso va a tener en las cuentas del
año 2018.
Además, queremos añadir, también, que, en los gastos corrientes, el tercer trimestre
ha sido casi inoperativo porque vemos que sólo se ha aumentado dos puntos de
ejecución. Por lo tanto, éste es otro aspecto que nos preocupa. Entendemos que, en el
cuarto trimestre, habrá una ejecución forzada de este gasto pero, en cualquier caso,
creemos que finalizar el primer trimestre sin llegar ni tan siquiera al 60% de ejecución
no es lo correcto.
Volvemos a repetir; a nosotros lo que nos preocupa son los gastos de capital: 14% de
ejecución, veintiún millones menos de ejecución respecto al tercer trimestre del 2016.
Se nos volverá a decir que la responsabilidad recae en los ayuntamientos por falta de
ejecución en sus proyectos, pero la realidad es que los ayuntamientos existían
también el año pasado y se ejecutaron veintidós millones de euros más. Seguimos
quedando a la espera de aquellas medidas que se han anunciado, por parte de los
responsables de Hacienda, en relación a que, en el ejercicio siguiente, el del año
2018, se establecerán mecanismos que aseguren que los grados de ejecución sean
un poco más elevados.”
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Només un
comentari pedagògic i un comentari més polític. El pedagògic és que aquest és el tipus
de punt que, per a aquelles persones que ens estiguin veient o aquelles persones que
ens estiguin escoltant, és probable que sigui molt complicat seguir-nos; perquè estem
parlant d’un punt d’execució pressupostària on no s’ha explicat de què estem parlant.
Potser una intervenció prèvia del Govern, del tipus de les que tenim a la Comissió
Informativa, que ens permet saber de què estem parlant, ajudaria a que la gent
entengués de què estem parlant. Per tant, proposar, ja ho he dit altres vegades, que
en aquests temes d’Hisenda, potser si que valdria la pena fer una primera intervenció
més d’ubicació general del que suposa.
Com que hem parlat altres vegades i n’hem parlat a la Comissió d’Hisenda, jo, molt
sintètic, el nostre Grup vol fer la reflexió que hem fet altres vegades. Ja n’hem parlat.
Tot sembla indicar que el baix nivell d’execució té a veure amb la capacitat que poden
tenir els ajuntaments de poder anar executant els diferents projectes que ens
demanen. Això pot deure’s a diferents motius. Els que ja portem més anys a la casa
sospitem que és perquè, habitualment, al final del mandat és quan s’acaben executant
més projectes, més obres i més coses. I, per tant, ja sospitem que l’any que ve tindran
més feina els equips que s’encarreguen de la cooperació local. Faig un incís, per cert,
en tot l’apartat que hem parlat, bé hem parlat o l’hem debatut, de tots els dictàmens
que han passat sobre l’Equip de Govern; els recordo que aquests temes de cooperació
local estan ubicats, de moment, a Presidència i, per tant, si això significa que l’any que
ve hi haurà més activitat, no sabem si la presidenta haurà de buscar reforçar l’equip
per garantir que es pot assistir als ajuntaments que hauran de fer les inversions,
justificar-les, etcètera.
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Per tant, en tot cas, el que sí que fem la reflexió és, ja ho vam dir, aclarim si realment
el que estem parlant és de que els ajuntaments no estan executant el que podrien o
haurien; és una hipòtesi, de moment és una hipòtesi, potser és algun altre tipus de
problema. No tornarem a fer les denúncies que fem, en altres moments, de que, home,
potser que al món local comencem a ser una mica més respectuosos amb la
ciutadania i no ens gastem tots els diners d’inversió al final del mandat i anem
organitzant-ho millor. Crec que això i pensar que al final del mandat perquè facis una
obra et votarà més gent, jo crec que és propi d’altres moments democràtics i, per tant,
valdria la pena que el món local reflexionés; però tenim dubtes de que aquest sigui
estrictament l’únic motiu pel qual el nivell d’execució és tan baix i, potser, hi ha altres
problemes.
I, per tant, sospitem que ens podem trobar que, al primer trimestre del proper mandat;
per tant, el segon i el tercer trimestre del 2019, ja li vaig comentar al diputat d’Hisenda,
ens podem trobar que el proper responsable de la cooperació local es trobi amb molts
ajuntaments que no han executat els seus projectes i li estan venint a demanar canvis
de projectes, canvis de destí, etc. Per tant, potser, aquest mandat no és com els
anteriors i estem creient que els ajuntaments executaran al final del mandat les obres i,
potser, no és així; perquè el món ha canviat i les inversions als ajuntaments potser no
són aquestes. Per tant, insistir en què intentem filar una mica més prim per
diagnosticar realment quin és el problema de que hi hagi tan poca transferència als
ajuntaments.
Pren la paraula el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: De fet, a les
intervencions que hem sentit, es pregunten però es responen a ells mateixos els
diputats, especialment el senyor Tovar.
A veure, per explicar-ho pedagògicament, que demana el diputat Funes. La Diputació
té l’obligació de posar, al seu pressupost, uns diners que els ajuntaments han
assegurat que es gastaran aquest any. Perquè nosaltres, quan fem les Meses de
concertació, acordem amb els ajuntaments en quin exercici faran les obres que ens
demanen. Per tant, si els ajuntaments han demanat aquestes quantitats previstes per
al 2017, la Diputació té l’obligació de posar una partida que contempli tot allò que els
ajuntaments ens han dit que gastaran. En el moment d’executar-ho, els ajuntaments,
per diverses qüestions, no compleixen amb el calendari que havien previst i
s’endarrereixen; la qual cosa vol dir que no fan certificació d’aquelles obres que havien
previst i, per tant, no s’han de pagar. La Diputació pot posar una partida menor d’allò
que té compromès? No. Els ajuntaments es poden allargar a l’hora de fer i executar
unes obres? Sí. I aquesta és una evidència que intentem afrontar d’una manera clara,
però que no ens en sortim. Els hi he explicat en vàries ocasions que, des de la
Intervenció i des de la pròpia Àrea, intentem que això sigui possible.
A favor dels ajuntaments, dir que no és una qüestió de que es vulguin fer les obres a
final del mandat, és una qüestió lògica de temps. Quan s’inicia el mandat i quan es
demana el Programa Xarxa, es comença amb un avantprojecte d’aquell projecte que
tu creus que serà bo per a aquell mandat; i vostès saben que l’Administració té uns
temps que ha de complir. Des de que es presenta l’avantprojecte a la Diputació, la
Diputació el que fa és acceptar o no finançar aquell projecte i, a partir d’aquell moment,
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els ajuntaments han de fer tota la feina d’aprovar el projecte, fer-lo, licitar exposicions
públiques i, finalment, adjudicar l’obra. I això, sempre, sol passar la segona part del
mandat; per tant, en aquesta qüestió, la Diputació ja hi juga, per entendre’ns. Ja sap
que els dos anys haurà de posar una partida molt més gran a Xarxa i molt més petita
als dos primers. Tot i això, sabem que el primer any de mandat sempre estan
certificant obres del mandat anterior i, per tant, també el primer mandat d’una partida o
el primer exercici d’una partida econòmica. Intentem resoldre aquesta situació; ho hem
dit en molt ocasions. Però entenem la complexitat de que tres-cents onze ajuntaments,
o tres-cents deu més u, facin tota la seva feina d’aprovar projectes, licitar-los i
començar l’obra i certificar, perquè la Diputació pugui aportar aquella quantitat que ha
compromès amb els ajuntaments. Per tant, una explicació més pedagògica, com diu el
diputat, però una realitat difícil de canviar perquè hauríem de posar límits als
ajuntaments, i això també es fa molt complicat. Posar límits als ajuntaments és dir:
vostè o certifica obra al 2017 o perd la subvenció. I això segur que si ho posem a
votació, en aquesta sala, tothom hi està en desacord que això es faci d’aquesta
manera i, per tant, estem treballant per aconseguir-ho, però és força difícil.
La senyora Conesa (CiU) diu: Entenc que és una dació de compte, un donar-se per
assabentat, per tant, passem al proper punt.
I el Ple en resta assabentat.
Tresoreria
13.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2017, pel qual es proposa aprovar la
modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de
Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2018.
“Per decret de la Presidència número 6479/2017, de 26 de juny, es va aprovar la
modificació de l’estructura organitzativa de la Intervenció i la Tresoreria. A
conseqüència d’aquesta reorganització, la tramitació dels expedients en matèria
d’ordenances fiscals, taxes i preus públics que fins ara es duia a terme des de la
Intervenció General ha passat a gestionar-se per la Tresoreria.
Arran d’aquesta reorganització, s’ha centralitzat en la Tresoreria la recepció dels
escrits presentats pels diferents centres gestors i organismes autònoms de la
Diputació, amb les respectives propostes de modificacions i actualitzacions de les
ordenances fiscals, taxes i preus públics que hauran de regir a partir de l’exercici 2018.
La majoria de les taxes i preus públics es mantenen sense variacions, no obstant això,
d’acord amb algunes de les propostes rebudes s’incorporen noves prestacions, se’n
suprimeixen d’altres, es proposen increments o minoracions singulars en funció de
l’evolució dels costos i dels ingressos.
Pel que fa als textos articulats de les diferents ordenances fiscals, s’ha procedit a
actualitzar-los per la necessària adaptació als canvis normatius, introduir-hi millores de
redacció i precisions interpretatives. Aquestes modificacions queden recollides amb
major detall en el document intitulat Resum de les modificacions proposades en les
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ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que han de regir
a partir de l’exercici 2018 que obra en l’expedient.
Com en anys anteriors, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords i resolucions,
s’ha considerat convenient que el Ple avoqui les competències que en matèria
d’establiment i modificació de preus públics té delegades en la Junta de Govern i la
Presidència, per tal de reunir en un mateix acte l’adopció dels acords referits a totes
les modificacions d’ordenances i de tarifes proposades per al proper exercici, cosa que
permetrà també aplegar la seva publicació en un mateix anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Vistes les memòries i els informes econòmics formulats de conformitat amb allò que
preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
En el cas de les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del TRLRHL.
Els preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència
local, que s’estableixen o es modifiquen, cobreixen el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada, llevat quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic que aconsellen fixar-los per import inferior al cost del servei, conforme
el que es preveu a l’article 44 del TRLRHL.
La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix a
l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRLRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances fiscals
generals de gestió, liquidació, inspecció i recaptació.
De conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de l’àmbit de les
seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei esmentada
mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
L’article 17 del TRLRHL, regula els acords provisionals adoptats per les Corporacions
locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels
elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries,
així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les corresponents
ordenances fiscals.
Els articles 20.1 i 132 del TRLRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, faculten respectivament les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
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Els articles 41 i 148 del TRLRHL faculten les diputacions provincials per a establir
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del propi TRLRHL.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret 3048/16 de 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de
2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al
Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials, que ha de
regir a partir de l’exercici 2018, així com el seu text refós, tot plegat com resulta de
l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i
del 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques, que ha de regir a
partir de l’exercici 2018, així com el seu text refós, de conformitat amb allò que
disposen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 134 del TRLRHL.
Tercer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, així com el seu text refós, i
la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes,
que han de regir a partir de l’exercici 2018, tot plegat com resulta de l’Annex que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en
relació amb els articles del 15 al 19 del TRLRHL.
Quart.- AVOCAR, per a aquest acte, les competències que el Ple té delegades en la
Junta de Govern i la Presidència, respectivament, en matèria d’establiment i
modificació de preus públics, recollides als apartats 2.2.a) i 3.3.a) de la Refosa número
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 3048/16 de 14 d’abril
de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016) i APROVAR l’establiment, supressió
o modificació dels preus públics que han de regir a partir de l’exercici 2018, tot plegat
com resulta de l’Annex, de conformitat amb allò que disposen els articles del 41 al 47 i
148 del TRLRHL.
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Cinquè.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, així com el seu text refós, i la
imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes,
que han de regir a partir de l’exercici 2018, tot plegat com resulta de l’Annex que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en
relació amb els articles del 15 al 19 del TRLRHL.
Sisè.- EXPOSAR al públic els anteriors acords provisionals, així com el text íntegre de
les ordenances, durant el termini de trenta dies a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Setè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Vuitè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense
cap més tràmit, si un cop finalitzat el període d’exposició pública no s’hi haguessin
presentat reclamacions.
Novè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i
els textos íntegres de les ordenances.
Desè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la
Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació definitiva, en
compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Onzè.- ACORDAR que un cop que hagin esdevingut definitivament aprovades, les
presents modificacions de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic provincials, de l’Ordenança fiscal del recàrrec
provincial sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre i
de l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària reguladora de la taxa per la
prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, entraran en vigor a partir
de l’1 de gener de 2018.”
Annex al Dictamen relatiu a la modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus
públics que regiran a partir de l’exercici de 2018
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PROVINCIALS
INTRODUCCIÓ
Les entitats locals, en l’exercici de la potestat reglamentària a què es refereix l’apartat 2 de
l’article 12 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel
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Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden adaptar al seu règim d’organització i
funcionament intern la normativa en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs locals, bé mitjançant les ordenances fiscals reguladores dels diferents tributs locals, bé
mitjançant l’aprovació d’ordenances fiscals reguladores de les matèries assenyalades.
En l’àmbit tributari local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) inclou
com a novetat les ordenances fiscals, quan es refereix a les fonts de l’ordenament tributari, en
relació amb la llei anterior.
D’acord amb allò que estableix la disposició addicional quarta, apartat 3r, de la LGT, les entitats
locals, dins de l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la
LGT, mitjançant les ordenances fiscals corresponents.
L’Ordenança esmentada recull els aspectes comuns de les ordenances fiscals en matèria de
taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial, i per la
prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de competència d’aquesta
Diputació, amb la qual cosa s’aconsegueix simplificar-ne el contingut en les matèries
assenyalades.
Com a conseqüència de la simplificació normativa i per tal d’evitar reiteracions, les ordenances
fiscals es remeten a la LGT i a l’Ordenança general en matèria de responsabilitat, d’infraccions
i de sancions.
L’estructura de l’Ordenança general és la següent:
 Secció I - Disposicions generals
 Secció II - Procediment
 Secció III - Normes sobre gestió
Subsecció I - Gestió de tributs
Capítol I - De venciment periòdic
Capítol II - De venciment no periòdic
Capítol III - Notificacions administratives
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals
Capítol V - Procediment de revisió
Capítol VI - Suspensió del procediment
Capítol VII - Devolució d’ingressos indeguts
 Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris
Capítol I - Preus públics
 Secció IV - Recaptació
 Secció V - Inspecció
 Secció VI - Règim sancionador
 Disposicions addicionals
Primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals.
Segona. Modificacions dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
 Disposicions finals.
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SECCIÓ I - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 11, 12.2 i 15.3 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària (LGT), conté normes comunes, tant substantives com de
procediment, que es consideren part integrant de les ordenances fiscals i dels reglaments
interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret
públic provincials.
2. Aquesta Ordenança es dicta per:
a) Desplegar el que preveu la LGT en aquells aspectes referents als procediments tributaris de
gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquesta Diputació.
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de
possible determinació per la Diputació.
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de la Diputació.
e) Informar els ciutadans de les normes i els procediments, el coneixement dels quals pugui
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. La present Ordenança s’aplica a la gestió dels ingressos de dret públic la titularitat de la qual
correspon a la Diputació de Barcelona o als seus organismes autònoms.
2. La Diputació i els seus organismes autònoms poden gestionar aquests ingressos per si
mateixos o mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària. Quan l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT) faci les actuacions de gestió, inspecció i recaptació, es regiran per la seva pròpia
normativa constituïda pels Estatuts, el Reglament orgànic i funcional i l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.
3. Per decret de la Presidència es poden dictar disposicions interpretatives i aclaridores
d’aquesta Ordenança i de les ordenances reguladores de cada ingrés.
SECCIÓ II - PROCEDIMENT
Article 3. Aspectes generals
1. La tramitació d’expedients està guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i també s’ha de
procurar simplificar els tràmits que hagi de fer el ciutadà i facilitar-li l’accés a la informació
administrativa.
2. La Presidència pot delegar l’exercici de competències i la signatura de resolucions
administratives, llevat dels casos en què legalment s’hagi prohibit la delegació.
Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries
1. Els diferents serveis de la Diputació han d’informar els contribuents que ho sol·licitin sobre
els criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària.
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2. Les sol·licituds formulades verbalment es responen d’igual manera. En els casos en què la
sol·licitud es formula per escrit, s’ha de procurar que el contribuent expressi amb claredat els
antecedents i les circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la normativa
tributària aplicable.
3. Les consultes tributàries escrites que es formulen abans de la finalització del termini establert
per a la presentació de declaracions i autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions
tributàries s’han de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació.
4. La contestació a les consultes tributàries escrites té efectes vinculants per a la Diputació. Els
criteris expressats en la resposta esmentada s’han d’aplicar al consultant i a altres obligats
tributaris, sempre que hi hagi identitat entre els fets i les circumstàncies reals i aquells objecte
de consulta.
5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les ordenances, o en
circulars internes provincials, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix
indubtablement de la normativa vigent, el servei receptor de la consulta pot formular la
resposta. La resta de casos es responen des de la Secretaria de la Diputació.
6. Per garantir la confidencialitat de la informació, el contribuent s’ha d’identificar amb la
presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan l’interessat es relaciona
amb l’Administració per mitjans telemàtics, pot identificar-se utilitzant els sistemes d’identificació
que determini la Diputació.
7. Si actua un representant, aquest ha d’acreditar-ne la condició en els termes previstos en
l’article 46 de la LGT. En tot cas, es considera concedida la representació quan es tracta
d’actes de mer tràmit.
Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària
1. Les dades, informes o antecedents obtinguts pels centres gestors de la Diputació en el
desplegament de les seves funcions d’administració tributària tenen caràcter reservat i només
poden ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos que gestiona i per a la
imposició de les sancions que procedeixin, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers,
llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions a què es refereix l’article 95è de la Llei
general tributària.
2. Els centres gestors dels ingressos de dret públic de la Diputació han d’adoptar les mesures
necessàries per garantir la confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.
Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades, informes o
antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a aquesta documentació.
Amb independència de les responsabilitats penals o civils que puguin derivar-se, la infracció
d’aquest particular deure de sigil es considerarà falta disciplinària molt greu.
3. Els centres gestors de la Diputació han de garantir la protecció de les dades de caràcter
personal d’acord amb allò disposat a la Llei orgànica de protecció de les dades de caràcter
personal.
4. L’accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies dels documents que
integren l’expedient administratiu, s’ha d’efectuar en els termes previstos a la normativa
tributària vigent.
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Article 6. Dret a l’obtenció de còpia dels documents que estan a l’expedient
1. El contribuent, o el seu representant, ha de demanar la còpia de documents per escrit.
2. Per obtenir les còpies facilitades per la Diputació, cal pagar les taxes per expedició i
reproducció de documents.
3. Si les necessitats del Servei ho permeten, la petició del contribuent se satisfarà el mateix dia.
Si es tracta d’un nombre elevat de còpies, o quan un altre fet impedeixi complir el termini
anterior, s’ha d’informar el sol·licitant de la data en què podrà recollir les còpies sol·licitades.
Tret que concorrin circumstàncies especials, aquest termini no ha d’excedir els deu dies
naturals.
El moment per sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència o,
en defecte d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de resolució.
4. En cas d’expedició de còpies s’incorporarà una diligència a l’expedient on ha de constar el
número dels folis dels quals s’ha expedit còpia i la recepció del contribuent.
5. Tret que d’acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i accés a la informació
pública en resulti altra cosa, els contribuents no tenen dret a obtenir còpia d’aquells documents
que, tot i que són a l’expedient, afectin interessos de tercers o la intimitat d’altres persones. La
resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents que hi ha a l’expedient s’ha de
motivar. Quan hi hagi qualsevol dubte en relació amb els supòsits anteriors, s’ha de consultar la
Secretaria General.
Article 7. Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la tramitació o
resolució dels procediments es dirigeixen a la Presidència.
Article 8. Al·legacions i tràmit d’audiència de l’interessat
1. Quan els contribuents formulen al·legacions i presenten documents abans del tràmit
d’audiència, s’han de tenir en compte uns i altres a l’hora de redactar la proposta de resolució
corresponent, i cal fer menció expressa de les circumstàncies de la seva aportació en els
antecedents d’aquesta.
2. En els procediments d’inspecció, es dóna audiència a l’interessat en els terminis previstos en
la Llei general tributària, en el Reglament general de les actuacions i en els procediments de
gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments
d’aplicació dels tributs.
En el procediment de gestió, es dóna tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la resolució
administrativa, es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats per altres
administracions o per l’interessat.
3. Especialment, es pot prescindir del tràmit d’audiència quan es tracta de rectificar errors
aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el cas de
liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei general tributària.
En les resolucions dictades en aquells procediments en què no sigui necessari tràmit
d’audiència, es fa constar el motiu legal de la no-realització.
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Amb caràcter general, el termini d’audiència és de deu dies.
Article 9. Registre
1. La Diputació disposa d’un registre general en el que es fan les anotacions dels assentaments
de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu, organisme públic
o entitat vinculada o dependents d’aquests. També s’anota la sortida de documents oficials
dirigits a altres òrgans o particulars.
2. La Diputació també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de
sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores al dia,
sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que s’anunciaran als
potencials usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu electrònica.
La regulació del registre electrònic s’aprovà per decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona en data 25 de novembre de 2010.
3. Els interessats poden presentar escrits dirigits a la Diputació a traves de qualsevol d’aquests
mitjans:
a) Registre general o electrònic de la Diputació
b) Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, diputacions, cabildos i
consells insulars o ajuntaments de municipis subjectes al regim de l’article 121 de la Llei
7/1985
c) Oficines de correus
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència
tributària per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que
tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la infracció
prevista a l’art. 199 de la Llei general tributària i la possible obertura del corresponent expedient
sancionador.
4. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de documents
indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat el tràmit de registre,
els documents seran distribuïts sense dilació als respectius destinataris i/o unitats
administratives per a la seva tramitació.
5. Quan, per aplicació de les Ordenances fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb motiu
de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a la Diputació, la Tresoreria facilitarà el
procediment per poder fer-la efectiva en el moment de presentació d’aquells.
6. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entén data de presentació del
corresponent escrit la data de recepció en el registre de la Diputació.
7. Amb referència als assentaments en els llibres del registre, es poden expedir certificacions
autoritzades per la Secretaria General.
Article 10. Còmput de terminis
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per hores, s’entén
que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d’un dia hàbil.
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Els terminis expressats per hores es compten d’hora en hora i de minut en minut des de l’hora i
minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti i no poden tenir una
durada superior a vint-i-quatre hores.
Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del
còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.
Quan els terminis s’hagin assenyalat per dies naturals, s’ha de fer constar aquesta
circumstància a les notificacions corresponents.
En els procediments d’aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini coincideix en
un dia inhàbil, es trasllada al primer dia hàbil següent.
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà del dia en
què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des de l’endemà del dia en què es produeixi
l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de venciment no hi hagués dia
equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entén que el termini finalitza l’últim dia del
mes.
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
4. Els terminis expressats en dies es compten a partir de l’endemà del dia en què té lloc la
notificació o publicació de l’acte, o des de l’endemà del dia en què es produeix l’estimació o
desestimació per silenci administratiu.
5. Els terminis per resoldre es computen a partir del dia en què la sol·licitud ha tingut entrada al
Registre de la Diputació.
6. Excepcionalment, d’ofici o a petició dels interessats, es pot concedir una ampliació de
terminis que no excedeixi de la meitat d’aquests.
7. Respecte als terminis, en aquells procediments que es tramitin per l’ORGT, s’estarà al que
disposa l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza
mitjançant col·laboració interadministrativa.
Article 11. Tramitació d’expedients
1. Els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a
través de mitjans electrònics amb les Administracions públiques.
2. De les sol·licituds, comunicacions i escrits que presentin els interessats electrònicament
poden exigir el corresponent rebut que acrediti la data i hora de presentació.
3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requereix
l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indica que, si no ho
fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició.
4. Quan es requereixi a un interessat que aporti la documentació necessària per a la continuïtat
del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos sense que s’hagi
complert el requeriment de l’Administració, es produirà la caducitat del procediment, de la qual
cosa s’advertirà l’interessat.
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5. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que els interessats han de
complimentar s’han de portar a terme en el termini de deu dies a partir de la notificació de l’acte
corresponent.
6. Els interessats que no compleixen el que disposa l’apartat anterior, se’ls pot declarar
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent i continuar amb el procediment; d’altra banda,
s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produeix abans o
dins del dia en què es notifiqui la resolució en la qual es tingui per transcorregut el termini.
7. La terminació convencional del procediment ha de ser autoritzada pel Ple, o per l’òrgan que
en sigui competent d’acord amb la Refosa sobre la delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple vigent en cada moment.
Article 12. Obligació de resoldre
1. La Diputació està obligada a resoldre totes les qüestions que es plantegen en els
procediments tributaris, així com a notificar la resolució expressa. S’exceptua aquest deure de
resoldre expressament en els casos següents:
- En els procediments relatius a l’exercici de drets que només han de ser objecte de
comunicació per l’obligat tributari.
- Quan el procediment ha caducat o s’ha produït la pèrdua sobrevinguda de l’objecte, la
renúncia o el desistiment dels interessats.
El termini màxim de duració dels procediments és de sis mesos, excepte que la normativa
aplicable fixi un termini diferent.
2. S’assenyalen en concret els terminis següents, d’interès particular:
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, s’ha de resoldre en el termini d’un
mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, es considerarà que la sol·licitud ha estat
desestimada.
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals s’ha de resoldre en el termini màxim de
sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, es considerarà que la sol·licitud ha
estat desestimada.
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim fixat
per a la seva resolució sense que s’hagi dictat i notificat acord exprés legitima l’interessat per
entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, segons que el que
correspongui i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar.
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors tenen únicament els efectes
expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes en l’article 26.4 de la Llei
general tributària s’aplica el que disposa l’article 18 d’aquesta Ordenança.
SECCIÓ III - NORMES SOBRE GESTIÓ
SUBSECCIÓ I - GESTIÓ DE TRIBUTS
CAPÍTOL I - DE VENCIMENT PERIÒDIC
Article 13. Taxes
1. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a diversos
exercicis, l’acreditació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn
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l’any natural, excepte en els casos d’inici o cessament en la recepció dels serveis o la utilització
privativa o l’aprofitament especial, en què s’ha d’aplicar el que preveuen els apartats següents:
a) En els casos d’inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament
especial, l’import de la quota es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que
restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en què es produeix l’inici de la recepció dels serveis o
la utilització o l’aprofitament.
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament
especial, la quota es prorrateja per trimestres naturals. Correspon al subjecte passiu pagar la
part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació, inclòs
aquell en què es produeixi el cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o
aprofitament especial.
CAPÍTOL II - DE VENCIMENT NO PERIÒDIC
Article 14. Pràctica de liquidacions
1. Les liquidacions dels ingressos de dret públic provincials es practiquen en els termes
regulats en les ordenances fiscals.
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de la
Presidència o de l’òrgan en qui delegui.
3. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració
siguin suficients per formular proposta de liquidació, s’ha de notificar aquesta proposta per tal
que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret.
Vistes les al·legacions, es pot practicar liquidació provisional.
Article 15. Presentació de declaracions
1. La Diputació estableix els circuits per conèixer l’existència de fets imposables que originen
l’acreditació dels tributs provincials.
2. Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a
presentar les declaracions previstes legalment.
3. La manca de presentació de declaracions de manera completa i correcta, necessàries
perquè la Diputació pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel
procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l’interessat regularitzi
la seva situació sense requeriment de l’Administració.
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, de conformitat
amb el que estableix l’article 192 de la Llei general tributària.
CAPÍTOL III - NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES
Article 16. Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió,
liquidació, recaptació i inspecció
1. Les notificacions es practiquen preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan
l’interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.
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2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, poden decidir i
comunicar en qualsevol moment a l’Administració Pública la seva voluntat.
3. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària i la
normativa de desplegament, amb les especificitats de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fa càrrec de la notificació, es fa constar
aquesta circumstància en l’expedient, amb indicació del dia i l’hora en què es va intentar la
notificació, intent que s’haurà de repetir per una sola vegada i en una hora diferent dins dels
tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s’hagi realitzat abans de les
quinze hores, el segon intent s’ha de realitzar desprès de les quinze hores i a l’inrevés, deixant,
en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents.
5. Les notificacions per mitjans electrònics s’entenen practicades en el moment en què es
produeix l’accés al seu contingut. La notificació s’entén rebutjada quan hagin transcorregut deu
dies naturals des de la posada a disposició sense que s’hagi accedit al seu contingut.
6. Quan la notificació practicada en paper no hagi estat rebuda personalment es citarà a
l’interessat o el seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença,
mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascun dels interessats, al
Butlletí oficial de l’Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan
responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot
cas, la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci al BOE. Quan, transcorregut el termini indicat, no s’ha
comparegut, la notificació s’entén produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del
venciment del termini per comparèixer.
7. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions del present article.
8. Quan l’interessat hagi estat notificat per diferents vies, es pren com a data de notificació, la
que s’ha produït en primer lloc.
9. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs
de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, no és
necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els supòsits
establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
CAPÍTOL IV - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS
Article 17. Sol·licitud
1. La Presidència o òrgan en qui delegui té competència per concedir o denegar beneficis
fiscals.
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter
pregat, per la qual cosa han de ser sol·licitats.
3. Amb caràcter general, i excepte en els casos en què la llei o l’ordenança fiscal estableixin
previsió contrària, els beneficis fiscals s’apliquen a totes les liquidacions afectades que no
hagin adquirit fermesa en el moment de la concessió, sempre que els requisits del benefici
fiscal concorrin en la data d’acreditació del tribut.
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4. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adopta en el
termini de sis mesos comptadors des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en
aquest termini, la sol·licitud formulada s’entén desestimada.
No cal que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats quan
el centre gestor del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades amb el
consentiment de l’interessat perquè es faci la consulta esmentada. Es presumeix que la
consulta o l’obtenció de dades és autoritzada pels interessats excepte que consti en el
procediment la seva oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi el consentiment
exprés.
5. No s’admet l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet
imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris.
CAPÍTOL V - PROCEDIMENT DE REVISIÓ
Article 18. Recursos administratius
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic provincials, només pot
interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte administratiu que es
reclama.
2. El recurs de reposició s’entén desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes
comptador des de la data d’interposició.
3. Als efectes de la no-exigència d’interessos de demora a què fa referència l’article 26.4 de la
Llei general tributària, s’entén que la Diputació ha incomplert el termini màxim de resolució del
recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva interposició,
sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a l’empara de la
disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i en paritat amb el que
preveu aquesta llei per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives.
4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a) En el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació de l’acord
resolutori del recurs de reposició, si la resolució ha estat expressa.
b) En el termini de sis mesos comptadors des de l’endemà del dia en què hagi d’entendre’s
desestimat el recurs de reposició, si no hi hagués resolució expressa.
5. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la modificació de
les ordenances fiscals és de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació
de la seva aprovació definitiva.
Article 19. Revisió d’ofici
1. El Ple de la Diputació pot declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels ingressos de dret
públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts en l’article
217 de la Llei general tributària.
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se:
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte.
b) A instància de l’interessat.
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En el procediment, s’ha de concedir audiència a aquells a favor dels quals l’acte que es pretén
anul·lar va reconèixer drets.
Article 20. Declaració de lesivitat
1. En altres casos, diferents del previst en l’article anterior i als quals es refereix l’article 220 de
la Llei general tributària, la Diputació només pot anul·lar els seus actes declaratius de drets si
els declara lesius per a l’interès públic.
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de la Diputació.
3. En el termini de dos mesos des de l’endemà de la declaració de lesivitat, s’ha d’interposar el
recurs contenciós administratiu corresponent.
Article 21. Revocació d’actes
1. La Diputació pot revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estima que
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació
jurídica particular posen de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació
del procediment s’ha produït indefensió als interessats.
El procediment de revocació s’inicia exclusivament d’ofici, sens perjudici que els interessats
puguin promoure la seva iniciació per la Diputació, mitjançant un escrit que han de dirigir a
l’òrgan que va dictar l’acte.
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció.
2. S’han de rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors
materials, de fet i aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va
dictar l’acte objecte de rectificació.
Tramitat l’expedient en què es justifica la necessitat de procedir a la rectificació, el servei
competent ha de formular proposta d’acord rectificador, que ha de ser aprovada pel mateix
òrgan que va dictar l’acte objecte de rectificació.
CAPÍTOL VI - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
Article 22. Suspensió per interposició de recursos
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat
exigida; això no obstant, la interposició del recurs no atura l’acció administrativa per a la
cobrança llevat que l’interessat sol·liciti la suspensió del procediment, cas en què és
indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de demora que
generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en què es procedeixi a
l’execució.
2. No obstant el que es disposa en el punt anterior, l’òrgan competent per resoldre el recurs pot
suspendre, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte recorregut quan concorri
alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.
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3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit
desestimatori, s’ha de notificar a l’interessat i concedir-li termini per pagar en període voluntari,
en els termes següents:
-

El deute es pot satisfer fins al dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil posterior, si la
resolució es notifica la primera quinzena del mes.
El deute es pot satisfer fins al dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil posterior, si
la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes.

4. Quan de la resolució del recurs es deriva l’obligació de modificar la liquidació, el deute
resultant pot ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.
5. Quan la Diputació conegui la desestimació d’un recurs contenciós administratiu contra una
liquidació que es troba en període de pagament voluntari, ha de notificar el deute resultant
comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període de suspensió i
concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst en el punt 3.
Quan el deute suspès es troba en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions
executives contra el patrimoni del deutor, se li ha de requerir el pagament del deute suspès
més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió.
6. Quan l’execució de l’acte ha estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els òrgans
de recaptació no han d’iniciar o, en el seu cas, no han de reprendre les actuacions del
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós
administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins llavors.
Si durant aquest termini l’interessat comunica a aquest òrgan la interposició del recurs amb
petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el pagament del deute, s’ha de mantenir
la paralització del procediment sempre que la garantia aportada en via administrativa conservi
la vigència i eficàcia. El procediment es reprendrà o se suspendrà de resultes de la decisió que
adopti l’òrgan judicial.
7. Es pot concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecta només elements tributaris
clarament individualitzats, la incidència dels quals resulta quantificable en la determinació del
deute tributari. En aquest cas, l’import de la garantia només ha de cobrir el deute suspès.
Article 23. Altres casos de suspensió
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres casos de suspensió quan s’ha
sol·licitat ajornament dels deutes o s’ha interposat terceria de domini.
2. Cal paralitzar el procediment quan l’interessat ho sol·liciti si demostra l’existència d’alguna de
les circumstàncies següents:
a) Que hi ha hagut error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i judicial,
no es pot procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de
constrenyiment, llevat que es tracti de casos de força major, béns peribles, béns en els quals hi
ha un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent sol·licita de manera expressa la
seva alienació.
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Article 24. Garanties
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment ha de cobrir l’import del
deute, els interessos de demora i els recàrrecs que procedirien en cas d’execució de la
garantia.
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica són exclusivament les
següents:
a) Diner efectiu o valors públics, els quals es poden dipositar a la Caixa General de Dipòsits, a
la Tresoreria Provincial, o a la Tresoreria de l’ORGT si aquest organisme en gestiona la
recaptació.
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca
o certificat d’assegurança de caució.
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest
cas ha de ser valorada per la Intervenció.
3. En casos molt qualificats i excepcionals, l’òrgan que tingui atribuïda la competència pot
acordar, a instància de part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia,
quan el recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
4. Respecte a les garanties que han de prestar-se en els casos d’ajornaments i fraccionaments
de pagament, és d’aplicació el que preveu l’article 32 d’aquesta Ordenança.
CAPÍTOL VII - DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Article 25. Iniciació de l’expedient
1. Amb caràcter general, el procediment s’inicia a instància de l’interessat, que ha de
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute.
2. La devolució es pot acordar d’ofici en els casos següents:
a) Quan després d’haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta és anul·lada.
b) Quan es verifica la duplicitat del pagament.
Article 26. Quantia de la devolució
Quan es dicta acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia estat
ingressada, es reconeix d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de demora, sempre
que es tracti d’un ingrés indegut.
La base de càlcul és l’import ingressat indegudament; consegüentment, en casos d’anul·lació
parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acrediten en raó a la part de liquidació
anul·lada.
El tipus d’interès aplicable és el vigent al llarg del període segons el que preveu l’article 26.6 de
la Llei general tributària. Consegüentment, si s’ha modificat cal periodificar i aplicar a cada any
o fracció el tipus d’interès de demora que la Llei de pressupostos de l’Estat fixa per a l’exercici.
Article 27. Reintegrament del cost de les garanties
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial,
s’inicien a instància de l’interessat.
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Amb el reintegrament del cost de les garanties que en el seu cas sigui procedent, s’ha d’abonar
l’interès legal vigent que s’ha meritat des de la data acreditada en què s’ha incorregut en els
costos esmentats fins a la data en què s’ordena el pagament.
2. Les dades necessàries que ha de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s
adequadament aquestes sol·licituds, així com per fer, en el seu cas, el reintegrament que
correspongui, són les següents:
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número
d’identificació fiscal i domicili de l’interessat.
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent totalment o
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com
testimoni o certificació acreditativa de la seva fermesa.
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals se sol·licita, adjuntant com a documents
acreditatius en el cas d’avals o fiances de caràcter solidari i certificats d’assegurança i
caució, per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit, societat de garantia
recíproca o entitat asseguradora en concepte de primes, comissions i despeses de
formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval, fiança o certificat, meritats fins a la data
en que es produeixi la devolució de la garantia.
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual s’ha de fer el reintegrament. Es pot optar per:
-

Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de
l’entitat de crèdit o bancària.
Xec nominatiu.
Compensació en els termes previstos en el Reglament general de recaptació.

3. Si l’escrit d’iniciació no reuneix les dades expressades o no adjunta la documentació
necessària, es requerirà l’interessat per a la seva esmena en un termini de deu dies.
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i
d’indemnització per costos d’avals es fan per compte d’aquesta Diputació quan es refereixen
als ingressos de titularitat provincial.
El seu import degudament justificat ha de ser aplicat en el primer comunicat comptable que es
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament.
SUBSECCIÓ II - GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS
CAPÍTOL I - PREUS PÚBLICS
Article 28. Recaptació dels preus públics
1. Es poden exigir preus públics per la prestació de serveis o per portar a terme activitats de
competència local que han estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les dues
condicions següents:
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no és imprescindible per a la
seva vida privada o social.
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins de l’àmbit de la Diputació que exigeix
el preu.
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SECCIÓ IV - RECAPTACIÓ
Article 29. Òrgans de recaptació i obligats al pagament
1. La recaptació dels ingressos es duu a terme pels respectius centres gestors, que poden
sol·licitar, si convé, l’assistència de l’ORGT. Quan la gestió recaptatòria s’atribueix a l’ORGT,
l’exercici de competències i funcions correspon als òrgans i al personal que hi és adscrit,
segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, s’ha de fer segons
el que preveu la seva Ordenança general.
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts.
b) Els successors.
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
3. Si els deutors principals, referits en el punt anterior, no compleixen la seva obligació, estan
obligats al pagament els subjectes següents:
a) Els responsables solidaris.
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
4. L’ORGT pot demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i/o de
l’Agència Tributària de Catalunya per a la recaptació executiva dels ingressos provincials quan
no s’hagi pogut recaptar els deutes perquè no es coneix l’existència de béns embargables
situats dins l’àmbit de la província de Barcelona.
Article 30. Responsables solidaris i subsidiaris
1. En els casos de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el
període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se’n pot
reclamar el pagament als responsables solidaris.
2. Responen solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària , en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat:
-

Les adquisicions efectuades en un procediment concursal
Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, realitzades
per una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o activitat.

3. Igualment, també són responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins a
l’import del valor dels béns o drets que s’hagin pogut embargar o alienar, les persones i entitats
següents:
a) Les que són causants o col·laboren en l’ocultació o transmissió de béns o drets de l’obligat
al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària.
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixen les ordres d’embargament.
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c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la
garantia, consenteixen o col·laboren en l’aixecament dels béns o drets embargats o
d’aquells béns o drets sobre els quals s’ha constituït la mesura cautelar o la garantia.
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació de
l’embargament, consenteixen o col·laboren en l’aixecament d’aquests.
4. Responen subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no han fet els actes necessaris de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries fins als límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries responen del deute tributari pendent i de les
sancions.
b) En casos de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que
estiguin pendents en la data de cessament, sempre que no hagin fet el necessari per al seu
pagament o no hagin adoptat acords o pres mesures causants de la manca de pagament.
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.
5. La responsabilitat s’exigeix en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en
la Llei general tributària.
Article 31. Successors en els deutes tributaris
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmeten als
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de
l’herència.
Es poden transmetre els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no
estiguin liquidats.
No es transmeten les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades s’han de transmetre als socis, copartícips o cotitulars, que queden obligats
solidàriament fins als límits següents:
a) Quan no hi ha limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’ha limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspon i les altres percepcions patrimonials rebudes per aquests en els dos últims anys
anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut de
respondre d’aquestes obligacions.
Es poden transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat
jurídica, en casos d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmeten a les persones o
entitats que succeeixen, o són beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també és aplicable
a qualsevol cas de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o d’una entitat amb
personalitat jurídica.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució es transmeten als destinataris dels béns i
drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les entitats esmentades.
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5. Les sancions que procedeixen per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 d’aquest article s’exigeixen als seus successors, fins al
límit del valor de la quota de liquidació que els correspon.
Article 32. Ajornaments i fraccionaments
1. La concessió i denegació de les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments correspon a
l’òrgan que tingui atribuïda la competència.
2. No poden ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris:
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats
- En cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes que,
d’acord amb la legislació consursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.
- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import per principal inferior a 60 euros.
3. L’acord de concessió ha d’especificar la garantia que el sol·licitant ha d’aportar o, si escau, la
dispensa d’aquesta obligació.
4. La garantia ha d’aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de
la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual queda condicionada a aquesta
aportació.
Article 33. Prescripció
1. Prescriuen als quatre anys:
a)
b)
c)
d)

El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant la liquidació oportuna.
L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
L’acció per imposar sancions tributàries.
El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.

2. La prescripció establerta a l’apartat anterior no afecta el dret de l’Administració per realitzar
comprovacions i investigacions conforme al que disposa l’article 115 de la Llei general
tributaria, llevat del que s’estableix a l’apartat segon de l’article 66 bis del mateix text normatiu.
3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determina d’acord amb la normativa
particular que regula la gestió de l’ingrés corresponent.
4. El termini de prescripció s’interromp en els casos i termes previstos en l’article 68 de la Llei
general tributària.
5. Produïda la interrupció, s’inicia de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data
de l’última actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.
6. La prescripció guanyada extingeix el deute.
Article 34. Compensació
1. Poden compensar-se els deutes a favor de la Diputació que es troben en fase de gestió
recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per part
d’aquell i a favor del deutor.
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2. Es compensen d’ofici, durant el termini d’ingrés en període voluntari. les quantitats a
ingressar i a retornar que resultin de l’execució de la resolució a que fa referència l’article 225.3
de la Llei general tributària.
3. Quan la compensació afecta deutes en període voluntari, cal el deutor que la sol·liciti.
4. Quan els deutes estan en període executiu, l’òrgan competent pot ordenar la compensació,
que s’ha de practicar d’ofici i ha de ser notificada al deutor.
Article 35. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant
deduccions sobre transferències
1. Els deutes a favor de la Diputació, quan el deutor és un ens territorial, un organisme
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l’activitat dels quals no es regeix per
l’ordenament privat, són compensables d’ofici, una vegada transcorregut el termini d’ingrés en
període voluntari.
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les comunitats autònomes, les
entitats locals i altres entitats de dret públic tenen amb la Diputació poden extingir-se amb les
deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes o
dels ens locals corresponents ha de transferir a les referides entitats deutores.
3. Quan no és possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les entitats
públiques assenyalades anteriorment, perquè no tenen cap crèdit contra la Diputació de
Barcelona, l’Assessoria Jurídica, després d’examinar la naturalesa del deute i del deutor i el
desenvolupament de la tramitació de l’expedient, ha d’elaborar la proposta d’actuació, que pot
ser una de les següents:
a) Sol·licitar a l’Administració de l’Estat, a l’Administració autonòmica o a la local que, amb
càrrec a les transferències que poguessin ordenar-se a favor de l’ens deutor, s’apliqui la
deducció de la quantitat equivalent a l’import del deute.
b) Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació.
4. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels
ens deutors de la Diputació, l’ORGT ha d’investigar l’existència de béns patrimonials, a l’efecte
d’ordenar-ne l’execució si resulta imprescindible per a la realització del crèdit provincial.
5. El tresorer ha d’aprovar les actuacions que, si escau, s’han de portar-se a terme, i s’ha de
notificar formalment la resolució a l’entitat deutora.
Article 36. Situació d’insolvència
1. Són crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en el procediment de gestió
recaptatòria, perquè els obligats al pagament són fallits o perquè els béns coneguts del deutor
són inembargables.
2. Quan l’ORGT ha tramitat el procediment recaptatori, li correspon formular proposta de crèdits
incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva Ordenança general.
3. L’aprovació de l’expedient de declaració de crèdits incobrables és competència de la
Diputació.
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4. Quan s’han declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declaren
provisionalment extingits els deutes, i poden ser rehabilitats en el termini de prescripció. El
deute restarà definitivament extingit si no s’ha rehabilitat en aquell termini.
Article 37. Execució forçosa
1. Amb caràcter general i per tal de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del
deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan l’òrgan responsable de la recaptació
hagi de procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 1.000
euros, només s’han d’ordenar les actuacions d’embargament següents:
a) Deutes de quantia inferior a 100 euros.
- Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia compresa entre 100 euros i inferior a 1.000 euros.
- Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
- Sous, salaris i pensions.
2. Per determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, s’han de computar tots els
deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament.
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embargament referides en el punt
1 és negatiu, s’ha de formular proposta de declaració de crèdit incobrable.
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent és superior a 1.000 euros, es pot ordenar
l’embargament dels béns i drets previstos en l’article 169 de la Llei general tributària,
preservant l’ordre establert al precepte esmentat.
5. No obstant el previst en el punt 4, quan s’ha d’embargar un bé el valor del qual és molt
superior a la quantia del deute, s’ha de consultar el tresorer de la Diputació i s’ha d’actuar tenint
en compte les seves indicacions.
6. A sol·licitud del deutor, es pot alterar l’ordre d’embargament si els béns que designa
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que
preferentment han de ser travats i no causen perjudici a tercers.
7. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’han adjudicat en subhasta pública i
posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, correspon a la
Tresoreria fer la proposta a la Presidència o òrgan competent en què delegui d’adjudicació de
béns a favor de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que estableixen els articles
108 i següents del Reglament general de recaptació.
Si l’ORGT ha tramitat el procediment recaptatori, un cop ultimades les actuacions, ha d’elevar
l’expedient a la Diputació de Barcelona, perquè la Tresoreria pugui formular la proposta
d’adjudicació de béns a la Presidència.
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no és d’interès per a la Diputació
de Barcelona, i no existeixen altres béns o drets susceptibles d’embargament, s’ha de procedir
a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a la recaptació dels quals es tramità
la subhasta, sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient en cas que es
modifiquessin les circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general.
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SECCIÓ V - INSPECCIÓ
Article 38. La inspecció tributària
1. El Departament d’Inspecció Tributària porta a terme actuacions de comprovació i, si escau,
investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels tributs que
integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta, si cal, regularitzar la
situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions.
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon dur a terme les actuacions
següents:
a) Investigar els casos de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin
ignorats per l’Administració tributària local.
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions i autoliquidacions que els obligats
tributaris han presentat.
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figuren en els
documents d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i
investigació.
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per obtenir beneficis o incentius fiscals i
devolucions tributàries o per gaudir-ne.
f) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i la naturalesa de
les actuacions inspectores que s’inicien, sobre els drets i deures que els pertoquen, sobre
les normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i els drets que se’n deriven.
g) Fer totes les altres actuacions que demanen dels particulars procediments de comprovació
de tributs locals que la normativa estableix en cada cas, procurant amb especial interès la
correcta inclusió en els censos d’aquells subjectes passius que hi han de figurar.
h) Buscar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local puguin
portar a terme les seves funcions.
i) Comprovar el valor dels drets, les rendes, els productes, els béns, els patrimonis, les
empreses i altres elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries.
j) Fer actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles del 136 al
140 de la Llei general tributària.
3. Si en el decurs de les seves actuacions la inspecció dels tributs constata que els obligats
tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infracció tributària, ha d’aplicar el
règim d’infraccions i sancions establert en la Llei general tributària i en les disposicions que la
desenvolupen, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, en la
mesura que sigui d’aplicació.
Article 39. Personal inspector
1. Els funcionaris del Servei d’Inspecció porten a terme les actuacions de comprovació i
investigació a què es refereix l’article anterior, sota la immediata supervisió de qui en té la
direcció, que en dirigeix, impulsa i coordina el funcionament, amb la preceptiva autorització de
la Presidència.
2. Això no obstant, poden encomanar-se actuacions merament preparatòries o de comprovació
o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics que no
tinguin la consideració de funcionaris.
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3. Els funcionaris de la Inspecció són considerats agents de l’autoritat i han d’acreditar aquesta
condició, si així se’ls demana, fora de les oficines. Les autoritats públiques han de prestar-los la
protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici d’aquestes funcions.
4. Els funcionaris de la Inspecció actuen sempre amb la màxima consideració i han de guardar
sigil rigorós i guardar secret estricte respecte dels assumptes que coneguin per raó del seu
càrrec. La infracció d’aquests deures constitueix, en tot cas, falta administrativa greu.
5. L’òrgan competent proveeix el personal inspector d’un carnet o d’una altra identificació que
l’acrediti per a l’exercici del seu treball.
Article 40. Classes d’actuacions
1. Les actuacions inspectores poden ser:
a)
b)
c)
d)

De comprovació i investigació.
D’obtenció d’informació amb transcendència tributària.
De valoració.
D’informe i assessorament.

2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions estan definits en el TRLRHL, en la Llei general
tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament, tal com disposa l’art. 12.1
de la primera de les normes esmentades.
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’ha d’adequar al corresponent pla de
control tributari aprovat a la Diputació de Barcelona.
Article 41. Lloc i temps de les actuacions
1. Les actuacions de comprovació i investigació poden desenvolupar-se indistintament, segons
decideix la Inspecció:
-

Al lloc on el subjecte passiu té el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu representant té el
seu domicili, despatx o oficina.
Al lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades.
Al lloc on hi ha alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del pressupost de
fet de l’obligació tributària.
A les oficines de la Diputació, quan els elements sobre els quals han de realitzar-se poden
ser-hi examinats.

2. La Inspecció determina en cada actuació el lloc, la data i l’hora en què ha de desenvoluparse la pròxima actuació, cosa que es fa constar en la comunicació o diligència corresponent.
3. Les actuacions que es desenvolupen a les oficines provincials han de respectar
preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als
locals dels interessats, han de respectar la jornada laboral d’oficina de l’activitat que s’hi dugui
a terme, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores o dies.
4. En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de prova o quan
l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, la Presidència o òrgan en qui delegui
pot autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral
esmentada.
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Article 42. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
1. El procediment d’inspecció s’inicia:
a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tingui caràcter general respecte del tribut i, en el seu
cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’ha de formular
dins dels quinze dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i ha de ser atesa
en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud.
2. Les actuacions inspectores es poden iniciar mitjançant comunicació notificada degudament a
l’obligat tributari perquè es personi al lloc, la data i l’hora que s’hi assenyala i tingui a disposició
del personal inspector o els aporti la documentació i els altres antecedents que s’hi demanen, o
que la Inspecció es personi sense prèvia notificació a les empreses, les oficines, les
dependències, les instal·lacions o els magatzems d’aquell, i es desenvolupen amb l’abast, les
facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa dictada per al seu
desplegament.
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tenen caràcter general en relació amb l’obligació
tributària i el període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements
d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici d’actuacions o en la modificació
de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’han acabat amb una liquidació provisional, els fets
regularitzats no poden tornar a ser objecte d’un nou procediment.
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà de representant, que ha
d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi
constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entenen realitzades amb
l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui fefaentment la representació i n’hagi donat compte
expressament a la Inspecció.
5. El personal inspector pot entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es
desenvolupen activitats sotmeses a gravamen, hi ha béns subjectes a tributació, es produeixen
fets imposables o casos de fet de les obligacions tributàries o n’existeix alguna prova, quan es
considera necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del domicili
constitucionalment protegit d’un obligat tributari, cal el seu consentiment previ o, si no el dona,
l’oportuna autorització judicial.
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció qualifica
els fets, actes o negocis portats a terme per l’obligat tributari amb independència de la
qualificació prèvia que aquest els hagués donat.
7. En el decurs de la comprovació, s’ha d’examinar si han concorregut o no en els períodes
afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer qualsevol
benefici fiscal. Si s’acredita que no ha estat així, la Inspecció pot regularitzar la situació de
l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari de concessió
o reconeixement.
8. Les actuacions de la inspecció dels tributs es documenten en diligències, comunicacions,
informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de liquidació i altres acords
resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de
recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi, a més, la regularització que
escaigui o declarant que la situació tributària de l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels
fets que motiven la seva formalització, llevat que s’acrediti el contrari; si els obligats tributaris
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accepten els fets que hi són recollits, aquests es presumeixen certs i només poden rectificar-se
mitjançant prova d’haver incorregut en un error de fet.
9. A l’efecte del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector en
cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho són a l’òrgan provincial
que exerceix aquesta funció i, en altre cas, a la Presidència.
Article 43. Terminació de les actuacions inspectores
1. Les actuacions inspectores han de prosseguir fins al seu acabament, en un termini màxim de
divuit mesos comptadors des de la notificació de l’inici fins que s’hagi d’entendre notificat l’acte
administratiu resultant d’aquestes actuacions, o de vint-i-set mesos si l’import net de la xifra de
negocis de l’obligat tributari és igual o superior al requerit per auditar els seus comptes, i
s’informarà d’aquest termini en la notificació d’inici d’actuacions. No obstant això, aquest termini
es pot suspendre o perllongar motivadament per les circumstàncies previstes als paràgrafs 4t i
5è de l’article 150 de la Llei general tributària.
2. Les actuacions inspectores es donen per concloses quan, a judici de la Inspecció, s’hagin
obtingut les dades i les proves necessàries per fonamentar-hi la regularització que calgui o per
considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just en aquest moment es notifica l’inici
del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a més, es pot fixar a la notificació el
lloc, data i hora per a estendre-les.
3. Les actes d’inspecció han de ser de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat
tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat, o es neguen a rebre-les o
subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La negativa a signar-les es considera
un refús de la notificació. En cas d’incompareixença el termini es compta fins la data en què
s’hagi fet un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució.
4. Les actes que estén la inspecció tributària provincial han de tenir el contingut, la tramitació i
els efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la
normativa dictada per al seu desplegament.
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o
disconformitat, s’ha de donar audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que
convingui al seu dret en relació amb la proposta que es formuli.
6. L’autorització per subscriure una acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o
simultani per l’òrgan competent per liquidar o, en altre cas, per la Presidència.
SECCIÓ VI - RÈGIM SANCIONADOR
Article 44. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries
1. En matèria de tributs locals, és d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la LGT
i en les disposicions que la desenvolupen i complementen com ara el Reglament general del
règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 d’octubre).
2. Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades en
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que fan les accions o omissions tipificades
com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la
seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció tributària concorre més d’un
subjecte infractor, tots queden obligats solidàriament al pagament de la sanció. Qualsevol
subjecte infractor té la consideració de deutor principal.
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3. Els obligats tributaris queden exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció
tributària quan han estat realitzats pels qui no tenen capacitat d’obrar en l’ordre tributari, quan
hi concorre força major, quan deriven d’una decisió col·lectiva per als que no eren a la reunió
on es va adoptar o per als que han salvat el seu vot, quan adeqüen la seva actuació als criteris
manifestats per l’Administració tributària competent en publicacions, comunicacions i
contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en
aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves circumstàncies i les que va
plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències tècniques dels programes
informàtics facilitats per la mateixa Administració tributària.
4. No s’imposen sancions per infraccions tributàries a qui regularitza voluntàriament la seva
situació abans que se li comuniqui l’inici d’un procediment de gestió o inspecció tributàries. Si
l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, té caràcter d’acompte de la liquidació que
procedeixi i no minva les sancions que cal imposar.
5. Les sancions tributàries no es transmeten als hereus i legataris de les persones físiques
infractores. Sí que es transmeten, però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en
els termes establerts en l’art. 40 de la Llei general tributària.
6. El nou règim sancionador ara vigent és d’aplicació a les infraccions comeses abans de la
seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent, sempre
que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada encara no sigui
ferma.
Article 45. Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció.
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de
negligència que estan tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el TRLRHL o en
alguna altra llei.
2. Cada infracció tributària es qualifica de manera unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li
correspon una multa proporcional, s’aplica sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada
cas escaigui. La base de la sanció és, en general, l’import de la quantitat a ingressar resultant
de la regularització practicada, excepte les parts d’aquest import regularitzat que es derivin de
conductes no sancionables.
3. S’entén que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es presenten
declaracions, s’hi inclouen fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s’hi ometen
totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra dada
que incideix en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute tributari
derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui superior al 10%.
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de persones o
entitats interposades.
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària se sanciona:
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció mínima del 50% sobre la base de
la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda local, sense que ultrapassi el 100%.
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c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció mínima del 100% sobre la
base de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de
comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda local, sense que ultrapassi el 150%.
d) Si escau, s’imposen també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es donen
els supòsits establerts en l’article 186 de la Llei general tributària.
5. Les sancions tributàries es graduen exclusivament de conformitat amb els criteris següents,
recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables:
a)
b)
c)
d)

Comissió repetida d’infraccions tributàries.
Perjudici econòmic per a la Hisenda local.
Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposa en els procediments de gestió si no
interposa recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa contra la liquidació
resultant o signa una acta amb acord o de conformitat en un procediment d’inspecció.

Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament.
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’apliquen
segons els criteris següents:
- Comissió repetida d’infraccions tributàries.
Si el subjecte infractor ha estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual infracció,
mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la mateixa naturalesa,
l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren com a antecedent ha
estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si és molt greu, l’increment serà de
vint-i-cinc punts percentuals. A aquest efecte, es consideren de la mateixa naturalesa les
infraccions tipificades en el mateix article de la Llei general tributària, llevat que es tracti
d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que resulta d’una autoliquidació correcta, declarar
incorrectament o obtenir indegudament devolucions tributàries, cas en què totes tres es
consideraran de la mateixa naturalesa.
- Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.
Es determina, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, d’una banda, i la
quantia total que s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una
declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, de l’altra. Si el
resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 25% i
inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%,
respectivament, s’afegeixen deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals.
7. Les sancions establertes en l’apartat 4 d’aquest article es redueixen en un 30% del seu
import quan l’obligat tributari ha prestat el seu acord o conformitat a la proposta de
regularització que se li formula, o en un 50% si la regularització s’ha practicat mitjançant una
acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només és aplicable quan la
infracció consisteixi a:
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resulta d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir l’obligació de presentar de manera completa i correcta les declaracions o els
documents necessaris per practicar liquidacions.
c) Obtenir devolucions indegudament.
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
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e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris
aparents.
Aquesta reducció s’exigeix sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs
contenciós administratiu contra la regularització o la sanció continguda en una acta amb acord,
si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord d’ajornament o
fraccionament demanant en període voluntari de pagament i garantit amb aval o certificat
d’assegurança de caució els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els casos de
conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització.
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es deriven d’una acta amb acord, es redueix
en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en el termini o terminis fixats en
l’acord d’ajornament o fraccionament atorgat per la Diputació de Barcelona a sol·licitud de
l’obligat al pagament, que aquest hagués demanat abans de la finalització del període voluntari,
i si no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si s’interposés, aquesta
reducció s’exigeix sense més tràmit que la notificació a l’interessat.
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut
cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions
corresponents, que és de quatre anys comptadors des que es van cometre les infraccions
corresponents.
Aquest termini de prescripció s’interromp per qualsevol acció de l’Administració tributària de
què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la regularització
d’una situació de la qual pugui derivar-se una sanció.
Article 46. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que resulta d’una
autoliquidació
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa de
cada tribut local la totalitat o una part del deute que resulta de l’autoliquidació correcta, llevat
que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració o s’hagi
presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n deriva.
2. La infracció tributària prevista en aquest article és lleu, greu o molt greu d’acord amb el que
disposen els apartats següents.
3. La base de la sanció és la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència de la
comissió de la infracció.
4. La infracció tributària és lleu quan la base de la sanció és inferior o igual a 3.000 euros o, si
és superior, quan no hi ha ocultació.
5. La infracció és greu quan la base de la sanció és superior a 3.000 euros i hi ha ocultació. La
infracció també és greu, sigui quina sigui la quantia de la base de la sanció, en els casos
següents:
a) Quan s’han utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representa un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determina que la infracció sigui qualificada en tot cas
com a molt greu.
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Article 47. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de manera completa i
correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar liquidacions
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de manera completa i
correcta les declaracions o els documents necessaris perquè l’Administració tributària local
pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es
regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració.
2. La infracció tributària prevista en aquest article és lleu, greu o molt greu d’acord amb el que
es disposa als apartats següents.
3. La base de la sanció és la quantia de la liquidació quan no s’ha presentat declaració, o la
diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la que es deriva de
les dades declarades.
4. La infracció tributària és lleu quan la base de la sanció és inferior o igual a 3.000 euros o, si
és superior, no hi ha ocultació.
5. La infracció és greu quan la base de la sanció és superior a 3.000 euros i hi ha ocultació. La
infracció també és greu, sigui quina sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits
següents:
a) Quan s’han utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representa un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determina que la infracció sigui qualificada en tot cas
com a molt greu.
Article 48. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa
de cada tribut.
2. La infracció tributària prevista en aquest article és lleu, greu o molt greu d’acord amb el que
es disposa als apartats següents.
3. La base de la sanció és la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la
comissió de la infracció.
4. La infracció tributària és lleu quan la base de la sanció és inferior o igual a 3.000 euros o, si
és superior, quan no hi ha ocultació.
5. La infracció és greu quan la base de la sanció és superior a 3.000 euros i hi ha ocultació. La
infracció tributària també és greu, sigui quina sigui la quantia de la base de la sanció, en els
supòsits següents:
a) Quan s’han utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representa un
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determina que la infracció sigui qualificada en tot cas
com a molt greu.
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Article 49. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o
incentius fiscals
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la normativa
de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en
autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s’hagin
obtingut.
2. La infracció tributària prevista en aquest article és greu. La base de la sanció és la quantitat
sol·licitada indegudament i la sanció consisteix en una multa pecuniària proporcional del 15%.
Article 50. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments
individualitzats d’informació
1. Constitueix infracció tributària presentar de manera incompleta, inexacta o amb dades falses
autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la Hisenda
pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació.
2. La infracció prevista en aquest article és greu i se sanciona d’acord amb el que disposen els
apartats següents.
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses,
la sanció consisteix en multa pecuniària fixa de 150 euros.
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció
consisteix en multa pecuniària fixa de 250 euros.
5. Si es tracta de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter general
en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida en els articles 93 i 94 de
la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentats de manera incompleta,
inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en:
a) Quan les dades no estan expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de
200 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat
omesa, inexacta o falsa.
b) Quan les dades estan expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional de
fins al 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un
mínim de 500 euros.
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduen incrementant la quantia resultant
en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries.
Article 51. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l’Administració tributària local
1. La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària
local constitueix infracció tributària. S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte
infractor, degudament notificat a l’efecte, ha portat a terme actuacions que tendeixen a dilatar,
entorpir o impedir les actuacions de l’Administració tributària en relació amb el compliment de
les seves obligacions.
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària local les conductes següents:
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a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència
tributària.
b) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als funcionaris de
l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i
explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.
d) Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local.
2. La infracció prevista en aquest article és greu.
3. La sanció consisteix en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que
disposen els paràgrafs 4t, 5è o 6è de l’article 203 de la LGT; en aquest cas, s’apliquen les
multes pecuniàries previstes en el precepte esmentat.
Article 52. Altres infraccions tributàries
1. També es consideraran infraccions tributàries:
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris
aparents.
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar bases
imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de rendes.
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici
econòmic.
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin.
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació.
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres
números o codis establerts per la normativa tributària.
2. Tots aquests incompliments es qualifiquen i se sancionen, respectivament, tal com disposen
els articles del 195 al 202 de la Llei general tributària.
Article 53. Normes generals del procediment sancionador
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte les
normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament
general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del procediment sancionador
en matèria administrativa.
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramita de manera separada als
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat
expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment d’aplicació dels
tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de dades, comprovació
limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte de la persona o
entitat que hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini de
tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució
derivada d’aquests.
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’inicia sempre d’ofici, mitjançant notificació
de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa és el mateix que té
atribuïda la competència per a la seva resolució. Aquesta notificació d’inici de l’expedient ha de
recollir la identificació de la persona o entitat presumptament responsable, la conducta que
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motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions que li puguin
correspondre, l’òrgan competent per resoldre, el procediment, la identificació de l’instructor i la
indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l’audiència en el procediment, així com el
moment i el termini per exercir-los.
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvolupa d’acord amb les normes
especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides en l’article 99 de la LGT i en les
normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de la Llei esmentada i les
disposicions concordants del Reglament general del règim sancionador tributari.
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en
un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins a la
notificació de la resolució que calgui dictar. Si s’ha ultrapassat aquest termini, la caducitat
impedeix l’inici d’un procediment nou.
6. L’expedient s’inicia a proposta del funcionari que ha dut a terme les actuacions de gestió,
inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de l’inspector en cap o de
l’òrgan competent per dictar els actes administratius que posen fi als procediments
corresponents, i l’instrueix el funcionari que es designi a aquest efecte.
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és la Presidència o l’òrgan en
què delegui.
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només pot interposar-se recurs de reposició
davant de la Presidència, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que
derivin d’actes amb acord no poden ser impugnades en via administrativa.
9. L’acte de resolució del procediment sancionador pot ser objecte de recurs independent,
llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós recursos.
La interposició d’un recurs contra les sancions n’impedeix l’execució fins que siguin fermes en
via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir-ne la paralització.
Article 54. Procediment sancionador abreujat
1. No obstant el que es disposa en el paràgraf 3r de l’article anterior, si quan s’inicia l’expedient
sancionador tots els elements que permeten formular la proposta d’imposició de sanció estan
en poder de l’òrgan competent, aquesta proposta s’incorpora a l’acord d’iniciació.
2. Aquest acord s’ha de notificar a l’interessat, se li ha d’indicar que es posa de manifest
l’expedient i que se li concedeix un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri
convenient i presenti els justificants, els documents i les proves que consideri oportuns.
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’adverteix expressament que si no formula al·legacions ni
aporta nous documents o altres elements de prova, es pot dictar la resolució d’acord amb la
susdita proposta.
SECCIÓ VII – INTERESSOS DE DEMORA
Article 55. Liquidació d’interessos de demora
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigeix interessos de demora:
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a) Quan acaba el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una
liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi
efectuat.
b) Quan finalitza el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració
sense que s’hagi presentat o ho hagi estat de manera incorrecta.
c) Quan se suspèn l’execució de l’acte administratiu.
d) Quan s’inicia el període executiu, llevat dels casos que s’hi recullen.
e) Quan l’obligat tributari ha obtingut una devolució improcedent.
2. L’interès de demora és exigible durant el temps que s’estén el retard de l’obligat. No obstant
això, no s’exigeixen interessos de demora pel temps que transcorre fins a l’acabament del
termini de pagament en període voluntari obert per notificar la resolució que posa fi a la via
administrativa en un recurs contra una sanció tributària.
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouen els interessos de demora en les propostes de
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquen, tenint en
compte les especialitats següents:
a. En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calculen fins al dia en què
ha d’entendre’s dictada la liquidació pel transcurs del termini establert legalment.
b. En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquiden fins al dia en
què ha d’entendre’s dictada la liquidació pel transcurs del termini establert legalment,
llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, cas en
el qual la data final serà la de l’acord que aprova la liquidació.
c. En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquiden
provisionalment fins al dia en què acaba el termini per formular al·legacions, i
definitivament fins a la data en què es practica la liquidació corresponent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquesta Diputació i que es
poden estendre a exercicis successius al del seu reconeixement mantenen la seva vigència per
a aquests exercicis futurs sempre que estigui prevista la seva concessió a l’ordenança fiscal
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requereix que el subjecte passiu reuneixi els
requisits que s’estableixen en aquesta ordenança, en l’exercici tributari d’aplicació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal són, per a cada exercici objecte de tributació,
els que determina l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a l’exercici
que es tracta.
Segona - Modificacions dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es fan remissions a
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preceptes d’aquesta, s’entén que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que porten causa.
DISPOSICIONS FINALS
Primera - S’autoritza la Presidència a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al
desplegament i l’aplicació de la present Ordenança.
Segona - La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de
la Diputació de Barcelona del dia ................... de 2017, i que ha quedat definitivament aprovada
el dia ...................... de 2017, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2018, i es mantindrà
vigent mentre no es modifiqui o es derogui expressament.
ORDENANÇA FISCAL. RECÀRREC PROVINCIAL SOBRE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Fonament i naturalesa
Article 1
En ús de les facultats que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
disposa l’article 134 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Diputació estableix el recàrrec sobre l’impost
sobre activitats econòmiques.
Fet imposable
Article 2
Constitueix el fet imposable del recàrrec l’exercici d’activitats empresarials, professionals o
artístiques subjectes al pagament de les quotes municipals en qualsevol dels municipis
compresos dins l’àmbit competencial de la Diputació.
Subjecte passiu
Article 3
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària (LGT) que duguin a terme en territori nacional qualsevol de les
activitats que originen el fet imposable amb tributació per quota municipal.
Beneficis fiscals
Article 4
Regeixen els mateixos beneficis fiscals que siguin aplicables a l’impost sobre activitats
econòmiques.
Tipus de gravamen
Article 5
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EI recàrrec consisteix en el 35% sobre les quotes municipals modificades per l’aplicació del
coeficient de ponderació previst en l’article 86 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
Gestió
Article 6
La gestió del recàrrec es porta a terme, juntament amb l’impost sobre el qual recau, per l’entitat
que la tingui atribuïda en cadascun dels municipis.
L’ens gestor del recàrrec, en qualitat d’administrador de recursos, la titularitat del qual pertany a
la Diputació, ha de comptabilitzar, amb la separació deguda, la recaptació del recàrrec
provincial, de conformitat amb les disposicions vigents.
Informació
Article 7
L’ens gestor del tribut ha de comunicar a la Diputació les variacions de qualsevol ordre que es
produeixin en la liquidació i la recaptació de l’impost i que tinguin transcendència a l’efecte del
recàrrec provincial:
Anualment, ha de comunicar l’import del padró que s’ha posat al cobrament i el de les
liquidacions efectuades al llarg de l’exercici.
Abans del 31 de març de cada any, l’ens gestor ha de presentar una liquidació, certificada per
la respectiva Intervenció, amb la informació de les variacions de l’exercici anterior, referida a 31
de desembre. Les variacions a comunicar són:
a)
b)
c)
d)
e)

Càrrecs en l’exercici (padrons i liquidacions).
Recaptació de l’impost en període voluntari i en via de constrenyiment.
Baixes
Devolucions d’ingressos.
Pendent de cobrament a 31 de desembre

La referida liquidació ha de reflectir també l’import que correspon percebre a la Diputació.
Lliurament de la recaptació
Article 8
L’abonament de les quantitats efectivament recaptades per l’ens gestor de l’impost a càrrec
d’aquesta corporació es pot efectuar mitjançant lliuraments a compte de la recaptació
obtinguda durant l’any.
Tal com ve establert a la disposició addicional quarta del RD 1108/1993, de 9 de juliol, l’import
recaptat en el període voluntari, juntament amb la resta d’imports pendents de transferir
recaptats fins aleshores, ha de ser lliurat a la Diputació dins dels dos mesos següents a aquell
en què finalitzi el període voluntari de cobrament.
En tot cas, abans del 31 de març de cada any, cal haver ingressat la totalitat dels recursos
efectivament recaptats en l’exercici anterior, per qualsevol concepte, que hagi de percebre la
Diputació, d’acord amb la liquidació esmentada en l’article anterior.
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Recaptació executiva
Article 9
En el cas de recaptació executiva, la Diputació cedeix a l’ens gestor el recàrrec de
constrenyiment aplicat sobre el recàrrec provincial.
Devolució d’ingressos indeguts
Article 10
La devolució d’ingressos indeguts originada per l’anul·lació de les liquidacions practicades
indegudament, o que hagin estat motivades per ingressos duplicats o excessius, es porta a
terme per l’ens gestor de l’impost.
La Diputació ha d’ingressar a l’ajuntament l’import del recàrrec percebut indegudament.
Comunicant-ho prèviament a la Diputació, l’ajuntament pot retenir aquest import en futures
liquidacions.
En la part que no preveu aquest article, són aplicables els articles 32 i 221 de la LGT, els
articles del 14 al 20 del Reglament general de desplegament de la LGT, aprovat pel Reial
decret 520/2005, de 13 de maig, i les disposicions sobre execució de devolucions tributàries del
RD 1065/2007, de 27de juliol.
Compensació
Article 11
S’extingeixen en la part concorrent i per via de compensació els crèdits vençuts, líquids i
exigibles per l’ens gestor del tribut respecte a la Diputació, i la quantitat que correspongui
percebre a la Diputació en concepte de recàrrec de l’impost.
Disposició addicional primera
Els articles 7 i següents de la present ordenança no són d’aplicació als municipis que han
delegat la recaptació de l’impost a la Diputació de Barcelona.
Disposició addicional segona
S’autoritza el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, de la Diputació de Barcelona, per aprovar les instruccions necessàries per al millor
desplegament de la present ordenança.
Disposició final
La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la
Diputació de Barcelona del dia ................... de 2017, i que ha quedat definitivament aprovada el
dia ...................... de 2017, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2018, i es mantindrà vigent
mentre no es modifiqui o es derogui expressament.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES DELS CENTRES GESTORS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Fonament i naturalesa
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Article 1
En ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 132 i 20 en relació amb els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, aquesta Diputació estableix les taxes que gestionen la Subdirecció de Logística, la
Direcció del Palau Güell, el Gabinet de Premsa i Comunicació, el Servei del Butlletí Oficial
Província de Barcelona i Altres Publicacions Oficials, la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, el Servei de Secretaria, l’Oficina d’Estudis
i Recursos Culturals, la Gerència de Serveis de Biblioteques, la Gerència de Serveis
d’Educació, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, el Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, la Gerència de Serveis
Residencials d’Estades Temporals i Respir, i l’Oficina de les Dones i LGTBI per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis o la
realització d’activitats de competència provincial enumerats en l’article 2 d’aquesta Ordenança.
Fet imposable
Article 2
Constitueix el fet imposable de les taxes exigibles pels centres gestors de la Diputació que
s’especifiquen a les tarifes annexes a aquesta Ordenança la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic provincial i la prestació de serveis o la realització d’activitats de
competència provincial a l’empara d’allò que preveu l’article 20, apartats 3 i 4, del TRLRHL, en
els termes descrits a les tarifes annexes, i que s’enumeren tot seguit:
1.

La utilització de caràcter ocasional dels béns de domini públic relacionats, la realització
de sessions fotogràfiques i de filmació, i els serveis associats a la utilització d’espais,
gestionats per la Subdirecció de Logística.

2.

La utilització d’espais del Palau Güell, així com les visites i activitats al Palau, la
realització de sessions fotogràfiques i gravacions fora de l’horari de la visita pública,
gestionades per la Direcció del Palau Güell.

3.

Els serveis de reproducció de la informació de publicacions oficials, gestionats pel
Gabinet de Premsa i Comunicació.

4.

Els serveis de publicació d’anuncis i edictes en el BOPB, gestionats pel Servei del
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials.

5.

Els drets d’examen de les convocatòries corresponents al torn lliure de l’Oferta Pública
d’Ocupació, d’aplicació als processos selectius per a la provisió de places dels diferents
grups de classificació que integren la plantilla fixa del personal funcionari i laboral de la
Corporació i dels seus organismes autònoms, gestionats per la Direcció dels Serveis de
Recursos Humans.

6.

La utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, per l’ocupació del subsòl
de diferents recintes de la Diputació, gestionada per l’Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària.

7.

Els serveis de reproducció de documentació i els serveis de registre i tramesa de
documentació adreçada a altres administracions, gestionats pel Servei de Secretaria.
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8.

La utilització d’espais de domini públic al Pati Manning, els drets de reproducció de
documents i béns i els serveis de reproducció de documentació, gestionats per l’Oficina
d’Estudis i Recursos Culturals

9.

Els serveis de préstec interbibliotecari, el servei de carnet de biblioteca i els serveis de
reproducció de documentació, gestionats per la Gerència de Serveis de Biblioteques.

10. La utilització d’espais de domini públic, els serveis i les activitats per drets de reproducció
de documents i béns i els serveis de reproducció de documentació, gestionats per la
Gerència de Serveis d’Educació.
11. La concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres o instal·lacions en zona de
domini públic de les vies provincials (trams urbans i no urbans de carretera), la concessió
d’autoritzacions per a la realització d’obres o instal·lacions en zona de servitud o
afectació de les vies provincials (trams no urbans de carretera) i el servei d’emissió
d’informes, gestionats per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
12. Els serveis de reproducció de documentació, gestionats pel Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local.
13. Els serveis i les activitats per filmacions i sessions fotogràfiques associades a activitats
publicitàries, gestionats per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
14. Els serveis i les activitats assistencials d’estades temporals, del Servei d’Atenció Urgent
a la Vellesa (SAUV), gestionats per la Gerència de Serveis Residencials d’Estades
Temporals i Respir.
15. Els serveis administratius de l’Escola de la Dona, gestionats per l’Oficina de les Dones i
LGTBI.
Supòsits de no-subjecció i d’exempció
Article 3
No es poden exigir taxes pels serveis enumerats en l’article 21 del TRLRHL.
Subjectes passius
Article 4
1. Són subjectes passius de les taxes en concepte de contribuents les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària (LGT):
a) A favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o les que es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
b) Que sol·licitin els serveis o les activitats que constitueixen el fet imposable o en resultin
beneficiades o afectades.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya estan
obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la
designació a la Diputació.
Responsables
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Article 5
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques així determinades en la LGT i
en l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic provincials, d’ara en endavant, Ordenança general.
En els casos de menors d’edat, són responsables del deute tributari i estan obligats a
satisfer les obligacions tributàries els pares, tutors o altres legalment responsables.
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos en la LGT.
Beneficis fiscals
Article 6
1. En el pagament de les taxes es reconeixeran els beneficis fiscals expressament previstos en
les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.
2. En matèria d’exempcions, bonificacions i reduccions s’aplica el que figura a les tarifes
annexes a aquesta Ordenança.
3. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar les taxes per
la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents
als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que
interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
Quota tributària
Article 7
1. La quota tributària és la que figura a les tarifes annexes a aquesta Ordenança en les quals
es poden contenir especificitats del seu articulat.
2. L’import de les taxes previstes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic provincial es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat
derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini
públic.
3. Si s’utilitzen procediments de licitació pública, l’import de la taxa es determina pel valor
econòmic de la proposta sobre la qual recau la concessió, autorització o adjudicació.
4. Tret que l’estudi econòmic corresponent no justifiqui una altra cosa, per determinar l’import
de la taxa es parteix del valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest
valor no ha de ser necessàriament el que figura a l’inventari provincial, sinó que, a l’empara
del que es disposa en l’article 21.1.a) del TRLRHL, pot ser, a criteri de la Diputació, el valor
cadastral de la zona, el que s’ha pagat per expropiacions a la mateixa zona, el que deriva de
peritatges de tècnics de la corporació o d’agents de la propietat immobiliària, etc.
5. En general, l’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una
activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de
què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.
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Meritació
Article 8
1.

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir:
a) Quan s’inicia la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que a aquest efecte
s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si ha estat sol·licitada, o
quan s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, encara que en ambdós
casos la Diputació pot exigir el dipòsit previ total o parcial de l’import.
b) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, que no es portarà a
terme o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

2. En particular, quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació del domini públic
local pels supòsits previstos a les tarifes annexes, s’ha de dipositar l’import de la taxa
corresponent.
3.

Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta
Ordenança sense sol·licitar la llicència, la meritació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o
aprofitament.

4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa
o el dret a la utilització o l’aprofitament del domini públic no es presta o no s’exerceix, es
retornarà l’import corresponent.
5.

En els casos d’ocupació del domini públic que s’estenen a diversos exercicis, la meritació té
lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els casos d’inici o cessament en l’ocupació.

Liquidació
Article 9
1. Nascuda l’obligació de tributar, es confecciona la liquidació corresponent, que s’ha de
notificar al subjecte passiu.
2. La Diputació pot exigir les taxes en règim d’autoliquidació.
Règim de declaració o d’estimació
Article 10
1. La Diputació pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per saber el grau real d’utilització de l’aprofitament i fer les
comprovacions oportunes.
2. En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, la Diputació pot efectuar liquidacions per estimació, a partir de les dades
que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.
Suspensió de l’aprofitament especial
Article 11
La Diputació, tret que hi hagi normes específiques que ho prohibeixin, pot suspendre
l’aprofitament especial si els subjectes passius incompleixen l’obligació d’aportar les
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declaracions o dades sol·licitades, si obstaculitzen les comprovacions o si no satisfan les
quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus meritats.
Venciment
Article 12
1. Si les taxes no es satisfan al seu venciment, la Diputació pot exigir, a més de les quotes
vençudes, els interessos de demora, d’acord amb la LGT i l’Ordenança general.
2. Per al pagament de la taxa, la Diputació pot establir períodes de venciment mitjançant el
reglament del servei o per acords de caràcter general.
3. Si no s’ha establert explícitament, quan es tracta de prestació de serveis de tracte
successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; si el cobrament s’ha d’efectuar
per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos,
en el moment del requeriment del pagament.
Concessió o autorització d’aprofitaments especials
Article 13
1. Si es tracta de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu l’ocupació
directa o immediata d’una porció de domini públic que en limiti o n’exclogui la utilització per
part dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporti la transformació o
la modificació del domini públic, la taxa ha de ser objecte de concessió.
2. Les concessions, partint de l’import de tarifa, s’adjudiquen mitjançant concurs segons la
normativa del reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret del Consell
Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la
contractació dels ens locals. Amb caràcter supletori és d’aplicació el Reglament de béns de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
3. En la resta de supòsits, l’atorgament de concessions o autoritzacions d’aprofitaments
especials correspon a l’òrgan que tingui atribuïda la competència.
Indemnitzacions per la destrucció o el deteriorament del domini públic
Article 14
Pel que fa a les responsabilitats que es derivin de la destrucció o el deteriorament del domini
públic local, s’aplica el que disposen el TRLRHL i l’Ordenança general.
Infraccions i sancions
Article 15
Tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents
està subjecte al que disposen la LGT i l’Ordenança general.
Compatibilitat
Article 16

Àrea de Presidència
Secretaria General

La compensació anual prevista en l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de
tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España, és compatible amb l’exigibilitat de
taxes que es poden meritar per raó de casos diferents d’aquells que comprèn l’esmentada
compensació.
Disposició final
La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la
Diputació de Barcelona del dia ................... de 2017, i que ha quedat definitivament aprovada el
dia ...................... de 2017, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2018, i es mantindrà vigent
mentre no es modifiqui o es derogui expressament.
TARIFES DE TAXES I PREUS PÚBLICS DELS CENTRES GESTORS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA
TAXES
I. Utilització de caràcter ocasional dels béns de domini públic que es relacionen

1. Recinte Escola Industrial
1.1. Edifici El Vagó
- Despatxos (capacitat fins a 10 persones)
- Sales petites (capacitat fins a 20 persones)
- Sala mitjana (capacitat fins a 50 persones)
- Sala d’actes (capacitat fins a 110 persones)
1.2. Edifici del Rellotge
- Pati central
Si només es lloga mig dia, es cobra el 50% de l’import
- Sala de reunions planta baixa (fins a 14 persones)
1.3. Edifici 25
- Sala Vidrieres (capacitat fins a 16 persones)
- Aules petites (capacitat fins a 20 persones)
- Aules mitjanes (capacitat fins a 50 persones)
- Aula gran (capacitat fins a 84 persones)
- Aula S7 (capacitat fins a 110 persones)
1.4. Edifici 14
- Aula 1 (capacitat fins a 24 persones)
- Aula 2 (capacitat fins a 18 persones)
2. Recinte Maternitat
2.1. Pavelló Garbí. Sala gran (capacitat fins a 50 persones)
3. Recinte Mundet
3.1. Edifici Serradell-Trabal
- Sales mitjanes (capacitat fins a 45 persones)
- Sala gran (capacitat fins a 91 persones)
3.2. Pavelló Nord – Sala annexa (capacitat fins a 35 persones)
3.3. Pavelló Migjorn
- Sala polivalent (capacitat fins a 54 persones)
- Sala d’actes (capacitat fins a 152 persones)
- Despatxos (capacitat fins a 10 persones)

Per hora
EUR

Per dia
EUR

9,01
29,35
34,99
81,92

58,74
175,07
221,43
519,42
2.423,50

29,35

175,07

29,35
29,35
34,99
70,02
81,92

175,07
175,07
221,43
443,97
519,42

34,99
29,35

221,43
175,00

34,98

221,43

34,99
70,02
34,99

221,43
443,97
221,43

70,02
81,92
9,01

443,97
519,42
58,74

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. Espai Francesca Bonnemaison
4.1. Aules
- petites
- grans
4.2. Sales:
-.La Cuina
• sala (capacitat fins a 135 persones)
• escenari: muntatge o preparació espectacles
- La Sala
• sala (capacitat fins a 268 persones)
• escenari: muntatge o preparació espectacles
4.3. Terrassa
5. Edifici Londres 55-57
- Despatx (capacitat fins a 8 persones)
- Sala mitjana (capacitat fins a 30 persones)
6. Aparcament de vehicles al recinte Torribera
- Primera hora
- Cada hora d’excés o fracció d’hora
- En el cas de pèrdua de tiquet
Abonaments:
Vehicles de quatre rodes
- mensual
- anual
Motocicletes
- mensual
- anual
7. Superfícies exteriors dels recintes a partir de 1.000 m

46,30
70,01

-----

92,36
23,71

575,69
---

223,79
58,74
250,78

1.676,78
--1.878,74

9,01
34,98

58,74
221,43

gratuïta
0,75
4,20

10,60
84,75
5,30
42,35
2

100,00

711,24

Supòsits de no subjecció a les taxes establertes per a la utilització d’espais
No estan subjectes a taxa, amb independència de l’obligació de sol·licitar l’autorització corresponent:
a) Les entitats amb seu als recintes o edificis de la Diputació de Barcelona que per conveni tinguin
reconegut el dret d’ús dels espais del recinte o edifici en el qual estan ubicats.
b) Els organismes autònoms i les societats mercantils de la Diputació de Barcelona.
c) La utilització d’espais per part d’entitats públiques i/o persones físiques o jurídiques alienes a la
Diputació de Barcelona, per a la realització d’activitats coorganitzades per la Corporació o que disposin
del suport institucional acreditat mitjançant el corresponent informe justificatiu.
d) Els sindicats amb representació a la Diputació de Barcelona, per a realitzar l’activitat sindical pròpia de
la corporació.
e) L’aparcament al recinte Torribera dels següents vehicles:
-

Els vehicles corporatius i els oficials autoritzats.
Els vehicles privats autoritzats per raons d’interès públic.
Els vehicles de servei públic (ambulàncies, bombers, taxis en servei, vehicles de protecció civil,
vehicles dels cossos de seguretat, etc.).
Els vehicles els conductors dels quals tinguin reconegut el dret a la targeta d’aparcament de
vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, i així ho acreditin documentalment.
Les bicicletes.
Els vehicles dels treballadors de les entitats amb centre de treball al recinte que tinguin reconegut
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-

aquest dret.
Els vehicles dels empleats públics de la corporació autoritzats.

SERVEIS I ACTIVITATS
I. Realització de sessions fotogràfiques i de filmació
Preu hora EUR
Sessions fotogràfiques i de filmació, i enregistraments televisius de caràcter
informatiu, publicitari o comercial que es facin amb finalitat lucrativa i amb
equips complexos (mànegues, càmeres múltiples, trens, tràvelings, extres,
figurants, attrezzo, focus,...)

305,78

Supòsits de no subjecció a taxa per a la realització de sessions fotogràfiques i de filmació
No estan subjectes a taxa, amb independència de l’obligació de sol·licitar l’autorització corresponent:
a) Els organismes autònoms i les societats mercantils de la Diputació de Barcelona.
b) La realització de sessions fotogràfiques i de filmació per part d’entitats públiques i/o persones
físiques o jurídiques alienes a la Diputació de Barcelona en activitats coorganitzades per la
Corporació o que disposin del seu suport institucional acreditat mitjançant el corresponent informe
justificatiu.
II. Serveis associats a la utilització d’espais

1. Equipament no inclòs a l’espai cedit
- Per aparell:
2. Servei de suport tècnic audiovisual (per persona)
- Horari diürn
- Horari festiu i nocturn
3. Serveis de caràcter extraordinari
- Auxiliar de sala o subaltern
- Seguretat (per persona)
4. Servei de neteja
- Neteja d’edificis diürn
- Neteja d’edificis festiu i nocturn
- Neteja d’exteriors

Per hora
EUR

Per dia
EUR

2,82

29,35

24,20
36,30

---

13,44
15,28

---

13,39
18,91
16,38

----

S’entendrà per nocturna qualsevol hora compresa entre les 22:00 i les 06:00 h i per dia festiu,
els diumenges i els que marqui el calendari laboral.
DISPOSICIONS GENERALS
 Les tarifes de les taxes de la Subdirecció de Logística inclouen la utilització de l’espai, l’ús
del seu equipament i la prestació dels serveis de seguretat, de personal auxiliar de sala i de
personal subaltern de caràcter habitual en la franja d’horari ordinari del centre o recinte.
Quan per les característiques de la utilització de l’espai i de l’activitat que s’hi hagi de dur a
terme sigui necessari un increment de personal per a la prestació d’aquests serveis, l’import
corresponent ha d’anar a càrrec de l’usuari, d’acord amb les tarifes establertes.
Si la utilització de l’espai i les prestacions d’aquests serveis es fan fora de l’horari ordinari,
s’ha d’aplicar un recàrrec del 25% sobre l’import de les tarifes establertes.
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L’usuari s’ha de fer càrrec de qualsevol altra despesa derivada de l’activitat realitzada en
l’espai sol·licitat i del restabliment de les condicions inicials de l’espai; com també, del
subministrament d’equipament específic, de la prestació dels serveis de neteja i del suport
tècnic audiovisual o de caràcter extraordinari.
 Amb antelació a l’ús de l’espai, s’exigirà un dipòsit en metàl·lic del 20% del pressupost total,
el qual es descomptarà de la liquidació final.
 Els sol·licitants de targetes d’abonament d’aparcament del recinte Torribera han de deixar
en dipòsit 3,55 euros en garantia de la devolució de la targeta. Quan hagi caducat el període
de validesa de l’abonament, hi ha un termini de dos mesos per retornar la targeta i recuperar
el dipòsit. Transcorregut aquest període, es considerarà extingit el dret a recuperar la
garantia dipositada.
En cas de pèrdua, deteriorament o destrucció de la targeta d’abonament de l’aparcament
del recinte Torribera, no es retornarà el dipòsit i caldrà constituir-ne un de nou per a obtenir
un duplicat.
 Les condicions per a la utilització de caràcter ocasional de les sales de reunions i dels
espais dels edificis i recintes de la Diputació de Barcelona que gestiona la subdirecció de
Logística es troben previstes al marc general d’aplicació a la cessió d’ús de caràcter
ocasional dels espais de la Diputació de Barcelona, document en el que consten les
referències oportunes a la Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes dels Centres Gestors
de la Corporació, que estarà a disposició dels usuaris.
DIRECCIÓ DEL PALAU GÜELL
TAXES
DOMINI PÚBLIC
1. Utilització d’espais

Tarifa
ordinaria
EUR

Tarifa
reduïda
EUR

500,00

250,00

650,00

325,00

950,00

475,00

4. Golfes-Terrat (només a la temporada d’estiu*)
(Situades a la planta 5a, amb aforament de 100 persones).

1.500,00

750,00

5. Sala de confiança- Sala tribuna- Terrassa migdia (només
a la temporada d’estiu*)
(Situades a la planta noble, amb aforament de 50 persones).

1.300,00

650,00

850,00

425,00

1.1. Utilització d’espais per part de tercers per realitzar activitats
culturals, educatives i/o divulgatives fora de l’horari de la visita pública,
amb recorregut guiat pel Palau Güell inclòs en el preu (preu per hora)
1. Cambra blava
(Situada a la planta 4a, amb aforament de 25 persones).
2. Golfes
(Situades a la planta 5a, amb aforament de 100 persones).
3. Sala de confiança-Sala tribuna
(Situades a la planta noble, amb aforament de 50 persones).

6. Terrat (només a la temporada d’estiu* i amb condicions
climàtiques favorables)
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(Situat a la planta 5a, amb aforament de 50 persones).
7. Terrassa migdia (només a la temporada d’estiu* i amb
condicions climàtiques favorables)
(Situada a la planta noble, amb aforament de 50 persones).

650,00

325,00

3.000,00

1.500,00

1. Cavallerissa
(Situada al soterrani, amb aforament de 50 persones).

950,00

475,00

2. Cotxeres
(Situades a la planta baixa, amb aforament de 70 persones).

500,00

250,00

3. Cotxeres-Cavallerissa
(Situades a la planta baixa i soterrani, amb aforament de 100
persones).

1.200,00

600,00

8. Saló central
(Situat a la planta noble, amb aforament de 50 persones).
* Temporada d’estiu: de l’1 d’abril fins a 31 d’octubre
1.2. Utilització d’espais per part de tercers per realitzar activitats
culturals, educatives i/o divulgatives fora de l’horari de la visita pública,
amb recorregut guiat opcional pel Palau Güell (preu per hora):

4. Visita guiada

12,00

Els imports corresponents a les activitats detallades en aquest epígraf inclouen la despesa del servei de
seguretat, servei de mediació cultural, informació i atenció al visitant, i servei de neteja. Qualsevol altra
despesa derivada de l’acte a realitzar, assegurances, muntatge i desmuntatge o altres conceptes, aniran
a càrrec del sol·licitant.
Poden ser denegades aquelles sol·licituds d’utilització d’espais que es considerin incompatibles amb els
usos i finalitats previstos al Palau Güell, per garantir-ne la seva preservació o per manca de disponibilitat
dels espais (horari de visita, altres actes programats, etc.).
TARIFA REDUÏDA
Excepcionalment, en cas de sol·licituds de particulars, d’entitats i/o institucions sense afany de lucre,
degudament acreditades, per a la realització d’activitats científiques, acadèmiques, de divulgació i
difusió cultural que contribueixin a la difusió i promoció del Palau Güell, s’aplicarà l’import de la tarifa
reduïda.
SUPÒSIT DE NO SUBJECCIÓ
Quan l’activitat científica, acadèmica, de divulgació i difusió cultural del Palau que es sol·liciti realitzar
sigui coorganitzada per la Corporació o disposi del seu suport institucional, acreditat mitjançant el
corresponent informe justificatiu, no estarà subjecte a taxa.
SERVEIS I ACTIVITATS
I. Visites al Palau Güell
1. Entrada General

EUR
12,00
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2. Tarifa reduïda
2.1. Entrada reduïda

9,00

S’aplica l’entrada reduïda prèvia acreditació, a:
a. Estudiants de 18 o més anys
b. Família monoparental
c. Família nombrosa
d. Grups d’adults de més de 18 anys acompanyats de guia o
personal docent (de 10 a 25 persones, amb reserva prèvia)
e. Majors de 65 anys de la UE
f. Usuaris de la targeta Barcelona Card o de la Barcelona
Card Express
2.2. Entrada Mini
S’aplica la tarifa mini, prèvia acreditació, a:
a. Grups d’estudiants menors de 19 anys acompanyats
de personal docent (de 10 a 25 persones, amb reserva
prèvia)
b. Grups organitzats de persones amb discapacitat o
dependents més 2 acompanyants (de 5 a 15 persones,
amb reserva prèvia)
c. Infants i joves de 10 a 17 anys (ambdós inclosos)
d. Titular de Targeta rosa reduïda
e. Titular targeta de la Xarxa de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona i altres biblioteques públiques
de Catalunya.
f. Titulars Carnet Jove
3. Supòsits de no subjecció
3.1. Entrada gratuïta
S’aplicarà l’entrada gratuïta en la visita general, prèvia
acreditació, a:
(*)
a. Associats ICOM, ICOMOS i AMC
b. Aturats residents a l’Estat
c. Guia o personal docent acompanyant de grup (1 persona
per grup)
d. Guia oficial de turisme
e. Infants menors de 10 anys
f. Personal de la Diputació de Barcelona
g. Personal docent de l’Estat (individualment)
h. Persones o grups de persones amb discapacitat o amb
un grau de dependència. Si el grau de discapacitat és
igual o superior al 65%, o bé si es tracta del grau 3 de
dependència, també serà gratuïta l’entrada d’un
acompanyant
i. Titular de la Targeta Barcelona Press Card
j. Titular de la Targeta rosa gratuïta
(*) International Council of Museums / Comite Español del Consejo

5,00
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Internacional de Monumentos y Sitios / Associació de Museòlegs de
Catalunya.
Portes obertes:
Primer diumenge de cada mes, 23 d’abril (Sant Jordi), Nit dels
Museus, 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
Festivitats locals: Santa Eulàlia i la Mercè, subjectes a
l’aprovació anual per part de l’Ajuntament de Barcelona.
Excepcionalment, durant l’any 2018, per commemorar el
centenari de la mort d’Eusebi Güell Bacigalupi, hi haurà portes
obertes el dia del seu naixement (15 de desembre) i el dia que
va morir (8 de juliol).
En el marc d’aquesta commemoració, es podran programar
altres jornades especials de portes obertes, cicles de
conferències i altres activitats culturals i de divulgació, així com
visites gratuïtes dirigides a diferents col·lectius per fomentar
l’efemèride
i
divulgar
aquest
personatge
d’excepció
especialment dirigides a un públic local i de proximitat.
Dies de tancament:
- 1 i 6 gener.
- Tercera setmana sencera de gener, per manteniment.
- 25 i 26 desembre.
- Els dilluns no festius i no coincidents amb portes obertes.
Tarifes reduïdes:
o

Excepcionalment s’aplicaran reduccions de caràcter temporal en
l’import de l’entrada general, de com a màxim l’import de la tarifa
mini, en el marc d’un conveni i/o acord específic subscrit amb
entitats o institucions públiques o privades i que sigui d’interès
per a la Difusió del Palau Güell.

o

Excepcionalment s’emetran sèries limitades de tiquets o vals de
descompte en l’entrada general, fins un màxim anual de 500
unitats, i equivalents a la tarifa reduïda de l’entrada general per
distribuir en fires, congressos i altres esdeveniments en què
participi la Diputació de Barcelona i que puguin servir per
impulsar la marca “Palau Güell. Antoni Gaudí” i potenciar les
visites al Palau Güell.

o

Tindran dret a la tarifa mini els estudiants i grups d’estudiants de
facultats i centres d’estudis superiors que realitzin treballs
acadèmics i/o projectes d’investigació afins a la temàtica del
Palau Güell i també les escoles d’adults, previ acord establert
amb la Direcció del Palau Güell.

II. Activitats al Palau Güell
1. En horari d’obertura al públic:
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1.1.

Visita educativa dinamitzada per a escoles, instituts centres de
formació professional de grau mitjà i superior, centres d’educació
especial i casals:

3,00

Grups d’escolars d’Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació
Secundària Obligatòria, i de Batxillerat, centres de formació professional
de grau mitjà i superior, centres d’educació especial amb reserva i
acreditació prèvies; import per persona.
1.2. Tallers per a escoles, instituts, centres de formació professional de
grau mitjà i superior, centres d’educació especial i casals:
2,00
Grups d’escolars d’Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat, centres de formació professional
de grau mitjà i superior i centres d’educació especial amb reserva i
acreditació prèvies; import per persona.
1.3. Tallers artesanals per a escoles, instituts, centres de formació
professional de grau mitjà i superior, centres d’educació especial i
casals:

6,00

Grups d’escolars d’Educació infantil, d’Educació Primària, d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat, centres de formació professional
de grau mitjà i superior i centres d’educació especial amb reserva i
acreditació prèvies, import per persona.
1.4. Visita educativa dinamitzada per a gent gran i/o casals d’avis
(majors de 65 anys)

3,00

Activitat destinada a grups en el marc d’un projecte d’inclusió
desenvolupat pel Palau Güell.
1.5. Tallers per a gent gran i/o casals d’avis (majors de 65 anys)

2,00

Activitat destinada a grups en el marc d’un projecte d’inclusió
desenvolupat pel Palau Güell.
1.6. Tallers artesanals per a gent gran i/o casals d’avis (majors de 65
anys)

6,00

Activitat destinada a grups en el marc d’un projecte d’inclusió
desenvolupat pel Palau Güell.

1.7. Visita familiar dinamitzada:
Adreçada a famílies amb nens.

3,00/adult
3,00/infant

1.8. Visita guiada de caràcter lúdico-especialitzat per a adults
(Adult individual amb prèvia reserva)

15,00

1.9. Rutes per la ciutat

15,00

1.10. Visita guiada sota petició dins l’horari de visita
Visita adreçada a grups d’adults amb reserva prèvia

12,00

Àrea de Presidència
Secretaria General

1.11. Visita guiada sota petició dins l’horari de visita-tarifa reduïda
Visita adreçada a grups de casals d’avis amb reserva prèvia

9,00

1.12. Visita sensorial
Visita específicament adaptada per a grups de persones amb
discapacitat o amb necessitats especials

3,00

SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ
No estan subjectes a la taxa les visites guiades i tallers de caràcter temporal en els
següents supòsits:
-

Visites guiades i visites sensorials per a col·lectius especialment vulnerables o
amb risc d’exclusió social i a entitats sense afany de lucre, previ reconeixement
de la concurrència de requisits per part de l’Àrea de Presidència.

-

Visites guiades per donar a conèixer projectes destacats d’investigació i/o
divulgació, previ reconeixement de la concurrència de requisits per part de
l’Àrea de Presidència.

-

Tallers i tallers artesanals a menors d’edat i a gent gran (majors de 65 anys)
inscrits en activitats educatives que incloguin la visita al Palau Güell en
activitats organitzades o coorganitzades per la Diputació de Barcelona
(Direcció del Palau Güell) amb entitats sense afany de lucre o altres
institucions públiques.

2. Fora de l’horari d’obertura al públic:
2.1. Visita guiada (català, castellà, anglès i francès).
Grups d’adults, amb reserva prèvia i pagament anticipat; import per
persona.

25,00

2.2. Espectacle artístic, visita guiada i càtering
(Import per persona; aforament limitat segons espai)

35,00

2.3. Espectacle artístic i visita guiada
(Import per persona; aforament limitat segons espai)

20,00

Excepcionalment, en els concerts en què es promocioni la música
clàssica catalana s’oferirà una tarifa reduïda de 10,00 € als estudiants
d’escoles superiors de música.

2.4. Mapping Parabòlic Gaudí, visita guiada i copa de cava
(Import per persona; aforament limitat segons espai)

20,00

2.5. Espectacle artístic sense visita guiada
(Import per persona; aforament limitat segons espai)

15,00

III. Realització de sessions fotogràfiques i gravacions fora de l’horari de la visita
pública
Dret de fotografiar (per hora)
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1. Finalitat educativa, d’investigació o acadèmica
(degudament justificada)
2. Finalitats comercials o empresarials
Dret de filmar (per hora)
1. Finalitat educativa, d’investigació o acadèmica
(degudament justificada)
2. Finalitats comercials o empresarials

100,00
200,00
250,00
500,00

SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ
No s’exigirà el pagament de la taxa a les entitats i institucions sense afany de lucre i altres mitjans de
difusió o promoció turística, ni als professionals dels mitjans de comunicació degudament acreditats,
quan el seu projecte contribueixi a la difusió i promoció del Palau Güell, previ reconeixement de la
concurrència de requisits per part de l’Àrea de Presidència.
PREUS PÚBLICS
I. Cessió d’imatges digitals
EUR
1. Amb finalitat no comercial
1.1. Definició baixa (menys de 100 dpi)
1.2. Definició mitjana (fins a 300 dpi)
1.3. Definició alta (més de 300 dpi)

5,00
10,00
60,00

2. Amb finalitat comercial
2.1. Publicacions, productes editorials
2.1.1. Coberta i contracoberta
2.1.2. Interior pàgina sencera
2.1.3. Interior mitja pàgina
2.2. Premsa
2.3. Pàgines Web
2.4. Decoració (calendaris, cartells, postals, etc.)
2.5. Publicitat
2.5.1. Diversos productes
2.5.2. Opis
2.5.3. Spot TV i cinema*
2.6. TV i cine*

160,00
85,00
65,00
45,00
16,00
250,00
230,00
450,00
100,00
13,15

* Quan es refereix a TV i cinema són preus per segon o fracció. A la
resta de conceptes es tracta de tarifes per imatge.
Als imports d’aquest epígraf I, se’ls haurà d’aplicar l’IVA vigent.
II. Preus de venda per als productes de la Botiga del Palau Güell
Família
TÈXTIL

Descripció
Bossa porta entrada Palau Güell
Mocador Palau Güell, model esclat, gran
Fulard Palau Güell Cel i Terra, gran
Mocador Palau Güell, model esclat, petit
Mocador Palau Güell, model cel i terra,
petit
Mocador Rosa Sant Pau, petit
Fulard Palau Güell, model esclat, gran

P.V.
5,70 €
61,98 €
64,46 €
26,45 €
26,45 €

IVA
21%
21%
21%
21%
21%

P.V.P
6,90 €
75,00 €
78,00 €
32,00 €
32,00 €

26,45 €
64,46 €

21%
21%

32,00 €
78,00 €
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Família

PAPERERIA

Descripció
Fulard trencadís Palau Güell
Fulard porta entrada Palau Güell
Samarreta xemeneies PG, blanca
Samarreta xemeneies PG, negra
Bossa Palau Güell, blava
Bossa Palau Güell, vermella
Mocador petit Palau Güell “ulls blaus”
Mocador Palau Güell mitjà “esclat”
Mocador Palau Güell mitjà “cel i terra”
Mocador mitjà “Rosa Sant Pau”
Mocador mitjà “llum del cel”
Mocador mitjà “trencadís”
Gorra Palau Güell
Corbata Palau Güell, Cel i Terra
Corbata Palau Güell, Esclat
Davantal signatura Gaudí
Fulard Palau Güell Crepe de Chine, Esclat
Fulard Palau Güell Chiffon, Cel i Terra
Cartell Tot Gaudí
Cartell xemeneies marrons
Cartell xemeneies verdes
Punt de llibre xemeneia blanc-negre
Punt de llibre xemeneia espiral colors
Punt de llibre xemeneia trencadís negre
Punt de llibre xemeneia verda
Punt de llibre xemeneia trencadís taronja
Punt de llibre xemeneies Palau Güell
Punt de llibre troquelat 3D Rosa
Llibreta Trip Mosaic
Llapis Mosaics modernistes
Llapis xemeneies modernistes
Postal retallable Palau Güell
Pack-3 llapis vitralls Palau Güell
Llibreta Palau Güell, mirilla, negra
Llibreta Palau Güell, xemeneies, vermella
Pòster façana Palau Güell
Llapis drac
Punt de llibre mosaic xemeneies Palau
Güell
Bolígraf mosaics Palau Güell
Bolígraf xemeneies Palau Güell
Punt de llibre edificis Gaudí
Calendari port, gran, edició actual
Calendari Agbar, gran, edició actual
Calendari Batlló, gran, edició actual
Calendari drac, gran, edició actual
Calendari port, petit, edició actual
Calendari Agbar, petit, edició actual
Calendari Batlló, petit, edició actual
Calendari drac, petit, edició actual
Calendari Gaudí, petit, edició actual
Calendari Gaudí, gran, edició actual
Calendari mosaic, petit, edició actual

P.V.
81,80 €
81,80 €
9,92 €
9,92 €
10,75 €
10,75 €
26,45 €
41,32 €
41,32 €
41,32 €
41,32 €
41,32 €
11,57 €
53,72 €
53,72 €
53,72 €
132,23 €
79,34 €
5,79 €
5,79 €
5,79 €
0,83 €
0,83 €
0,83 €
0,83 €
0,83 €
0,83 €
1,65 €
3,72 €
1,03 €
1,03 €
1,24 €
4,13 €
4,13 €
3,31 €
2,48 €
3,31 €
2,48 €

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

P.V.P
99,00 €
99,00 €
12,00 €
12,00 €
13,00 €
13,00 €
32,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
14,00 €
65,00 €
65,00 €
65,00 €
160,00 €
96,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
4,50 €
1,25 €
1,25 €
1,50 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €
4,00 €
3,00 €

1,65 €
1,65 €
0,83 €
7,44 €
7,44 €
7,44 €
7,44 €
3,72 €
3,72 €
3,72 €
3,72 €
3,72 €
5,37 €
3,72 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

2,00 €
2,00 €
1,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
6,50 €
4,50 €
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Família

OBJECTES DE
DECORACIÓ

Descripció
Pack-8 postals, A-14, Palau Güell
Pack-8 postals, A-15 Gaudí
Pack-8 Postals, A-16 Barcelona
Pack-8 Punts llibre, A-19 Gaudí
Pack-8 Punts llibre, A-20 Barcelona
Estoreta escut Palau Güell
Llapis agulla terrat Palau Güell
Postals receptes mediterrànies
Pack-2 bolígraf i llapis Palau Güell
Goma colors Palau Güell
Llapis grafit negre Palau Güell
Retallable Palau Güell
Bolígraf i punter Palau Güell
Llibreta mosaic gran
Llibreta Barcelona gran
Llibreta mosaic petita
Llibreta Barcelona petita
Bolígraf edificis Gaudí
Bloc de notes Barcelona (anglès)
Bloc de notes Barcelona (francès)
Bloc de notes Barcelona (castellà)
Agenda Barcelona, edició actual
Pack-5 postals animals Barcelona
Calendari de taula Palau Güell, edició
actual
Canelobre Palau Güell 34x10x10, tronc
vermell i taronja
Canelobre espiral colors Palau Güell 30
cm
Canelobre Palau Güell 30x12x12 verd
Canelobre Palau Güell 34x7,5 tronc blanc i
blau
Canelobre Palau Güell 33x8 (multicolor)
Canelobre Palau Güell 30x8x8 (taronja)
Cendrer de vidre, variats
Imants vidre, motius Palau Güell, variats
Cullera modernista
Didal mosaic
Xemeneia taronja mini, núm. 6
Xemeneia blanca mini, núm. 7
Xemeneia espiral mini, núm. 8
Xemeneia multicolor mini, núm. 9
Xemeneia negre mini, núm. 10
Xemeneia blava mini, núm. 12
Xemeneia verda mini, núm. 11
Drac Parc Güell petit
Drac Parc Güell gran
Figura dona colors, xemeneia Palau Güell
espiral
Imant drac Parc Güell
Imant xemeneies Palau Güell
Plat vidre reixa entrada Palau Güell
Plat vidre façana Palau Güell

P.V.
2,48 €
2,48 €
2,48 €
2,48 €
2,48 €
2,48 €
1,65 €
1,61 €
3,31 €
0,83 €
1,24 €
1,65 €
2,48 €
4,55 €
4,55 €
2,89 €
2,89 €
2,48 €
11,44 €
11,44 €
11,44 €
17,31 €
3,31 €
9,92 €

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
4%
4%
4%
4%
21%
21%

P.V.P
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,00 €
1,95 €
4,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
3,00 €
5,50 €
5,50 €
3,50 €
3,50 €
3,00 €
11,90 €
11,90 €
11,90 €
18,00 €
4,00 €
12,00 €

123,97 €

21%

150,00 €

123,97 €

21%

150,00 €

123,97 €
123,97 €

21%
21%

150,00 €
150,00 €

123,97 €
123,97 €
6,61 €
4,13 €
4,96 €
4,13 €
11,57 €
11,57 €
11,57 €
11,57 €
11,57 €
11,57 €
11,57 €
9,92 €
14,05 €
181,82 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

150,00 €
150,00 €
8,00 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
12,00 €
17,00 €
220,00 €

5,79 €
4,13 €
16,53 €
16,53 €

21%
21%
21%
21%

7,00 €
5,00 €
20,00 €
20,00 €
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Descripció
Plat medalló Parc Güell verd
Plat medalló Parc Güell blau
Violeter espiral colors Palau Güell
Canelobre Palau Güell espiral colors, tronc
blanc
Rajola cotxeres Palau Güell, flor, 15x15
cm
Rajola cotxeres Palau Güell 15x15 cm
Rajola xemeneia Palau Güell 20x20 cm
Rajola vestidor i xemeneia Palau Güell
20x20 cm
Panot Passeig de Gràcia, 10 cm
Panot Passeig de Gràcia, 27cm
Pack-6 Imants Gaudí
Clauer xemeneia Palau Güell, espiral
Imant xemeneia espiral Palau Güell,
mosaic
Pack-6 imants modernisme (T391)
Obrecartes Pedrera
Cullera mosaic xemeneia Palau Güell
Quadre xemeneia Palau Güell taronja
Quadre xemeneia Palau Güell espiral
Figura façana Palau Güell en plata
Figura façana Palau Güell en fusta
Porta fotos petit xem Palau Güell verda
Porta fotos gran xem Palau Güell espiral
Porta fotos petit xemeneia Palau Güell
espiral
Rajola mini detall mosaic Palau Güell
Rajola mini detall mosaic ampliat Palau
Güell
Rajola mini detall blau i blanc Palau Güell
Rajola mini flor Palau Güell
Rellotge terrat Palau Güell
Rellotge cavallerisses Palau Güell
Banc cripta Colònia Güell
Xemeneia Palau Güell, taronja
Xemeneia Palau Güell, espiral
Xemeneia Palau Güell, verda
Xemeneia Palau Güell, negra
Xemeneia Palau Güell, blanca
Xemeneia Palau Güell, multicolor
Postal de fusta Palau Güell
Postal de fusta Palau Güell panoràmica
Postal de fusta Casa Batlló i Ametller
Postal de fusta Sagrada Família
Postal de fusta drac Parc Güell
Postal de fusta terrat La Pedrera
Postal de fusta façana La Pedrera
Imant 3D Palau Güell
Imant 3D Casa Batlló
Imant 3D La Pedrera
Imant 3D Sagrada Família

P.V.
99,17 €
99,17 €
123,97 €
123,97 €

IVA
21%
21%
21%
21%

P.V.P
120,00 €
120,00 €
150,00 €
150,00 €

14,88 €

21%

18,00 €

14,88 €
20,66 €
20,66 €

21%
21%
21%

18,00 €
25,00 €
25,00 €

6,61 €
18,18 €
3,31 €
3,31 €
2,48 €

21%
21%
21%
21%
21%

8,00 €
22,00 €
4,00 €
4,00 €
3,00 €

3,31 €
41,32 €
4,96 €
37,19 €
37,19 €
74,40 €
34,71 €
8,27 €
20,66 €
8,27 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

4,00 €
50,00 €
6,00 €
45,00 €
45,00 €
90,00 €
42,00 €
10,00 €
25,00 €
10,00 €

3,31 €
3,31 €

21%
21%

4,00 €
4,00 €

3,31 €
3,31 €
13,22 €
13,22 €
74,38 €
16,53 €
16,53 €
16,53 €
16,53 €
16,53 €
16,53 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
2,07 €
2,07 €
2,07 €
2,48 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

4,00 €
4,00 €
16,00 €
16,00 €
90,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Família

LLIBRERIA I
MULTIMÈDIA

Descripció
Imant 3D Plaça del Rei
Imant 3D Passeig de Gràcia
Imant 3D Collage Barcelona
Aquarel·la Palau Güell
Carrousel modernista
Rèplica mosaic/parquet
Iman drac Parc Güell petit
Campana Nadal
Arbre Nadal
Bola Nadal
Figura Nadal
Imant Nadal
Banc Parc Güell, petit
Làmina mosaic Parc Güell
Làmina La Pedrera
Làmina Casa Batlló i Ametller
Làmina drac Parc Güell
Xemeneia espiral colors, petita
Xemeneia verda, petita
Pack-4 imants xemeneies Palau Güell
Imant 3D panoràmic Barcelona
Imant Casa Batlló, gran
Pack-6 imants de fusta mosaics
Bola de neu Sagrada Família, petita
Bola de neu Sagrada Família, mitjana
Postal pintada a mà xemeneies Palau
Güell
Litografia Palau Güell
Litografia abstracta Palau Güell, petita
Punt de creu Palau Güell
Punt de creu Sagrada Família
Punt de creu Casa Batlló
Punt de creu drac Parc Güell
Compositores catalanes
Integral per a veu i piano de Granados
En un saló català
L’escola pianística catalana
Albéniz abans Albéniz
Jaume Bosch
Gaudí, la búsqueda de la forma (DVD)
Catalunya (català)
Catalunya (italià)
Plano-guia de Barcelona (alemany)
Modernisme a l’entorn de Barcelona
(català)
Catalunya (castellà)
Catalunya (francès)
Catalunya (alemany)
Gaudí (castellà)
Fotoguia. Barcelona (català)
Petita història de Gaudí (japonès)
Petita història de Gaudí (italià)
Petita història de Gaudí (espanyol)

P.V.
2,48 €
2,48 €
2,48 €
115,70 €
33,06 €
33,06 €
3,31 €
9,92 €
9,92 €
8,26 €
4,13 €
4,96 €
23,14 €
9,92 €
9,92 €
9,92 €
9,92 €
10,74 €
10,74 €
4,13 €
2,48 €
3,31 €
5,37 €
4,13 €
7,44 €
5,79 €

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

P.V.P
3,00 €
3,00 €
3,00 €
140,00 €
40,00 €
40,00 €
4,00 €
12,00 €
12,00 €
10,00 €
5,00 €
6,00 €
28,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
13,00 €
13,00 €
5,00 €
3,00 €
4,00 €
6,50 €
5,00 €
9,00 €
7,00 €

19,83 €
16,53 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
10,74 €
10,74 €
10,74 €
10,74 €
10,74 €
10,74 €
22,31 €
17,31 €
17,31 €
9,52 €
48,08 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
4%
4%
4%
4%

24,00 €
20,00 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
27,00 €
18,00 €
18,00 €
9,90 €
50,00 €

17,31 €
17,31 €
17,31 €
44,23 €
5,72 €
5,77 €
5,77 €
5,77 €

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

18,00 €
18,00 €
18,00 €
46,00 €
5,95 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
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Descripció
Petita història de Gaudí (francès)
Petita història de Gaudí (anglès)
Petita història de Gaudí (alemany)
Petita història de Gaudí (català)
Petita història del Palau Güell (japonès)
Petita història del Palau Güell (italià)
Petita història del Palau Güell (espanyol)
Petita història del Palau Güell (francès)
Petita història del Palau Güell (anglès)
Petita història del Palau Güell (català)
Catalunya (anglès)
Barcelona
Obra completa A. Gaudí (espanyol)
Gaudí, álbum científico
Gaudí. Introducció a l’arquitectura (català)
Obra completa A. Gaudí (anglès)
Plano-guia de Barcelona (castellà)
Plano-guia de Barcelona (italià)
Plano-guia de Barcelona (rus)
Gaudí (anglès)
Barcelona, ciudad Gaudí (portuguès)
Plano- guia de Barcelona (francès)
Gaudí, todas las obras (espanyol)
Fotoguia. Barcelona (rus)
Gaudí.
Introducció
a
l’arquitectura
(portuguès)
Plano-guia de Barcelona (anglès)
Barcelona, ciudad Gaudí (japonès)
Gaudí. Introducció a l’arquitectura (Rus)
Guía visual Antoni Gaudí (espanyol)
Palau Güell (libro de dedo)
Gaudí, todas las obras (holandès)
Gaudí, todas las obras (japonès)
Gaudí. Introducció a l’arquitectura (xinès)
Fotoguia. Barcelona (japonès)
Barcelona, ciudad Gaudí (rus)
Barcelona, ciudad Gaudí (espanyol)
Gaudí, todas las obras (rus)
Fotoguia. Barcelona (espanyol)
Gaudí x Gaudí (català-franc-ital)
Gaudí x Gaudí (castellà-angl-alem)
Guía visual Antoni Gaudí (alemany)
Guía visual Antoni Gaudí (italià)
Fotoguia. Barcelona (italià)
Gaudí, todas las obras (alemany)
Gaudí.
Introducció
a
l’arquitectura
(espanyol)
Fotoguia. Barcelona (holandès)
Gaudí.
Introducció
a
l’arquitectura
(japonès)
Gaudí, todas las obras (italià)
Barcelona, ciudad Gaudí (italià)
Barcelona, ciudad Gaudí (holandès)

P.V.
5,77 €
5,77 €
5,77 €
5,77 €
5,77 €
5,77 €
5,77 €
5,77 €
5,77 €
5,77 €
17,31 €
37,50 €
24,04 €
28,85 €
9,62 €
24,04 €
9,52 €
9,52 €
9,52 €
44,23 €
9,62 €
9,52 €
11,54 €
5,72 €
9,62 €

IVA
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

P.V.P
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
18,00 €
39,00 €
25,00 €
30,00 €
10,00 €
25,00 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
46,00 €
10,00 €
9,90 €
12,00 €
5,95 €
10,00 €

9,52 €
9,62 €
9,62 €
14,42 €
5,77 €
11,54 €
11,54 €
9,62 €
5,72 €
9,62 €
9,62 €
11,54 €
5,72 €
9,62 €
9,62 €
14,42 €
14,42 €
5,72 €
11,54 €
9,62 €

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

9,90 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
6,00 €
12,00 €
12,00 €
10,00 €
5,95 €
10,00 €
10,00 €
12,00 €
5,95 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
5,95 €
12,00 €
10,00 €

5,72 €
9,62 €

4%
4%

5,95 €
10,00 €

11,54 €
9,62 €
9,62 €

4%
4%
4%

12,00 €
10,00 €
10,00 €
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Descripció
Antoni Gaudí. Sus obras en Barcelona.
Gaudí.
Introducció
a
l’arquitectura
(holandès)
Fotoguia. Barcelona (alemany)
Gaudí. Introducció a l’arquitectura (italià)
Barcelona, ciudad Gaudí (alemany)
Gaudí, todas las obras (anglès)
Guía visual Antoni Gaudí (anglès)
Gaudí
Introducció
a
l’arquitectura
(alemany)
Gaudí, todas las obras (francès)
Guía visual Antoni Gaudí (francès)
Fotoguia. Barcelona (francès)
Barcelona, ciudad Gaudí (anglès)
Fotoguia. Barcelona (anglès)
Barcelona, ciudad Gaudí (francès)
Gaudí. Introducció a l’arquitectura (anglès)
Gaudí. Introducció a l’arquitectura
(francès)
Història de la Diputació de Barcelona
Gaudí (català)
La Colònia Güell
Mira Barcelona
Barcelona, ciudad Gaudí (xinès)
Modernismo entorno de Barcelona
(castellà)
La Rambla (angl./cat.)
La Rambla (cast./francès)
Obra completa A. Gaudí (italià)
Obra completa A. Gaudí (alemany)
Obra completa A. Gaudí (rus)
Obra completa A. Gaudí (japonès)
Obra completa A. Gaudí (francès)
Obra completa A. Gaudí (anglès)
Gaudí (francès)
Gaudí (anglès)
Gaudí (català)
Gaudí (castellà)
Mandales modernistes de butxaca
Mandales modernistes (català i francès)
Mandales modernistes (espanyol i anglès)
Mandales Art Noveau
El Palau Güell (català)
El Palau Güell (espanyol)
Guia visual del PG (alemany)
Guia visual del PG (anglès)
Guia visual del PG (espanyol)
Guia visual del PG (català)
Guia visual del PG (francès)
Guia visual del PG (italià)
Guia visual del PG (japonès)
Guia visual del PG (rus)
Guia del Palau Güell (català)

P.V.
5,77 €
9,62 €

IVA
4%
4%

P.V.P
6,00 €
10,00 €

5,72 €
9,62 €
9,62 €
11,54 €
14,42 €
9,62 €

4%
4%
4%
4%
4%
4%

5,95 €
10,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €

11,54 €
14,42 €
5,72 €
9,62 €
5,72 €
9,62 €
9,62 €
9,62 €

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

12,00 €
15,00 €
5,95 €
10,00 €
5,95 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

48,08 €
44,23 €
5,77 €
17,31 €
9,62 €
48,08 €

4%
4%
4%
4%
4%
4%

50,00 €
46,00 €
6,00 €
18,00 €
10,00 €
50,00 €

21,15 €
21,15 €
24,04 €
24,04 €
24,04 €
24,04 €
24,04 €
24,04 €
44,23 €
44,23 €
44,23 €
44,23 €
9,62 €
16,35 €
16,35 €
16,35 €
24,04 €
24,04 €
12,02 €
12,02 €
12,02 €
12,02 €
12,02 €
12,02 €
12,02 €
12,02 €
4,81 €

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

22,00 €
22,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
46,00 €
46,00 €
46,00 €
46,00 €
10,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
25,00 €
25,00 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
5,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Família

JOIES

Descripció
Guia del Palau Güell (castellà)
Guia del Palau Güell (anglès)
Guia del Palau Güell (francès)
Isaac Albéniz, transcripció per a guitarra
Enric Granados, E. Blasco, piano
Souvenir de Barcelona, guitarra
Compositores catalanes, generació
noucentista
Isaac Albéniz. Suite Iberia (2 CD)
50 meravelles del modernisme (català)
50 meravelles del modernisme (anglès)
Hèrcules buscant les Hespèrides
Gaudí, un arquitecte singular (alemany)
Gaudí, un arquitecte singular (anglès)
Gaudí, un arquitecte singular (castellà)
Gaudí, un arquitecte singular (francès)
Mirades al mobiliari
El palau dels artesans
Gaudí: fuego y cenizas (castellà)
Gaudí: fuego y cenizas (anglès)
Biografia d’Antoni Gaudí (anglès)
Biografia d’Antoni Gaudí (francès)
Biografia d’Antoni Gaudí (alemany)
Biografia d’Antoni Gaudí (català)
Biografia d’Antoni Gaudí (castellà)
Els Güell
Agenda Barcelona
Visor virtual experience Gaudí
Modernisme (alemany)
Modernisme (anglès)
Modernisme (castellà)
Modernisme (francès)
Modernisme (italià)
Modernisme (xinès)
Maria Lluïsa Güell, pintora
Un dia al Palau Güell, català
Un dia al Palau Güell, anglès
Un palau dins d’un altre
Play Gaudí 1
Penjoll blau, groc, verd, model orbita
Arracades reixa Palau Güell, fosques
Penjoll reixa Palau Güell, fosc
Penjoll reixa Palau Güell, clar
Anell reixa Palau Güell, fosc
Anell reixa Palau Güell, clar
Penjoll ameba
Arracades ameba
Anell blau, model gibre
Penjoll escala cargol colorins, gran
Anell verd, model gibre
Creu Gaudí verda
Anell modernista colorins, ample
Anell blau-groc-verd, model orbita

P.V.
4,81 €
4,81 €
4,81 €
10,74 €
10,74 €
10,74 €
10,74 €

IVA
4%
4%
4%
21%
21%
21%
21%

P.V.P
5,00 €
5,00 €
5,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €

12,40 €
22,88 €
22,88 €
2,89 €
26,92 €
26,92 €
26,92 €
26,92 €
2,89 €
2,89 €
25,00 €
25,00 €
14,38 €
14,38 €
14,38 €
14,38 €
14,38 €
19,71 €
17,31 €
9,09 €
14,37 €
14,37 €
14,37 €
14,37 €
14,37 €
14,37 €
2,88 €
19,13 €
19,13 €
2,88 €
16,35 €
34,71 €
46,28 €
47,93 €
47,93 €
52,07 €
52,07 €
59,50 €
47,11 €
55,37 €
62,81
55,37 €
26,45 €
51,24 €
46,28 €

21%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
21%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

15,00 €
23,80 €
23,80 €
3,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
3,00 €
3,00 €
26,00 €
26,00 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
20,50 €
18,00 €
11,00 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
3,00 €
19,00 €
19,00 €
3,00 €
17,00 €
42,00 €
56,00 €
58,00 €
58,00 €
63,00 €
63,00 €
72,00 €
57,00 €
67,00 €
76,00 €
67,00 €
32,00 €
62,00 €
56,00 €
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Descripció
Creu Gaudí blava
Arracades rodones trencadís verd
Arracades escala cargol colorins, petites
Arracades escala cargol colorins grans
Penjoll escala cargol colorins, petit
Arracades blau-groc-verd, model orbita
Penjoll rodó trencadís verd
Cadena cautxú 3 mm
Anell Gaudí blau
Anell Gaudí verd
Penjoll estrella de mar
Creu llatina vitrall colors, gran
Penjoll modernista colorins
Cadena cua de rata, 40 cm, densa
Penjoll xemeneia Palau Güell espiral, gran
Penjoll xemeneia Palau Güell espiral, petit
Arracades xemeneia espiral Palau Güell, 2
peces
Arracades xemeneia espiral Palau Güell
Anell xemeneia espiral Palau Güell
Arracades reixa Palau Güell, clar
Creu mosaic blau i verd
Anell blau i verd, ample
Anell escala cargol colorins
Polsera tub Gaudí
Arracades blaves, model onadis
Penjoll blau, model onadis
Penjoll reixa Palau Güell, petit
Penjoll Palau Güell, model odul
Penjoll Palau Güell, farga
Anell Palau Güell, farga
Arracades Palau Güell, farga
Arracades forja Palau Güell, flors
Penjoll forja Palau Güell, flors
Penjoll cúpula Palau Güell
Penjoll, model martelé
Braçalet cautxú vermell i negre
Arracades ganxo, model martelé
Anell, model martelé-f
Anell, model martelé-ona
Anell, model oxidat viking
Anell batik
Arracades blanques, model oxidat viking
Arracades blaves, model oxidat viking
Arracades trèvol, colors variats
Braçalet model martelé-portes
Braçalet model martelé-ona
Arracades Gaudí inspiration onadís
Penjoll Gaudí inspiration onadís
Anell Gaudí inspiration daurat
Polsera Gaudí inspiration onadís, gran
Arracades Gaudí inspiration daurades
Penjoll Gaudí inspiration daurat

P.V.
26,45 €
53,72 €
33,06 €
41,32 €
36,36 €
40,50 €
44,63 €
5,79 €
42,98 €
42,98 €
33,06 €
51,24 €
43,80 €
13,22 €
45,45 €
31,40 €
62,81 €

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

P.V.P
32,00 €
65,00 €
40,00 €
50,00 €
44,00 €
49,00 €
54,00 €
7,00 €
52,00 €
52,00 €
40,00 €
62,00 €
53,00 €
16,00 €
55,00 €
38,00 €
76,00 €

51,24 €
47,93 €
46,28 €
24,79 €
40,50 €
45,45 €
37,19 €
40,50 €
32,23 €
40,50 €
53,72 €
42,98 €
61,98 €
39,67 €
37,19 €
45,45 €
66,12 €
71,07 €
58,68 €
47,11 €
42,98 €
39,67 €
42,98 €
68,60 €
69,42 €
69,42 €
55,37 €
111,57 €
103,31 €
53,72 €
57,85 €
29,75 €
140,50 €
35,54 €
29,75 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

62,00 €
58,00 €
56,00 €
30,00 €
49,00 €
55,00 €
45,00 €
49,00 €
39,00 €
49,00 €
65,00 €
52,00 €
75,00 €
48,00 €
45,00 €
55,00 €
80,00 €
86,00 €
71,00 €
57,00 €
52,00 €
48,00 €
52,00 €
83,00 €
84,00 €
84,00 €
67,00 €
135,00 €
125,00 €
65,00 €
70,00 €
36,00 €
170,00 €
43,00 €
36,00 €
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BIJUTERIA

Descripció
Polsera Gaudí inspiration daurada
Anell Candy daurat
Arracades Candy daurades
Penjoll Candy daurat
Polsera Candy daurada
Arracades Embolic daurades
Penjoll Embolic daurat
Anell Embolic daurat
Polsera Embolic daurada
Arracades Embolic platejades
Penjoll Embolic platejat
Arracades Tibela
Penjoll Tibela
Arracades Arai plata
Penjoll Arai plata
Arracades Exòtic
Penjoll Exòtic rodó
Collaret Exòtic
Anell Moitie
Arracades Moitie petites
Arracades Moitie grans
Penjoll Moitie
Arracades Sunset petites
Arracades Sunset grans
Penjoll Sunset gran
Anell Gaudí inspiration onadís
Conjunt núm. 2, espiral color, recte
Conjunt núm. 10, taronja, quadrat
Conjunt núm. 6, vermell-groc, quadrat
Conjunt núm. 5, gris/taronja, rombo
Conjunt núm. 7, blau/blanc, rombe
Conjunt núm. 3, verd/blanc, rombe
Conjunt núm. 3, verd, rodó gran
Conjunt núm. 3, verd, rodó petita
Conjunt trencadís verd, taronja
Conjunt modernista colors, variats
Arracades núm. 2, espiral, rectangular
Arracades núm. 5, gris, taronja, rombo
Arracades núm. 7, blaves, blanques,
rombo
Arracades núm. 3, verdes, blanques,
rombo
Arracades núm. 3, verdes, grans
Arracades núm. 3, verdes, petites
Arracades trencadís verd i taronja
Arracades colors, variades
Arracades blaves trencadís, quadrades
Arracades verdes trencadís, llàgrima
Conjunt núm. 2, espiral color, rombe
Conjunt núm. 2, espiral color, irregular
Conjunt núm. 10, taronja, rombe
Conjunt núm. 6, vermell, groc, triangle
Arracades núm. 2, espiral, rombe

P.V.
53,72 €
29,75 €
19,84 €
52,90 €
66,12 €
42,98 €
33,06 €
26,45 €
44,63 €
52,90 €
44,63 €
43,80 €
57,85 €
39,67 €
59,50 €
27,27 €
62,81 €
214,88 €
56,20 €
24,79 €
52,07 €
45,45 €
38,02 €
59,50 €
86,78 €
37,19 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
12,40 €
12,40 €
12,40 €

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

P.V.P
65,00 €
36,00 €
24,00 €
64,00 €
80,00 €
52,00 €
40,00 €
32,00 €
54,00 €
64,00 €
54,00 €
53,00 €
70,00 €
48,00 €
72,00 €
33,00 €
76,00 €
260,00 €
68,00 €
30,00 €
63,00 €
55,00 €
46,00 €
72,00 €
105,00 €
45,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

12,40 €

21%

15,00 €

12,40 €
12,40 €
12,40 €
12,40 €
12,40 €
12,40 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
24,79 €
12,40 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
15,00 €
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Família

COMPLEMENTS

Descripció
Arrac.núm. 2, espiral, irregulars
Arracades núm. 10, taronja, primes
Arrac.núm. 6, vermell, groc, triangle
Arracades núm. 6, vermell, groc,
rectangular
Arracades
núm.
5,
gris,
taronja,
rectangular
Anell de ceràmica motius Palau Güell
Arracades de ceràmica motius Palau Güell
Clip de ceràmica motius Palau Güell
Broche de pit de ceràmica motius Palau
Güell
Penjoll de ceràmica motius Palau Güell
Polsera de coure daurada
Polsera de coure daurada i negre
Braçalet de fil d’or i coure
Braçalet Palau
Estoreta xemeneies Palau Güell
Mug xemeneies Palau Güell
Obrecartes drac
Obrecartes pinacle Sagrada Família
Campana xemeneies Palau Güell
Lupa xemeneies Palau Güell
Obridor mosaic xemeneia espiral Palau
Güell
Pack-6 posagots dibuixos xemeneia Palau
Güell
Pack-6 posagots imatges detalls Palau
Güell
Obrecartes Casa Batlló
Camussa vitralls Palau Güell, núm. 1 sala
confiança
Camussa vitralls Palau Güell núm. 2,
golfes
Camussa vitralls Palau Güell, núm. 3 blaus
Camussa vitralls Palau Güell, núm. 4 detall
Didal drac
Mug Palau Güell
Punter per tablet i smartphone
Impermeable dins clauer
Mug Barcelona
Funda bolígraf signatura Gaudí
Obridor Drac Parc Güell
Obridor imant edificis Gaudí
Obridor imant Punt de trobada
Mug xemeneies Palau Güell
Setrill modernista
Estoig per ulleres, trencadís
Estoig per ulleres, espiral
Mug Barcelona, negre
Mug Barcelona, blanc
Funda passaport Palau Güell, colors
Targeter Palau Güell, colors

P.V.
12,40 €
12,40 €
12,40 €
12,40 €

IVA
21%
21%
21%
21%

P.V.P
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

12,40€

21%

15,00 €

9,92 €
9,92 €
9,92 €
9,92 €

21%
21%
21%
21%

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

9,92 €
57,85 €
57,85 €
49,59 €
57,85 €
2,48 €
4,96 €
41,32 €
41,32 €
53,72 €
55,37 €
4,96 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

12,00 €
70,00 €
70,00 €
60,00 €
70,00 €
3,00 €
6,00 €
50,00 €
50,00 €
65,00 €
67,00 €
6,00 €

7,44 €

21%

9,00 €

7,44 €

21%

9,00 €

41,32 €
1,65 €

21%
21%

50,00 €
2,00 €

1,65 €

21%

2,00 €

1,65 €
1,65 €
4,13 €
6,61 €
8,26 €
2,48 €
6,61 €
13,22 €
11,57 €
3,72 €
3,72 €
5,79 €
5,79 €
9,92 €
9,92 €
5,79 €
5,79 €
16,53 €
14,05 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

2,00 €
2,00 €
5,00 €
8,00 €
10,00 €
3,00 €
8,00 €
16,00 €
14,00 €
4,50 €
4,50 €
7,00 €
7,00 €
12,00 €
12,00 €
7,00 €
7,00 €
20,00 €
17,00 €
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ALTRES

INFANTIL

Descripció
Estoig ulleres Palau Güell, colors
Punt de llibre Palau Güell, colors
Billeter Palau Güell, colors
Didal Gaudí
Paraigües vitralls Palau Güell
Penja bolsos xemeneies Palau Güell
Clauer xemeneies Palau Güell
Mirall xemeneies Palau Güell
Joc saler pebrer modernista
Saler pebrer Barcelona
Tap modernista para ampolla
Got de vidre Barcelona petit
Estoig i bolígraf de fusta Palau Güell
Joc de cartes Palau Güell
Puzzle modernista Parc Güell
Ventall mosaics modernistes
Estoreta trencadís modernista
Fulles de xocolata 70% cacau
Fulles de xocolata amb llet
Ametllons
Xocolatina 70% cacau, 18 grs.
Xocolatina 50% cacau, 18 grs.
Xocolatina amb llet, 18 grs.
Xocolatina blanca, 18 grs
Ametllons capsa petita
Fulles xocolata blanca amb maduixa
Caixa mints Palau Güell, xemeneia verda
Caixa mints Palau Güell, mosaics
Caixa regalèssia Palau Güell, xemeneia
espiral
Napolitana, 5 grs.
Caixa regalèssia Palau Güell, xemeneia
verda
Flors de xocolata amb gerds, 72 grs.
Flors de xocolata amb taronja, 72 grs.
Pack-2 Oli Trencadís
Pack-4 Oli Trencadís
Quadern amb pintures Palau Güell
Llibreta per acolorir Gaudí
Barcelona colors
Peix vitrall Palau Güell
Gatet Palau Güell
Chimigüell verd
Chimigüell taronja
Chimigüell espiral
Pack-2 clips Palau Güell
Fermall Palau Güell
Estoig Palau Güell
Moneder Palau Güell
Necesser Palau Güell
Mini-chimiguell verd
Mini-chimiguell espiral
Pitet PG

P.V.
20,66 €
5,79 €
23,97€
5,79 €
23,97 €
3,31 €
2,89 €
4,13 €
19,01 €
7,44 €
2,07 €
2,48 €
13,22 €
10,74 €
12,40 €
7,85 €
3,31 €
3,64 €
3,64 €
7,27 €
0,45 €
0,45 €
0,45 €
0,45 €
3,64 €
5,45 €
2,73 €
2,73 €
2,73 €

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

P.V.P
25,00 €
7,00 €
29,00 €
7,00 €
29,00 €
4,00 €
3,50 €
5,00 €
23,00 €
9,00 €
2,50 €
3,00 €
16,00 €
13,00 €
15,00 €
9,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
8,00 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
4,00 €
6,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

0,23 €
2,73 €

10%
10%

0,25 €
3,00 €

5,91 €
5,91 €
10,91 €
21,82 €
9,92 €
4,13 €
9,05 €
14,88 €
14,88 €
20,66 €
20,66 €
20,66 €
4,96 €
5,79 €
7,44 €
7,44 €
8,26 €
11,57 €
11,57 €
9,92 €

10%
10%
10%
10%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

6,50 €
6,50 €
12,00 €
24,00 €
12,00 €
5,00 €
10,95 €
18,00 €
18,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
6,00 €
7,00 €
9,00 €
9,00 €
10,00 €
14,00 €
14,00 €
12,00 €
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Descripció
Drac Parc Güell
Pitet Palau Güell, petit

P.V.
7,44 €
8,26 €

IVA
21%
21%

P.V.P
9,00 €
10,00 €

Per la diada de Sant Jordi, s’aplicarà un 10% de descompte en els llibres venals, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 11 de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques.
GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ
TAXES
SERVEIS I ACTIVITATS
EUR
I. Serveis de reproducció de la informació de publicacions oficials
Preu per cada plana

0,10

PREUS PÚBLICS
I. Venda de publicacions en format paper
EUR
1.

2.

Col·leccions
a) Col·lecció Estudis
b) Col·lecció Documents de Treball
c) Col·lecció Estudis de relacions laborals (Català/Castellà)
d) Col·lecció Cicle de Jornades de Governs Locals Km. 0
e) Col·lecció Materials per a la biblioteca pública
f) Col·lecció Materials pedagògics
g) Col·lecció El Palau Güell a fons
h) Col·lecció Temes de seguretat
Altres publicacions
Tipus
Llibres de Sant Jordi
Catàlegs del CCCB tipus 1
Catàlegs del CCCB tipus 2
Catàlegs d’exposicions
Contes de biblioteques
Xara i Pau
Llibres Caixa
Palau Güell
Guies Palau Güell
Casa Serra
Mapes
1:150.000
1:350.000

Format
25x18 cm
24x18 cm
24x18 cm
24x17 cm
17x12 cm
27x23 cm
21x22 cm
25x18 cm
21x15 cm
21x21 cm

Enquadernació
cartoné
rústica
rústica
rústica
cartoné
grapat
rústica
cartoné
rústica
rústica

24x14 cm
11x8 cm

plegat
plegat

9,62
4,81
4,81
9,62
21,15
9,62
2,88
9,62

17,31
14,42
19,23
4,81
0,96
2,88
14,42
19,23
4,81
9,62
4,96
2,48

3. Llibres no editats per la Diputació de Barcelona
Els llibres no editats per la Diputació de Barcelona els és d’aplicació la normativa que es recull a la Llei
10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, en especial la que regula el preu
fix, article 9, les exclusions al preu fix, article 10 i les excepcions al preu fix, article 11.
4. Diverses publicacions editades entre els anys 1950 i 2017
Preu de venda
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CODI
13638
13239
13245

ANY
1950
1964
1974

13343

1984

13630

1986

13603
13950

1987
1987

13240
13344

1989
1989

13211

1990

14024

1990

14168
13582
13584
13203
13318
13990
13345

1990
1991
1991
1992
1992
1992
1993

14034

1993

14924

1993

13355
9689
9737
11219
9591
9705
10400

1994
1995
1995
1995
1997
1997
1998

12647

1998

12597
12604
14381
17167

1999
1999
1999
2000

TÍTOL
Deputació del General de Catalunya en los siglos XV y XVI, la
Miscelánea en homenaje al Abate Henri Breuil, 1877-1961
Miscelánea arqueológica: XXV Aniversario de los cursos
internacionales de prehistoria i arqueología de Ampurias, 19471971
Empúries: Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, núm. 4546 (1983-1984)
Passió i mite a l’esport: Un viatge artístic i literari per la Catalunya
contemporània
Joventut a Catalunya al segle XX, la: Materials per a una història
Col·lecció de facsímils dels fons documentals: La Sirena. Cinc
escenògrafs catalans. L’Auca del senyor Esteve. La almoneda del
diablo. Joan Morales
Restos humanos de Orce y Cueva Victoria, los
Empúries: Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, núm. 47
(1985)
Història monetària catalana : La moneda catalana local, s. XIIIXVIII
Ciutat de la sal, la: Pla especial de protecció i millora de la
muntanya de sal de Cardona i de la vall salina / La ciudad de la sal:
Plan especial de protección y mejora de la montaña de sal de
Cardona y del valle salino
Institut del Teatre, 1913-1988, l’: Història gràfica
Parcs naturals de Barcelona: Un passeig
Parques naturales de Barcelona: Un paseo
Adrià Gual: Mitja vida de modernisme
Paleontologia i evolució, núm. 24-25 (1992)
Escola de bibliotecàries, 1915-1939
Empúries: Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, núm. 4850 (1986-1989)
Obra feta: Intervenció arquitectònica en el patrimoni d’ús públic de
la Diputació de Barcelona, 1986-1992
Empúries: Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, núm. 4850 (1986-1989)
Piano Santos Piano
Segle del cinema, el
Paleontologia i evolució, núm. 26-27 (1993)
Cartografia mallorquina
Paleontologia i evolució, núm. 28-29 (1995)
Lisboes de Pessoa, les
Artefactes parateatrals: Tradició, innovació
Bertolt Brecht: Teatre complet: La Bíblia. Baal. Timbals a la nit. El
casament. El captaire o el gos mort. Qui expulsa un dimoni. Lux in
tenebris. La pesca. Prada. A la jungla de les ciutats. Vida d’Eduard
II d’Anglaterra. Home per home. L’òpera de tres rals. Ascens i
cauguda de la ciutat de Mahagonny
Món tv: La cultura de la televisió
Paleontologia i evolució, núm. 30-31 (1997)
Cosmos: Del romanticismo a la vanguardia, 1801-2001
Restauració monumental a Catalunya, segles XIX-XX: Les
aportacions de la Diputació de Barcelona

EUR
9,62
4,81
4,81

4,81
9,62
4,81
24,04

4,81
4,81
4,81
9,62

14,42
4,81
4,81
14,42
9,62
4,81
4,81
9,62
4,81
19,23
14,42
9,62
14,42
9,62
14,42
9,62
14,42

14,42
9,62
14,42
14,42
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20497

2001

23891

2002

24970

2002

25059

2002

25629
26524
27322
27635
28218

2003
2003
2003
2003
2003

28706
35849

2003
2006

36421

2006

37134
37766
38562
40549
40573
42963
43822
39713
42461
43741
46127
44150
44047
46449
45355
47391
54010
53934
53923
53924
55016
54939
54669
54476
55223
55753

2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015

55469
55326
55378
55857
56809
56777

2015
2015
2015
2016
2016
2016

Escrits de Jeroni Martorell i Terrats (fins al 1914) ; Exhumació,
estudi i inhumació definitiva de les restes de Ramon Vila Capdevila
; Conferències ; Treballs de recerca / Escritos de Jeroni Martorell i
Terrats (hasta 1914) ; Conferencias ; Trabajos
I Biennal de la restauració monumental: L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), del 23 al 26 de novembre del 2000
Joglars, els: Espais

9,62

Història dels hospitals de Catalunya : Els hospitals del Vallès i del
Maresme
Cartografia de la província de Barcelona, 1833-2000
Artistes plàstics de l’EADAG, els
Formes urbanes del litoral català, les
Feliu Formosa: Teatre i paraula
De la terra al rebost: Un passeig gastronòmic per la província de
Barcelona
Jirí Kylián: Somniador de danses
Territori dels geòmetres, el: Cartografia parcel·lària dels municipis
de la província de Barcelona, (1845-1895)
Urbanitzacions a la província de Barcelona, les: Localització i
característiques dels sistemes de baixa densitat residencial
Història de la Diputació de Barcelona, 1812-2005
Història de les carreteres del territori de Barcelona
Santiago Rusiñol: L’artista total
Història de les carreteres de la província de Barcelona
Historia de las carreteras de la provincia de Barcelona
Ponts de la província de Barcelona: Comunicacions i paisatge
Sant Llorenç del Munt
Escola Industrial de Barcelona
Vint-i-cinc biblioteques de la província de Barcelona
Modernismo en torno a Barcelona: Arquitectura y paisaje
Modernisme a l’entorn de Barcelona: Arquitectura i paisatge
Cerdà i la Diputació d Barcelona
Llibre d’estil de Comradio
Les Joies dels nostres museus
L’escola de la dona: 125 anys construint un camí...
Modernització i catalanisme
Univers Patxot: Maria mariona
Cent anys de protecció del Massís del Montseny
Restaurar o reconstruir v.1
Restaurar o reconstruir v.2
100 anys a l’avantguarda de la restauració monumental
Lola Anglada: Memòries 1892-1984
Àlbum fotogràfic de la Mancomunitat de Catalunya
Els sermons de la medalla
La dècada prodigiosa 1914-1924
Memòria de la commemoració del centenari de la
Mancomunitat de Catalunya
El mapa com a eina de govern
Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local
Volum de la Primera Setmana Municipal: edició facsímil
La Casa de Caritat
Llibre d’estil de la Diputació de Barcelona
El Montgròs, el Brull

4,81

4,81
4,81

9,62
4,81
4,81
9,62
14,42
9,62
24,04
14,42
24,04
24,04
24,04
24,04
24,04
24,04
24,04
17,31
21,15
24,04
24,04
9,62
9,62
26.92
4,81
9,62
4,81
4,81
9,62
9,62
4,81
19,23
19,23
4,81
14,42
9,62
14,42
19,23
9,62
19,23
14,42
2,88
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58025
57964

2017
2017

Anna Maleras
Santuaris, ermites i capelles ...

9,62
13,46

A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent
II. Venda de publicacions en format electrònic
TÍTOL
El Palau Güell a fons (Col·lecció)
Anna Maleras
Santuaris, ermites

EUR
1,65
2,48
3,39

A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent
SUPÒSITS DE GRATUÏTAT:
L’adquisició de les col·leccions Estudis i Documents de Treball en format paper té caràcter
gratuït quan:
1- El destinatari del servei sigui un ens de l’Administració local de la província de
Barcelona.
2- El destinatari del servei sigui una biblioteca de la xarxa de biblioteques de la Diputació
de Barcelona.
3- Els destinataris del servei siguin universitaris.
SERVEI BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA BARCELONA I ALTRES PUBLICACIONS
OFICIALS
TAXES
SERVEIS I ACTIVITATS
Taxa pels serveis prestats pel Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
altres Publicacions Oficials
La base imposable es determina en la publicació d’anuncis i edictes pel tipus d’anunci, el tipus
d’anunciant i per la tramitació ordinària, urgent o edició exprés.
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud de la inserció de l’anunci i/o del servei d’edició
exprés, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Tarifes i terminis per a les insercions d’anuncis i edictes
1) Tarifes
Tipus de tramitació
Tramitació ordinària
Tramitació urgent
Tramitació servei exprés
2) Servei exprés

Terminis
4 o 5 dies hàbils
2 o 3 dies hàbils
1 dia hàbil

Import
75,00 €
100,00 €
250,00 €
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Els textos a publicar es tramiten pel servei d’edició exprés, amb independència del seu
caràcter gratuït o de pagament, quan l’anunciant sol·licita la publicació per a:
.
.

el dia hàbil següent a la data de recepció,
el dia hàbil següent a la data de pagament en el cas d’insercions de pagament previ.

L’import corresponent a la tarifa pel servei d’edició exprés s’afegirà sempre a la tarifa
ordinària en el cas dels anuncis de pagament.
3) Còmput de terminis
L’hora de tancament de l’edició del BOPB, per al còmput dels terminis per a la publicació
dels anuncis, és les 13.00 hores dels dies d’edició, segons l’establert en el Reglament de
gestió del BOPB.
Als efectes de l’establert en l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte que el butlletí s’edita
de dilluns a divendres, excepte els festius.
En tot cas, el còmput dels terminis quedarà en suspens mentre se subsanin els defectes
que el BOPB o el propi anunciant hagin pogut detectar en el contingut de l’anunci entre
l’ordre d’inserció i la data de tancament de l’edició de la publicació.
Situacions de caràcter especial
1) Característiques dels anuncis
El Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials, en el
compliment de les seves funcions, revisa els anuncis que li arriben per publicar i es reserva
la facultat de dictaminar la impossibilitat de procedir a la seva publicació, ja sigui perquè no
reuneixen els requisits legals, o bé perquè no hagin estat confeccionats d’acord amb les
instruccions de composició mínimes vigents publicades a la web del BOPB
(https://bop.diba.cat/).
2) Terminis de publicació
La Llei 5/2002, de 4 d’abril, de butlletins oficials de les províncies, al seu article 7è. apartat 3,
estableix que la publicació haurà de ser efectuada en el termini màxim de 15 dies hàbils
posteriors al pagament de la taxa corresponent, si aquest és procedent o, si no, a la
recepció de l’ordre d’inserció. En cas de publicació urgent, el termini es redueix a 6 dies
hàbils.
De manera que, malgrat els terminis expressats a l’apartat Tarifes i terminis per a les
insercions d’anuncis i edictes d’aquesta taxa, en el cas de situacions excepcionals
degudament justificades, el BOPB es reserva la possibilitat d’aplicar els marges en els
terminis per a la publicació que estableix la Llei 5/2002, de 4 d’abril, de butlletins oficials de
les províncies.
Pagament
Estan subjectes al pagament de la taxa les publicacions relatives als apartats següents de
l’article 11è. apartat 3 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les
províncies:
a)

Els anuncis publicats a instància de particulars.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Els anuncis de licitacions de tot tipus de contractes, d’acord amb el que estableix la
legislació específica.
(els anuncis corresponents a aquest apartat c) estan exempts de pagament)
Els anuncis, el cost dels quals sigui repercutible als interessats segons les disposicions
aplicables.
Els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament d’una taxa, preu públic o
un altre tipus de drets econòmics.
Els anuncis que puguin reportar, directament o indirectament, un benefici econòmic al
remitent o sol·licitant, o tinguin contingut econòmic.
Els anuncis que puguin o hagin de publicar-se, a més a més, en un mitjà de
comunicació escrit diari segons disposició legal o reglamentària.

S’adjunta al final d’aquesta tarifa una relació enunciativa dels diferents tipus d’anuncis de
pagament corresponents a aquest apartat.
Les publicacions al BOPB que no estiguin exemptes són de pagament previ a la inserció,
exceptuant les que tinguin domiciliat el pagament en un compte corrent d’un establiment
bancari.
Si, transcorreguts tres mesos des de la data de notificació de la liquidació, no s’ha ingressat
l’import de la taxa, la sol·licitud d’inserció s’anul·larà d’ofici.
En general, per als serveis prestats per la inserció d’anuncis al BOPB, el pagament de la taxa
s’abona mitjançant domiciliació bancària sol·licitada pels subjectes passius.
El pagament de les quotes no domiciliades es pot realitzar per qualsevol dels mitjans admesos
a la Diputació de Barcelona. En aquests casos, tenint en compte que l’import de la taxa és igual
per a tots els anuncis amb el mateix tipus de tramitació, obligatòriament haurà de figurar el
número de la liquidació en les transaccions efectuades per transferència bancària o bé en els
pagaments en línia.
Exempcions
1. Estan exempts del pagament de la taxa per la publicació d’anuncis, segons la Llei 5/2002, de
4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies:
a)
b)
c)

d)

La publicació de disposicions i resolucions d’inserció obligatòria, sempre que no es
publiquin a instància de particulars.
Els edictes i anuncis de jutjats i tribunals, quan la inserció sigui ordenada d’ofici.
Les citacions per ser notificades per compareixença en els procediments de recaptació
dels tributs o exaccions parafiscals, en els casos en què, intentada la notificació a
l’interessat o representant per part de l’Administració tributària o entitats i corporacions
de dret públic a les quals correspon la seva recaptació, aquesta no hagi estat possible.
Altres anuncis oficials d’inserció obligatòria, no compresos entre les publicacions
subjectes al pagament de les taxes.

S’adjunta al final d’aquesta tarifa una relació enunciativa dels diferents tipus d’anuncis no
subjectes a la taxa corresponents a aquest apartat 1.
2. No estan subjectes a pagament les insercions que provenen dels ajuntaments de la
província de Barcelona quan la seva capacitat pressupostària sigui inferior a 3.000.000 €,
excepte en els casos als quals es refereixen les lletres a) i d) de l’article 11è. apartat 3 de la
Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies.
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Aquesta exempció no és d’aplicació a les sol·licituds d’inserció mitjançant la tramitació del
servei d’edició exprés, a les quals se’ls hi aplicarà la tarifa de 250 € corresponent a aquest
servei.
Aquesta no subjecció es calcula i s’aplica d’ofici, segons les dades dels pressupostos dels
ajuntaments de la província de Barcelona referents a l’any anterior al de la liquidació de la
taxa. Aquesta informació és de caràcter i aplicació anual. Els ajuntaments notificaran al
BOPB l’import del seu pressupost liquidat quan aquest impliqui un canvi entre aquests
trams.
3. Les insercions de la pròpia Diputació, estan exemptes de pagament sempre i quan no siguin
repercutibles a tercers, segons les disposicions aplicables.
4. L’establiment del servei d’edició exprés no està subjecte a cap tipus d’exempció ni
bonificació.
Convenis de col·laboració
Per tal de facilitar la liquidació i pagament de la taxa, a l’empara del que preveu l’article 12 de la
Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies, la Diputació de
Barcelona pot aprovar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions
públiques i amb persones físiques o jurídiques que, en l’exercici de la seva activitat professional
o mercantil legalment autoritzada, realitzin habitualment la presentació, la gestió i el pagament
d’insercions per compte dels seus clients o representants.
A) Relació enunciativa dels diferents tipus d’anuncis subjectes a la taxa:
Estan subjecte a la taxa del BOPB els següents tipus d’anuncis continguts en el apartats 3 de
l’article 11è. de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies:
1. Els anuncis publicats a instància de particulars, d’empreses i societats, d’entitats
bancàries, edictes notarials i anàlegs (apartat 3a).
2. Els anuncis de licitacions de contractes d’obres, de gestió de serveis públics, de
subministrament, i de serveis ( apartats 3b i/o 3d).
3. Les alienacions i lloguers de béns patrimonials i anàlegs. (apartats 3b i/o 3d).
4. Els anuncis de planejament i gestió urbanística (apartats 3d i/o 3g).
5. Les llicències i permisos municipals ambientals (apartats 3e i/o 3f).
6. Els anuncis de llicències de vols publicitaris (apartats 3e i/o 3f).
7. Les llicències i expedients urbanístics i d’obres (apartats 3e i/o 3f).
8. Els canvis de titularitat de nínxols (apartat 3e).
9. Les aprovacions inicials de projectes d’obres (apartat 3f).
10. Els anuncis d’aprovació inicial d’ordenances fiscals de les diputacions provincials, els
òrgans de govern de les entitats supramunicipals i els ajuntaments de població superior
a 10.000 habitants (apartat 3g).
11. Els anuncis d’aprovació inicial d’ordenances reguladores i reglaments (apartat 3g).
B) Relació enunciativa dels diferents tipus d’anuncis no subjectes a la taxa, segons
l’esmentat article 11è. de la llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les
províncies, contemplats al punt 1 de l’apartat d’Exempcions d’aquesta taxa:
1.
2.
3.
4.

Tots els anuncis oficials de l’Administració de justícia (apartat b).
Les aprovacions definitives d’ordenances fiscals (apartats a i/o d).
Les aprovacions inicials i definitives de preus públics (apartats a i/o d).
Les aprovacions definitives d’ordenances reguladores i reglaments (apartats a i/o d).
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5. Els pressupostos i plantilles, modificacions de crèdit i comptes generals (apartats a i/o
d).
6. Els anuncis de recaptació, padrons fiscals i calendaris fiscals (apartats a i/o d).
7. Els anuncis de personal, ofertes públiques d’ocupació, oposicions, i contractació
(apartats a i/o d).
8. Els anuncis relatius a béns patrimonials i demanials. Afectació i desafectació de béns.
Catàlegs municipals, cessions i expropiacions (apartats a i/o d).
9. Les convocatòries d’ajuts, beques i subvencions (apartats a i/o d).
10. Els anuncis de convenis col·lectius (apartats a i/o d).
11. Els anuncis de padrons d’habitants (apartats a i/o d).
12. Retribucions dels membres de les Corporacions locals (apartats a i/o d).
13. Els anuncis d’aprovació de nomenclàtors de carrers (apartats a i/o d).
14. Els anuncis de vehicles abandonats (apartats a i/o d).
15. Els anuncis de creació i modificació de fitxers automatitzats de protecció de dades
(apartats a i/o d).
16. Les aprovacions de delegacions o avocacions, i Cartipàs municipal (apartats a i/o d).
17. Els anuncis referents a creació, adhesió i dissolució d’organismes (apartats a i/o d).
18. Les notificacions de procediment sancionador. Multes de trànsit i altres sancions
(apartats a i/o d).
19. Els anuncis relatius al procediment electoral (apartats a i/o d).
20. Els anuncis de l’Administració General de l’Estat (apartats a i/o d).
21. Qualsevol tipus de notificació administrativa publicada en aquest butlletí segons l’article
44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (apartat c).
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS
TAXES
SERVEIS I ACTIVITATS
EUR
I. Drets d’examen
Convocatòries corresponents al torn lliure de l’Oferta Pública
d’Ocupació, d’aplicació als processos selectius per a la provisió de
places dels grups de classificació A, B, C, D i E que integren la
plantilla fixa de personal funcionari i laboral de la Corporació i dels
seus organismes autònoms.

5,00

-

Gaudeixen d’exempció les persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o
situació anàloga de pobresa.

-

Les Bases generals dels processos selectius podran fixar un procediment específic per al
pagament de la taxa.

-

La falta de pagament dins el termini fixat significa a tots els efectes que es desisteix de la
sol·licitud presentada.

-

En el supòsit que la persona interessada no fos admesa en el procés selectiu, l’import de la taxa
es podrà retornar prèvia petició expressa d’aquesta.
OFICINA DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
TAXES

DOMINI PÚBLIC
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I. Ocupació del subsòl
1.1. Dipòsit sota el camp de futbol de la Universitat Industrial per a la recollida d’aigües pluvials,
per any
L’import de la taxa és de 9.015,81 EUR.
1.2. Canalitzacions de cablejat i instal·lacions anàlogues en el subsòl dels diferents recintes i
finques de la Diputació de Barcelona, per any.
L’import de la taxa és de 43,65 EUR per metre lineal.
SERVEI DE SECRETARIA
TAXES
SERVEIS I ACTIVITATS
EUR
I. Serveis de reproducció de documentació
1. Fotocòpies de documents textuals. Inclou: manuscrits, mecanografiats i impresos
- DIN-A-4
- DIN-A-3

0,10
0,15

2. Digitalització de documents
mecanografiats i impresos
- DIN-A-4
- DIN-A-3

0,50
1,00

textuals

en

baixa

resolució.

Inclou:

manuscrits,

3. Digitalització de documents textuals en alta resolució. Inclou: manuscrits, mecanografiats i
impresos
- DIN-A-4
- DIN-A-3

5,00
6,00

4. Digitalització de documents en imatge en baixa resolució. Inclou: fotografies, plànols,
mapes i cartells
- DIN-A-4
- DIN-A-3

0,50
1,00

5. Digitalització de documents en imatge en alta resolució. Inclou: fotografies, plànols, mapes
i cartells
- DIN-A-4
- DIN-A-3

5,00
6,00

6. Tramesa electrònica de documents textuals i en imatge en alta resolució de mides
superiors a DIN-A-3, que ja estan digitalitzats
7,00
Supòsits de no subjecció:
No estan subjectes al pagament de la taxa les 20 primeres fotocòpies i digitalitzacions en baixa
resolució per a un mateix projecte, sol·licitades per les administracions públiques o per a usos
d’investigació, docència i ús públic amb finalitats culturals no lucratives (prèvia acreditació o
declaració responsable)
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Observacions:
Qualsevol altra reproducció de documents no descrita en aquestes taxes, serà realitzada per
empreses o professionals externs a la Diputació de Barcelona, on s’aplicaran els preus de
mercat vigents en la data de la comanda. Per aquests casos concrets l’usuari pagarà l’import
directament a l’empresa o professional extern.
Per motius de conservació, la reproducció de documents anteriors a l’any 1975 només es farà
digitalment amb escàner especialitzat.
II. Servei de registre i tramesa de documentació adreçada a altres administracions
1. Tramesa de documentació en paper:
ENVIAMENT
fins a 100 gr.
de 101 gr. a 1000 gr.
més de 1000 gr.

TARIFES
6,00 EUR
8,00 EUR
9,00 EUR

En cas que l’enviament tingui caràcter internacional, la tarifa serà incrementada amb el cost
que correspongui del servei postal vigent en aquell moment.
Aquesta tarifa també és aplicable quan es presenti a la Seu Electrònica de la Diputació de
Barcelona documentació adreçada a altres administracions que no disposin de seu electrònica i
per això la tramesa s’hagi de fer en suport paper.
2. Tramesa de documentació pel canal electrònic:
En el cas que a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona es rebi documentació que va
adreçada a altres administracions que disposen de Seu Electrònica, s’aplicarà per a cada
enviament la tarifa següent:
ENVIAMENT ELECTRÒNIC
Per cada enviament

TARIFA
3,00 EUR

Supòsits de no subjecció:
No estan subjectes al pagament de la taxa les persones físiques que en facin un ús individual,
les administracions públiques i també les organitzacions sense personalitat jurídica i les
persones jurídiques que no tinguin afany de lucre i així ho acreditin.
Observacions:
La prestació del servei resta condicionada al pagament previ de l’import de la taxa.
En cas que la documentació hagi estat rebuda electrònicament, la Diputació es posarà en
contacte amb el remitent per comunicar-li l’import de la taxa aplicable.
Si, transcorregut el termini de deu dies hàbils des de la data de comunicació de l’import de la
liquidació de la taxa, no se n’acredita l’ingrés, s’entendrà que l’interessat desisteix de la petició i
s’anul·larà d’ofici, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME
PREUS PÚBLICS
I. Observatori astronòmic de la Serra de Castelltallat
1. Activitats

Preu
públic

IVA
21%

Total
EUR

1.1. Mirant el Sol
1.1.1. Adults
1.1.2 Joves (de 8 a 12 anys) i jubilats
1.1.3 Infants (de 4 a 7 anys)
1.1.4. Infants de 3 anys o menors

9,92
8,26
1,65
GRATUÏT

2,08
1,74
0,35

12,00
10,00
2,00

1.2. Bateig de Cel
1.2.1. Adults
1.2.2. Joves (de 8 a 12 anys) i jubilats
1.2.3. Infants (de 4 a 7 anys)
1.2.4. Infants de 3 anys o menors

14,88
12,40
4,13
GRATUÏT

3,12
2,60
0,87

18,00
15,00
5,00

6,61
4,96
1,65

1,39
1,04
0,35

8,00
6,00
2,00

123,97
99,17

26,03
20,83

150,00
120,00

165,29
991,74
2.066,12

34,71
208,26
433,88

200,00
1.200,00
2.500,00

1.3. Escoles
1.3.1. Visita nocturna
1.3.2. Visita diürna
1.3.3. Taller addicional
1.4. Activitat en exclusivitat
1.4.1. Lloguer de l’Observatori (màxim 6 persones)
1.4.2. Lloguer de la Rectoria
1.5. Lloguer d’espais per a localitzacions per a
activitats de filmacions o reportatges
1.5.1. Preus per a estudiants i curtmetratges
1.5.2. Preu per a TV i llargmetratges
1.5.3 Preu per a publicitat

OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
PREUS PÚBLICS
I. Serveis del “Cercle de Turisme”
1. Quota anual
Descompte del 20% de la quota: (no acumulable)
Membres acreditats d’associacions, gremis, institucions o ens amb els quals la
Gerència de Servei de Turisme ha signat acords.
Empreses participants al Programa de Punts d’Informació Turística o
certificades amb el Compromís de Sostenibilitat o a altres programes de la
Gerència de Serveis de Turisme de Diputació de Barcelona.

EUR
160,00
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Quota gratuïta:
Pels col·laboradors i convidats del Cercle de Turisme d’acord amb el que
estableixen les determinacions del Cercle vigents aprovades per decret núm.
11787/12 de data 20/12/2012 i per decret núm. 117/14 de data 21/01/2014.
A aquest preu caldrà afegir l’IVA corresponent
Observacions:
Els membres del Cercle de Turisme que es donin de baixa abans del 30 de
juny se’ls facturarà només la meitat de la quota. Igualment, aquells membres
que es donin d’alta amb posterioritat al 30 de juny, només se’ls facturarà la
meitat de la quota.
II. Participació en les jornades de treball (workshops)
Quota de participació
- Workshops amb seu a la demarcació de Barcelona
- Workshops amb seu fora de la demarcació de Barcelona

EUR
300,00
500,00

Observacions:
Gaudeixen de quota gratuïta els membres del Cercle de Turisme que acullin o col·laborin en
l’esdeveniment tant sigui en la seva organització com en la difusió.
Els participants als workshops que pertanyin al Cercle de Turisme pagaran només el 50% de la quota
de participació
A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent
III. Participació a les fires professionals
EUR
Import que s’haurà de satisfer per l’assistència a l’esdeveniment:
1. Participació sense agenda

1.000,00

Aquest preu inclou la presència a la fira, acreditacions i tramesa de material però
sense agenda comercial
2. Participació amb agenda
Aquest preu inclou la gestió de l’assistència a la fira, les acreditacions, tramesa de
material i amb agenda personalitzada, creada per una empresa local especialitzada,
amb un mínim de 5 cites amb professionals del sector turístic (operadors,
periodistes, bloggers, etc.)
Observacions
És necessari efectuar un dipòsit previ del 25% de l’import dels preus públics amb
anterioritat a la celebració de l’esdeveniment.
Per participar en les fires s’ha de pertànyer al Cercle de Turisme i hauran d’estar al

1.500,00
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corrent del pagament de les quotes anuals del Cercle de Turisme, de les accions de
promoció o fires en les que hagin participat amb anterioritat.
A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent
OFICINA D’ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS
TAXES
DOMINI PÚBLIC
I. Utilització d’espais
EUR
1. Pati Manning
1.1. Claustre:
- Per acte:
En dia laborable (màxim 4 hores)
En dissabtes, diumenges i festius amb accés per la
porta principal (màxim 4 hores)
- Per mitja jornada
- Per dia:
1.2. Aula I:
- Mitja jornada (matí o tarda)
- Una jornada
1.3. Aula II:
- Mitja jornada (matí o tarda)
- Una jornada
1.4. Auditori amb traducció simultània:
- Mitja jornada (matí o tarda)
- Una jornada
1.5. Plató
- Mitja jornada (matí o tarda)
- Una jornada

124,00
140,00
260,00
552,00
131,00
261,00
131,00
261,00
196,00
392,00
169,00
339,00

- La taxa corresponent a l’ús de cada espai inclou el seu propi equipament.
- Els imports corresponents a les activitats detallades en aquest epígraf, no inclouen cap altra
despesa derivada de l’activitat realitzada en l’espai sol·licitat i del restabliment de les condicions
inicials de l’espai, com tampoc del subministrament d’equipament específic, de la prestació de serveis
de neteja, del suport tècnic audiovisual o de caràcter extraordinari i servei de vigilància, assegurances
o altres conceptes, especialment quan hi concorri la nocturnitat.
- L’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals pot denegar les sol·licituds d’utilització d’espais si les
activitats no són congruents amb les finalitats de la Diputació de Barcelona o són incompatibles amb
el seu funcionament ordinari, o discriminen per contingut o dret d’accés per causa de gènere, raça,
cultura o religió.
Supòsits de no subjecció
No estan subjectes al pagament de la taxa, prèvia sol·licitud:
a) Les entitats amb seu al recinte o edificis de la Diputació de Barcelona quan tinguin reconegut
per conveni de col·laboració el dret d’ús. No cal autorització expressa.
b) Els organismes autònoms i les societats mercantils íntegrament propietat de la Diputació de
Barcelona.
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c) Les entitats públiques i les persones físiques o jurídiques alienes a la Diputació de Barcelona
per a la realització d’activitats coorganitzades per la Corporació o que disposin del suport
institucional acreditat mitjançant el corresponent informe justificatiu.
d) Els sindicats amb representació a la Diputació de Barcelona, per a realitzar l’activitat sindical
pròpia de la corporació.
e) No estan subjectes a la taxa les activitats de l’àmbit de la cultura que siguin d’interès per a la
Diputació, previ reconeixement per la Presidència delegada de l’Àrea.
Tarifa reduïda
A les institucions o entitats sense afany de lucre, sempre que acreditin documentalment aquesta
condició i la seva activitat sigui congruent amb la finalitat de la Diputació de Barcelona els és
d’aplicació la tarifa reduïda equivalent al 50% de la taxa ordinària, prèvia apreciació de l’Oficina i
Recursos Culturals.
Observacions
En cap cas s’autoritza la utilització d’espais per activitats amb finalitats comercials.
En els supòsits de no subjecció o d’aplicació de la tarifa reduïda, van igualment a càrrec del sol·licitant
totes les despeses addicionals que es puguin generar per vigilància, assistència tècnica , neteja,
personal de suport i altres.
SERVEIS I ACTIVITATS
I. Drets de reproducció de documents i béns
EUR
1. Transmissions, enregistraments, impressions o fotografies fetes a
l’edifici o al recinte de domini públic, però amb efectes a fora
1.1. Dret a fotografiar:
- Per hora de treball

1.2. Dret de filmar:
- Utilització de qualsevol espai per a filmar amb equips
complexos de filmació (mànegues, càmeres múltiples,
trens, tràvelings, extres, figurants, atrezzo, llums, etc.),
tant si és sessió única com en sessions diverses. Per
hora

114,00

338,00

Supòsits de no subjecció
No estan subjectes al pagament de la taxa les filmacions i les fotografies que tinguin caràcter cultural,
documental o informatiu, o les que sense tenir aquesta intenció ni una finalitat publicitària tinguin prou
valor específic per a la divulgació de l’edifici, el recinte o l’activitat, previ reconeixement de la
Presidència delegada de l’Àrea.
Observacions
Els imports corresponents a les activitats detallades als epígrafs anteriors no inclouen les despeses que
es puguin causar per vigilància, assegurances, assistència tècnica, neteja o altres conceptes,
especialment quan hi concorri la nocturnitat.
II. Serveis de reproducció de documentació
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EUR
1. Fotocòpies
1.1. Blanc i negre de documents per a estudis i treballs. Per
unitat DIN A-4
1.2. Blanc i negre de documents per a estudis i treballs. Per
unitat DIN A-3

0,06
0,12

GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
TAXES
SERVEIS I ACTIVITATS
I. Serveis de préstec interbibliotecari
EUR
1. Sol·licitud i obtenció de documents
1.1. Despeses de transport per cada sol·licitud
Aquesta taxa no serà exigible per a sol·licituds realitzades a un
bibliobús

1,50

II. Servei de carnet de biblioteca
1. Obtenció del duplicat del carnet de biblioteca
1.1.Despeses d’expedició de cada carnet duplicat

1,00

Aquesta taxa no serà exigible quan es justifiqui documentalment la
sostracció del carnet de biblioteca
III. Serveis de reproducció de documentació
1. Servei d’obtenció d’imatges digitals del Dipòsit digital
1.1. Reproducció d’imatges digitals d’alta resolució

1,00

PREUS PÚBLICS
I. Serveis de consulta a Internet
EUR
1. Impressió de fulls, per unitat
1.1. En negre
1.1.1. DIN A4
1.1.2. DIN A3
1.2. En color
1.2.1. DIN A4
1.2.2. DIN A3

0,10
0,25
0,40
0,75

2. Suports per a la gravació d’informació de les consultes a través
d’internet:
2.1. Gravació en CD, per unitat
2.2. Gravació en memòria USB, per memòria

0,50
3,00

3. Escolta d’informació
3.1. Subministrament d’auriculars

2,50

II. Venda de documents obsolets
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Llibres
Revistes
CD
DVD

3,00
1,00
2,00
2,00

III. Venda de productes promocionals de la Xarxa de
Biblioteques Municipals
1.1. Samarretes promocionals
1.2. Bosses promocionals

10,00
1,50

Aquests preus públics porten l’IVA inclòs
GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ
TAXES
DOMINIC PÚBLIC
I. Utilització d’espais
EUR
Tarifa
ordinària

EUR
Tarifa
reduïda

1. Aules
1.1. Realització d’activitats formatives:
 Sala d’actes/aules especials
(habilitació per a una capacitat superior a 40 persones)
 Tallers, laboratoris
 Aules i espais polivalents
(habilitació per a una capacitat màxima de 40 persones)
Els imports fixats s’entenen per dia i d’acord amb l’horari del Centre.
1.2. Realització d’esdeveniments especials:
 Sala d’actes/aules especials
(habilitació per a una capacitat superior a 40 persones)

217,00
361,00

108,50
180,50

73,00

36,50

361,00

180,50

Supòsits de no subjecció
Quan l’activitat o l’esdeveniment que generi la sol·licitud d’utilització d’espais de l’epígraf I, sigui
d’interès especial per a la Diputació de Barcelona, previ reconeixement per la presidència
delegada de l’Àrea, no estarà subjecte a taxa.
Tarifa reduïda
Quan es tracti d’una activitat formativa continuada que comporti com a mínim la utilització dels
espais més de 2 mesos, i sempre que aquesta utilització no superi les 3 hores diàries,
s’aplicarà la tarifa reduïda.
SERVEIS I ACTIVITATS
I. Drets de reproducció de documents i béns
EUR
1.

Dret de fotografiar:
1.1. Espais exteriors, fins a 5 vegades

24,00
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1.2. Aules i resta d’espais interiors, fins a 5 vegades
1.3. Objectes: per cada fotografia
2.

Dret de filmar
2.1. Utilització de qualsevol espai per filmar amb equips
complexos (mànegues, càmeres, llums, figurants, etc.).
Per hora

30,00
7,21

289,00

Supòsits de no subjecció
Quan l’activitat o l’esdeveniment que generi la sol·licitud d’utilització d’espais de l’epígraf I, sigui
d’interès especial per a la Diputació de Barcelona, previ reconeixement per la presidència
delegada de l’Àrea, no estarà subjecte a taxa.
II. Serveis de reproducció de documentació
EUR
1. Dossiers
 Enquadernació
2. Fotocòpies
 Blanc i negre
 Color

1,24
0,05
0,14

3. Activitats fotogràfiques
3.1. Manuals (mida en cm.):

9 x 14

13 x 18

18 x 24

24 x 30

30 x 40

40 x 50

40 x 60

50 x 60

50 x 75

3,52
4,72
7,78
12,18
19,30
25,19
27,14
30,84
36,89

3.2. Reproduccions i internegatius (mida en cm):

Pas universal (24 x 36)

Placa (9 x 12)

6,10
14,30

4. Dossiers i similars en format multimèdia

CD

DVD

Disquet

3,55
5,07
1,00

5. Plastificacions

DIN A3

DIN A4

1,52
1,00

Supòsits de no subjecció
Quan l’activitat o l’esdeveniment que generi la sol·licitud d’utilització d’espais de l’epígraf I, sigui
d’interès especial per a la Diputació de Barcelona, previ reconeixement per la presidència
delegada de l’Àrea, no estarà subjecte a taxa.
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PREUS PÚBLICS
I.

Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits de Canet
de Mar).
EUR

1. Serveis d’Investigació i Assessorament Tècnic (SIAT)
1.1.

1.2

1.3.

Apartat general (G):

G01. Optimització de processos

G02. Condicionament de fibres, fils i teixits (UNE-EN 20139)

G03. Fotomicrografia

G04. Microfotografia de les seccions de fibres

G05. Neteja d’elements de tissatge
Fibres Tèxtils (M)

M01. Identificació qualitativa de fibres i mescles

M02. Identificació qualitativa i quantitativa de fibres i mescles de
fibres (UNE 40110/UNE 40327)

M03. Longitud de fibres (UNE 40152/UNE 40309)

M05. Mesura del diàmetre de les fibres
Fils (F)












1.4.

F01. Composició i característiques del fil (UNE 40110/UNE 40327)
F02. Títol (UNE 40151/UNE-EN ISO 2060)
F03. Títol del fil d’un teixit (UNE 40078)
F04. Torsió i retorsió (UNE-EN ISO 2061/NFG 07 079 / UNE
40016/UNE 40600-4/Une 4002/ UNE 40223)
F06. Coeficient de fricció
F07. Mesura del grau d’humitat (UNE 40325)
F08. Avaluació de l’aspecte (A.S.T.M.)
F09. Potencial d’encongiment dels fils texturats
F10. Anàlisi de fils de multifilaments
F11. Resistència i allargament al trencament (UNEEnISO2062/UNE-EN13985)
F12. Elasticitat

Teixits Genèriques (T)

T02. Etiquetatge de conservació (UNE-EN 23758)

T03. Densitat (UNE-EN 1049-2/prEN 14971NF G07-169)

T04. Espesor o gruix del teixit (UNE-EN 26330/UNE-EN
25077/UNE 40485)

T05. Massa per unitat de superfície (Gramatge) UNE-EN ISO
12127/UNE 40339)(UNE-EN ISO 3759/

T06. Determinació de les variacions demensionals dels teixits.
(UNE-EN ISO 3759/ UNE-EN 26330/UNE-EN25077/UNE 40485)

T07. Formació de borrissol i boletes “Pilling” (UNE-EN ISO 129451/UNE-EN ISO 12945-2)

T08. Resistència a la penetració del aigua. Assaig sota pressió
hidroestàtica. (UNE-EN 20811)

T09. Resistència al mullat superficial (UNE-EN 24920)

T10. Resistència i deformació a l’esclat.(UNE–EN ISO 13938-1 i 2)

41,45
34,48
45,78
59,36
34,48

59,36
68,41
34,48
59,36

68,41
40,10
59,37
34,48
40,10
40,10
34,48
40,10
34,48
40,10
40,10

34,48
34,48
34,48
34,48
59,36
40,10
40,10
40,10
40,10
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1.5.

1.6.

T11. Resistència al fregament UNE-EN ISO 12947-1,2,3 i 4/UNEEN ISO 5470-2/UNE-EN 13770)
T12. Desviació angular d’un teixit o una peça de vestir Entregirat.
(ISO/CD16322-1,2 i 3/NF G07-168)
T13. Resistència a la tracció(trencament) (UNE-EN ISO 13934-1)
T14. Resistència a l’esquinçament (UNE 40413/UNE-EN ISO
13397-2,3 i 4 UNE-EN ISO 467/1)
T15. Resistència a l’esquinçament per elements punxants (UNE
40413)
T16. Elasticitat (UNE 40395/TTM 076 CK/PrEN 14704-1)
T17. Resistència a l’enganxada (NF G 07-118)
T18. Barrat de nivell 1.
T19. Barrat de nivell 2.
T20. Barrat de nivell 3.
T21. Barrat de nivell 4.
T22. Barrat de nivell 5. (NF-G07-101/PrEN-14970)
T23. Característiques estructurals nivell 1
T24. Característiques estructurals nivell 2
T25. Característiques estructurals nivell 3
T26. Obtenció d’estructures laminars tricotades
T27. Capacitat d’obtenció d’un teixit de punt a partir de fil
T28. Caiguda del teixit (caient)(NF G07-109)
T29. Extensibilidad (A.S.T.M- D-1058-51)
T30. Longitud de malla. Consum i títol (NF-G07-101/PrEN-14970)
T31. Factor de cobertura
T32. Determinació de la rigidesa
T33. Adherència del recobriment.(resistència a desenganxar-se)
(UNE-EN ISO 2411)
T35. Determinació de la galga
T36. Determinació del diàmetre de fabricació d’un teixit circular.
T37. Determinació compressió peces vestir ús terapèutic
T38. Coeficient de fricció per lliscament teixit-teixit

Ennobliment (E)

E01. Realització de mostraris de tintura

E02. Assessorament realització de processos preparació i tintura

E04. Reproducció del defecte.

E06. Tintura

E07. Detecció de la presencia de ferro
Solidesa del color de les tintures (EST)

EST01. Al rentatge (UNE-EN 20105 (C01-C05/UNE-EN ISO 105
C06-C09)

EST02. A la neteja en sec (UNE-EN 105 -D01-D02)

EST03. Als agents aquosos (UNE-EN 105 -E01-E11)

EST04. Als agents de blanqueig (UNE-EN ISO 105 5
(X05,X08,X12)

EST05. Solidesa al frec en sec i en humit

EST06. Solidesa al clor

EST07. Solidesa a la suor

EUR
40,10
34,48
40,10
40,10
40,10
57,09
40,10
40,10
79,72
119,34
158,96
198,53
34,48
68,42
102,36
40,10
91,04
34,48
40,10
38,90
34,48
34,48
40,10
35,60
35,60
57,09
40,10

59,36
59,36
59,36
59,36
43,98

59,36
59,36
59,36
59,36
59,36
59,36
59,36
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EUR
1.7.

1.8.

Confecció Industrial (C)

C01. Comportament dels teixits de punt al cosit

C02. Comportament dels teixits de punt al planxat

C03. Estudis de patronatge i optimització del teixit

C04. Estudis de peces de vestir conformades

C05. Resistència de les costures (UNE-EN ISO 13935-1)

C06. Resistència al lliscament dels fils de la costura (UNE-EN ISO
13936-1)
Idioma (I)

I01 Traducció català/anglès, anglès/català (per pàgina)

I02 Assessorament lingüístic i documental

40,10
40,10
59,37
40,10
40,10
40,10

20,00
33,34

En el supòsit que el personal d’aquest centre, com a conseqüència de la prestació d’un dels
serveis enumerats, sigui requerit per citació judicial o per altra via com a perit o similar, el
beneficiari del SIAT haurà de rescabalar a la Diputació de Barcelona dels costos que comporti
aquesta actuació (dietes, locomoció, costos de personal, etc.)
2. Visites guiades

EUR

Visita guiada (per persona)

3,64

3. Lloguer màquines tèxtils
Lloguer màquines tèxtils (per dia)

15,35

Als preus públics dels apartats 1 i 3 anteriors caldrà afegir-hi l’IVA corresponent.
GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPORTS
PREUS PÚBLICS
I. Servei d’instal·lacions esportives
EUR
1. Escola Industrial de Barcelona
1.1. Inscripció a les sessions d’activitat física de dues hores
setmanals:
- Per mes

10,00

GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT
TAXES
SERVEIS I ACTIVITATS
I. Concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions
o instal·lacions en zona d’influència de les carreteres:
EUR
1. Per realització d’obres, actuacions o instal·lacions que afecten la
zona de domini públic:
a) Quan cal l’anàlisi de projecte o documentació tècnica.
b) Quan no cal l’anàlisi de projecte o documentació tècnica.

404,00
135,00
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2. Per realització d’obres, actuacions o instal·lacions que no afecten
la zona de domini públic:
a) Quan cal l’anàlisi de projecte o documentació tècnica.
b) Quan no cal l’anàlisi de projecte o documentació tècnica

230,00
80,00

3. Tramitació d’autoritzacions amb exigència de dipòsit de garantia
(quantia addicional a la taxa de concessió de l’autorització)

185,00

II. Emissió d’informes previs per a la realització d’obres, actuacions
o instal·lacions en trams urbans de carretera

88,00

SERVEI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL
TAXES
SERVEIS I ACTIVITATS
I. Serveis de reproducció de documentació
Altres còpies
EUR
1. Fotocòpies:
1.1. Per a ús privat o d’investigació de documentació
escrita:
1.2. Per a ús privat o d’investigació de documentació
gràfica:

2. Digitalització
2.1. (PDF) per a ús privat o d’investigació de qualsevol tipus
de documentació : (€/pàgina)
2.2. (JPG, TIFF) per a ús privat o d’investigació de qualsevol
tipus de documentació: (€/unitat)
3. Reproducció i comunicació pública de documents
Per la reproducció i comunicació pública en qualsevol
mitjà de qualsevol tipus de document amb independència
de la seva data i suport.
4. Aquells treballs específics sol·licitats no contemplats en les
presents tarifes seran atesos a laboratoris externs on s’aplicaran
els preus de mercat vigents en la data de la comanda. Per
aquests casos concrets l’usuari pagarà l’import directament al
laboratori.
Supòsit de no subjecció:
Els ajuntaments de la província de Barcelona no estan subjectes al pagament de la taxa pels
serveis de reproducció de documentació, prèvia petició escrita adreçada a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.

0,09
0,60

0,09
6,01

30,05
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPAIS NATURALS
TAXES

SERVEIS I ACTIVITATS
I. Filmacions i sessions fotogràfiques associades a
activitats publicitàries.
Vigilància associada a les activitats publicitàries
(per dia)

585,19

GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT
PREUS PÚBLICS
I. Venda publicacions
EUR
1. Agenda escolar europea del Medi Ambient i el Desenvolupament
1.1. Per exemplar

1,00

2. Calendari escolar del Medi Ambient
2.1. Per exemplar

1,00

(Aquests preus porten inclòs l’IVA corresponent)
Supòsit de gratuïtat
Les primeres 50 unitats del calendari que sol·licitin els municipis i
altres ens territorials tenen caràcter gratuït.
GERÈNCIA DE SERVEIS RESIDENCIALS D’ESTADES
TEMPORALS I RESPIR
TAXES
SERVEIS I ACTIVITATS
I. Serveis i activitats assistencials d’estades temporals
EUR
1. Tarifa màxima estades:
1.1. Servei d’Atenció Urgent a la Vellesa (SAUV)
- Per dia
- Per mes

37,05
1.111,37

Aquesta activitat no està subjecta a IVA
Aquesta tarifa és la quota màxima que pot arribar a pagar la persona usuària. El preu final podrà anar
des de l’exempció fins a aquesta quota màxima, en funció de la seva capacitat econòmica i les seves
càrregues familiars.
2. Normes de gestió:
a) El preu del servei es calcula en base a la capacitat econòmica que disposa anualment la
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persona usuària, en còmput mensual, que es determina atenent a la seva renda, incrementada
en un percentatge del seu patrimoni net, un cop descomptada la quantitat mínima garantida per
a despeses personals i aplicades les reduccions de les que pugui ser beneficiària per càrregues
familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris establerts a l’Ordre
BSF/130/2014, de 22 d’abril.
b) Pel que fa a la renda, si l’usuari ha optat per una declaració de renda en modalitat conjunta amb
el seu cònjuge, es considera a efectes d’ingressos el 50% de l’import declarat.
En cas que l’usuari estigui separat per sentència legal, no es consideren ingressos computables
les quantitats que la sentència esmentada dictamini que ha de pagar al seu cònjuge.
c) A efectes de patrimoni, en el supòsit de cotitularitat de béns, únicament es tindrà en
consideració el percentatge de propietat que correspongui a la persona usuària.
L’habitatge habitual de la persona usuària només computa quan el seu valor sigui igual o
superior a 300.000 € i en el mateix no hi romangui cap de les persones que es consideren al
seu càrrec.
d) En tot cas, l’import a abonar no superarà mai el que s’estipula a la present tarifa.
e) La quota a satisfer és de càlcul diari. El darrer dia de l’estada no computa si la sortida es realitza
abans de les 13:30 hores.
3. Quantitat mínima garantida i reduccions:
a) Per a persones usuàries sense càrregues familiars es deduirà de la quota mensual, en concepte
de quantitat mínima garantida per a despeses personals, un 40% de l’Indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de publicació d’aquesta tarifa, d’acord amb
els percentatges que figuren a l’Annex de la referida Ordre, segons el tipus de servei
residencial.
b) Per a persones usuàries amb càrregues familiars, a banda de la deducció anterior com a
garantia de lliure disposició, s’aplicaran les següents reduccions:
- Per cònjuge a càrrec, la reducció serà la diferencia entre l’import de l’IRSC i els ingressos
del cònjuge.
- Per ascendents a càrrec, la reducció serà la diferència entre el 70% de l’IRSC i els
ingressos de l’ascendent.
- Per fills menors de 25 anys, el 70% de l’IRSC, per a cada fill o filla a càrrec.
- Per fills majors de 25 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, una
reducció del 150% de l’IRSC per cada fill o filla a càrrec.
Es consideren a càrrec de la persona usuària, els membres de la unitat familiar que en
depenguin econòmicament, per tenir unes rendes iguals o inferiors a l’IRSC.
S’entén per membres de la unitat familiar:
- El cònjuge o convivent estable en parella.
- Els ascendents més grans de 65 anys que convisquin a l’habitatge familiar.
- Els descendents o persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de
25 anys, que convisquin a l’habitatge familiar.
- Els descendents o persones vinculades per raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més,
que tinguin un grau de discapacitat iguals o superior al 33%, sempre que convisquin a
l’habitatge familiar.
c) Per compensar el manteniment de la llar, en el cas que les persones que es consideren que
estan al seu càrrec romanguin al domicili familiar:
- En el cas que hi hagi lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, la reducció serà l’import
d’aquesta càrrega, fins un màxim equivalent al 100% de l’IRSC.
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-

En el cas que l’habitatge habitual sigui de propietat i estigui lliure de càrregues, la reducció
serà l’equivalent al 20% de l’IRSC.

d) Quan ambdós cònjuges disposin d’ingressos, o en el supòsit de declaració conjunta de la renda,
l’import de la reducció per càrregues familiars per fill o filla i/o per compensar el manteniment de
la llar s’ha de dividir al 50% entre els dos cònjuges.
PREUS PÚBLICS
I. Serveis i activitats assistencials de llarga estada
EUR
1. Tarifa màxima estades:
1.1. Permanents per a gent gran:
- Per mes
-

1.018,34

Aquesta activitat està exempta d’IVA.

II. Serveis i activitats assistencials d’estades temporals
EUR
2. Tarifa màxima estades:
2.1. Respir per a gent gran:
- Per dia
- Per mes
2.2. Respir per a persones amb discapacitat intel·lectual:
- Per dia
- Per mes
-

37,05
1.111,37
54,03
1.620,98

Aquesta activitat està exempta d’IVA.

Aquestes tarifes (I i II) són la quota màxima que pot arribar a pagar la persona usuària. El preu final
podrà anar des de l’exempció fins a aquesta quota màxima, en funció de la seva capacitat econòmica i
les seves càrregues familiars.
3. Normes de gestió:
a) El preu del servei es calcula en base a la capacitat econòmica que disposa anualment la
persona usuària, en còmput mensual, que es determina atenent a la seva renda, incrementada
en un percentatge del seu patrimoni net, un cop descomptada la quantitat mínima garantida per
a despeses personals i aplicades les reduccions de les que pugui ser beneficiària per càrregues
familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris establerts a l’Ordre
BSF/130/2014, de 22 d’abril.
b) Pel que fa a la renda, si l’usuari ha optat per una declaració de renda en modalitat conjunta amb
el seu cònjuge, es considera a efectes d’ingressos el 50% de l’import declarat.
En cas que l’usuari estigui separat per sentència legal, no es consideren ingressos computables
les quantitats que la sentència esmentada dictamini que ha de pagar al seu cònjuge.
c) A efectes de patrimoni, en el supòsit de cotitularitat de béns, únicament es tindrà en
consideració el percentatge de propietat que correspongui a la persona usuària.
L’habitatge habitual de la persona usuària només computa quan el seu valor sigui igual o
superior a 300.000 € i en el mateix no hi romangui cap de les persones que es consideren al
seu càrrec.
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d) En tot cas, l’import a abonar no superarà mai el que s’estipula a la present tarifa.
e) Per als serveis assistencials d’estades temporals la quota a satisfer és de càlcul diari. El darrer
dia de l’estada no computa si la sortida es realitza abans de les 13:30 hores.
f)

Per al servei assistencial de llarga estada la quota a satisfer és de caràcter mensual. Es
facturarà sempre el mes sencer, amb independència que la persona usuària no hagi gaudit del
servei residencial tots els dies del mes, ja sigui per defunció o per alta voluntària.

4. Quantitat mínima garantida i reduccions:
a) Per a persones usuàries sense càrregues familiars es deduirà de la quota mensual, en concepte
de quantitat mínima garantida per a despeses personals, un percentatge de l’Indicador de renda
de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de publicació d’aquesta tarifa, d’acord
amb els percentatges que figuren a l’Annex de la referida Ordre, segons el tipus de servei
residencial:
-

Servei de llarga estada
Respir gent gran
Respir persones amb discapacitat

(1.2.3.3.2.1 permanent) 20% IRSC
(1.2.3.3.2.2.3)
40% IRSC
(1.2.6.2.3.3.1)
40% IRSC

b) Per a persones usuàries amb càrregues familiars, a banda de la deducció anterior com a
garantia de lliure disposició, s’aplicaran les següents reduccions:
- Per cònjuge a càrrec, la reducció serà la diferencia entre l’import de l’IRSC i els ingressos
del cònjuge.
- Per ascendents a càrrec, la reducció serà la diferència entre el 70% de l’IRSC i els
ingressos de l’ascendent.
- Per fills menors de 25 anys, el 70% de l’IRSC, per a cada fill o filla a càrrec.
- Per fills majors de 25 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, una
reducció del 150% de l’IRSC per cada fill o filla a càrrec.
Es consideren a càrrec de la persona usuària, els membres de la unitat familiar que en
depenguin econòmicament, per tenir unes rendes iguals o inferiors a l’IRSC.
S’entén per membres de la unitat familiar:
- El cònjuge o convivent estable en parella.
- Els ascendents més grans de 65 anys que convisquin a l’habitatge familiar.
- Els descendents o persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de
25 anys, que convisquin a l’habitatge familiar.
- Els descendents o persones vinculades per raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més,
que tinguin un grau de discapacitat iguals o superior al 33%, sempre que convisquin a
l’habitatge familiar.
c) Per compensar el manteniment de la llar, en el cas que les persones que es consideren que
estan al seu càrrec, romanguin en el domicili familiar:
- En el cas que hi hagi lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, la reducció serà l’import
d’aquesta càrrega, fins un màxim equivalent al 100% de l’IRSC.
- En el cas que l’habitatge habitual sigui de propietat i estigui lliure de càrregues, la reducció
serà l’equivalent al 20% de l’IRSC.
d) Quan ambdós cònjuges disposin d’ingressos, o en el supòsit de declaració conjunta de la renda,
l’import de la reducció per càrregues familiars per fill o filla i/o per compensar el manteniment de
la llar s’ha de dividir al 50% entre els dos cònjuges.
e) El servei de Respir per a persones amb discapacitat intel·lectual és gratuït per a les persones
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usuàries menors de 18 anys.
OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTIC DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
PREUS PÚBLICS
I. Servei de menjador de caràcter laboral
EUR
1. Per als funcionaris de la Diputació i els seus organismes
autònoms:
1.1. Esmorzar
- Complet
- Només beguda
1.2. Àpat

1,22
0,65
3,60

2. Per al personal aliè a la Diputació i als seus organismes
autònoms, però amb vinculació a les activitats dels serveis:
2.1. Esmorzar
2.2. Àpat

1,51
4,48

3. Per als alumnes de l’IES Llars Mundet i del CE La Ginesta
ubicats al Recinte Mundet, en el marc del conveni de
col·laboració subscrit amb Consorci d’Educació de Barcelona.
3.1. Àpat

2,87

A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent
OFICINA DE LES DONES I LGTBI
TAXES
SERVEIS I ACTIVITATS
I. Serveis administratius de l’Escola
1.1. Matrícula (*)
1.2. Expedició de Diplomes
1.3. Expedició informe acreditatiu de l’expedient acadèmic
1.4. Expedició de duplicats

EUR
10,00
24,00
18,00
6,00

(*) Import que s’abona en concepte de la gestió administrativa en la tramitació i es meritarà en
la primera matrícula.
PREUS PÚBLICS
Ensenyaments no reglats
1. Escola de la Dona
1.1.

Preu (inclou hores de formació i assegurança):
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Durada
10 hores
12 hores
14 hores
15 hores
16 hores
18 hores
20 hores
1.2.

Preu
36,00 €
45,00 €
52,00 €
55,00 €
59,00 €
67,00 €
75,00 €

Durada
30 hores
40 hores
45 hores
60 hores
90 hores
120 hores
180 hores

Preu
106,00 €
116,00 €
124,00 €
141,00 €
191,00 €
222,00 €
299,00 €

Assignatures amb un cost addicional

El preu públic de determinades assignatures de cuina corresponent a cada modalitat horària
s’ha d’incrementar amb un cost addicional en concepte dels aliments facilitats per l’Escola.
Ensenyaments de cuina amb cost addicional
Cuina Taller I
Cuina Taller II
Pastisseria Taller
Taller perfeccionament de pastisseria i cuina
Petits Tallers
Cuina demostració
Tastaguts comarques
Tastaguts cultures
Història de la cuina i la gastronomia

Material
194,00 €
273,00 €
125,00 €
273,00 €
39,00 €
32,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

En concepte de sortides algunes assignatures dels ensenyaments de Llengües i Humanitats
que preveuen sortides regulars en el seu programa curricular tenen un cost suplementari per
les entrades als recintes. Aquest cost no inclou els desplaçaments.
Ensenyaments Llengues i HumanitatsAssignatures amb sortides
Museus de Barcelona

Sortides
48,00 €

Aquests preus públics estan exempts d’IVA per aplicació de l’art. 20.ú.9 de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
Descomptes


A les persones amb discapacitat o en situació d’atur, les famílies monoparentals i
nombroses prèvia presentació de la documentació que ho acrediti, se’ls aplicarà un
descompte d’un 20% sobre el preu curs.



El personal de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms i
consorcis gaudiran també d’un descompte del 20% del preu.



Els titulars del carnet jove gaudiran d’un descompte d’un 10%.

Els anteriors descomptes són aplicables a la formació però no pas als materials.
Supòsits de gratuïtat

Àrea de Presidència
Secretaria General



El preu del curs serà gratuït per al personal tècnic de la Diputació i ajuntaments quan
la seva sol·licitud estigui autoritzada pel cap del servei i/o regidor/a, i l’esmentat curs
estigui relacionat amb la tasca que hi desenvolupa.



Aquelles persones que mitjançant informe de l’assistent social del seu districte,
justifiquin trobar-se en una situació de precarietat, també podran gaudir de la
gratuïtat del curs.

Devolucions
La devolució de les quanties abonades s’efectuarà:
a) Per causes imputables a l’Escola
b) Per motius laborals, prèvia justificació, sempre i quan no es pugui fer un canvi de grup,
i no hagués començat el curs.
c) Per malaltia, prèvia justificació i sempre quan no hagi començat el curs.
d) Per defunció de l’alumne, sempre que ho sol·licitin.
ORGANISMES AUTÒNOMS
ORDENANÇA FISCAL. TAXES DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE
Fonament i naturalesa
Article 1
En ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 132.1, 20.3 i 20.4, en relació amb els articles del 15 al 19, del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquesta Diputació estableix les taxes de l’Organisme Autònom Institut
del Teatre per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial, en
el cas de l’ús d’espais, i la prestació de serveis o la realització d’activitats pels serveis
administratius, els ensenyaments reglats, les assegurances escolars, els drets de reproducció
de documents i béns, la reproducció de documentació i l’obtenció de documents.
Fet imposable
Article 2
Constitueix el fet imposable de les taxes l’ús dels espais dels teatres Ovidi Montllor i Estudi,
Espai Scanner, vestíbul, aules, plató, auditori, atri, sala d’edició de vídeo, laboratori
d’enregistrament d’àudio, espais dels centres del Vallès i d’Osona; la prestació de serveis
administratius per l’expedició i tramitació de certificats i títols, duplicats i exàmens
extraordinaris, ensenyaments reglats, assegurances escolars, drets de reproducció de
documents i béns, per drets d’imatge de l’edifici, per fotografiar i per filmar; la reproducció de
documentació per fotocòpies, impressions, imatges digitals, suports per ser utilitzats en les
reproduccions, i les reproduccions del fons documental amb finalitats lucratives, audiovisuals
propis, tramesa de documents, còpies de documents i préstec interbibliotecari a centres
d’Espanya i centres estrangers.
Subjectes passius
Article 3
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1. Són subjectes passius de les taxes en concepte de contribuents les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària (LGT):
a)

A favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o les que es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

b)

Les que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats que
constitueixen el fet imposable.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a la Diputació.
Responsables
Article 4
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
LGT i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic provincials (Ordenança general).
En els casos de menors d’edat, són responsables del deute tributari i estan obligats a satisfer
les obligacions tributàries els pares, els tutors o altres persones legalment responsables.
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos en la LGT.
Beneficis fiscals
Article 5
1.En el pagament de les taxes es reconeixeran els beneficis fiscals expressament previstos en
les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.
2. En matèria d’exempcions, bonificacions i reduccions s’aplica el que figura a les tarifes
annexes a aquesta Ordenança.
3. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar les taxes per
la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als
serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que interessin
immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
Quota tributària
Article 6
1. La quota tributària és la que figura a la tarifa annexa a aquesta Ordenança, on es poden
contenir especificitats del seu articulat.
2. L’import de les taxes previstes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic provincial es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat
derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini
públic.
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3. Si s’utilitzen procediments de licitació pública, l’import de la taxa es determina pel valor
econòmic de la proposta sobre la qual recau la concessió, autorització o adjudicació.
4. Tret que l’estudi econòmic corresponent no justifiqui una altra cosa, per determinar l’import
de la taxa es parteix del valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest
valor no ha de ser necessàriament el que figura a l’inventari provincial, sinó que, a l’empara
del que es disposa en l’article 21.1.a) del TRLRHL, pot ser, a criteri de la Diputació, el valor
cadastral de la zona, el que s’ha pagat per expropiacions a la mateixa zona, el que deriva de
peritatges de tècnics de la corporació o d’agents de la propietat immobiliària, etc.
5. En general, l’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una
activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de
què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.
Meritació
Article 7
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir:
a) Quan s’inicia la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que a aquest efecte
s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si ha estat sol·licitada, o
quan s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, encara que en ambdós
casos la Diputació pot exigir el dipòsit previ total o parcial de l’import.
b) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, que no es portarà a
terme o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En particular, quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació del domini públic
local pels casos previstos a la tarifa annexa, s’ha de dipositar l’import de la taxa corresponent.
3. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta
Ordenança sense sol·licitar la llicència, la meritació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o
aprofitament.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o
el dret a la utilització o l’aprofitament del domini públic no es presta o no s’exerceix, es
retornarà l’import corresponent.
5. En els casos d’ocupació del domini públic que s’estenen a diversos exercicis, l’acreditació té
lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els casos d’inici o cessament en l’ocupació.
Liquidació
Article 8
1. Nascuda l’obligació de tributar, es confecciona la liquidació corresponent, que s’ha de
notificar al subjecte passiu.
2. L’Institut del Teatre pot exigir les taxes en règim d’autoliquidació.
Règim de declaració
Article 9
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1. L’Administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per saber el grau real d’utilització de l’aprofitament i fer les
comprovacions oportunes.
En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions,
l’Administració pot efectuar liquidacions per estimació, a partir de les dades que posseeixi i de
l’aplicació dels índexs adients.
2. L’Administració, tret que hi hagi normes específiques que ho prohibeixin, pot suspendre
l’aprofitament especial si els subjectes passius incompleixen l’obligació d’aportar les
declaracions o dades sol·licitades, si obstaculitzen les comprovacions o si no satisfan les
quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
3. Si les taxes no es satisfan al seu venciment, l’Administració pot exigir, a més de les quotes
vençudes, els interessos de demora, d’acord amb LGT i l’Ordenança general.
Article 10
1. Per al pagament de la taxa, l’organisme pot establir períodes de venciment mitjançant el
reglament del servei o per acords de caràcter general.
2. Si no s’ha establert explícitament, quan es tracta de prestació de serveis de tracte successiu,
el venciment és l’últim dia del trimestre natural; si el cobrament s’ha de fer per ingrés directe, el
venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos, en el moment del
requeriment del pagament.
La gestió de la recaptació de la taxa regulada en aquesta Ordenança fiscal es pot encomanar
íntegrament a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Una vegada exhaurida la via de cobrament en període voluntari, es procedirà al cobrament per
via executiva.
Infraccions i sancions
Article 11
Tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents
està subjecte al que disposen la LGT i l’Ordenança general.
Indemnitzacions per la destrucció o el deteriorament del domini públic
Article 12
Pel que fa a les responsabilitats que es deriven de la destrucció o el deteriorament del domini
públic local, s’està subjecte al que disposen el TRLRHL i l’Ordenança general.
L’Institut del Teatre cobrarà a l’obligat de la taxa l’import del desperfecte i els costos de la
gestió administrativa que se’n deriven.
Concessió o autorització d’aprofitaments especials
Article 13
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1. Si es tracta de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu l’ocupació
directa o immediata d’una porció de domini públic que en limiti o n’exclogui la utilització per part
dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporta la transformació o la
modificació del domini públic, la taxa ha de ser objecte de concessió.
2. Les concessions, partint de l’import de tarifa, s’adjudiquen mitjançant concurs segons la
normativa del reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret del Consell Executiu
de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels
ens locals. Amb caràcter supletori és d’aplicació el Reglament de béns de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 12 de juny.
3. En la resta de supòsits, l’atorgament de concessions o autoritzacions d’aprofitaments
especials correspon a l’òrgan que tingui atribuïda la competència.
Disposició final
La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la
Diputació de Barcelona del dia ................... de 2017, i que ha quedat definitivament aprovada el
dia ...................... de 2017, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2018, i es mantindrà vigent
mentre no es modifiqui o es derogui expressament.
ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE
TARIFA DE TAXES
DOMINI PÚBLIC
I.

Utilització d’espais
EUR

1. Teatre Ovidi Montllor
1.1. Per ½ jornada- 5h
1.2. Per dia- 8h
2. Teatre Estudi
2.1. Per ½ jornada- 5h
2.2. Per dia- 8h
3. Espai Scanner
3.1. Per hora
3.2. Per dia- 8h
4. Vestíbul del teatre
4.1. Per hora
4.2. Per dia- 8h
5. Aules de moviment
5.1. Senzilla:
 Per ½ jornada- 3h
 Per dia- 8h
5.2. Doble:
 Per ½ jornada- 3h
 Per dia- 8h
5.3. Teòrica, per hora
5.4. Informàtica. Per dia (2 aules)
6. Plató
6.1. Per dia
 Per ½ jornada- 5h
 Per dia- 8h
7. Auditori

2.014,17
3.222,67
1.007,09
1.611,34
163,48
1.307,84
150,00
1.200,00

90,36
240,97
151,06
402,83
40,16
604,86

839,74
1.343,59
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8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

7.1. Per hora
7.2. Per dia- 8h
Atri. Per dia -8h
8.1. Publicitat
8.2. Cinematografia
8.3. Representació escènica
8.4. Muntatge
Sala d’edició de vídeo. Per hora
Laboratori enregistrament àudio. Per hora
Sala Maria Plans (Centre del Vallès)
 Per ½ jornada- 5h
 Per dia- 8h
Aula 34 (Centre del Vallès)
 Per hora
 Per dia- 8h
Teatre Laboratori (Centre d’Osona)
 Per ½ jornada- 5h
 Per dia- 8h
Aules (Centre d’Osona)
14.1. Aules 1 i 4
 Per hora
 Per dia- 8h
14.2. Aula 2
 Per hora
 Per dia- 8h
14.3. Aula 3
 Per hora
 Per dia- 8h

113,18
905,44
2.014,17
805,66
1.208,50
402,83
70,59
40,16
378,04
604,86
30,12
240,97
503,54
805,66

30,12
240,97
12,17
97,36
15,21
121,70

Els imports detallats a l’epígraf anterior no inclouen les despeses que es puguin causar per vigilància,
suport tècnic, neteja, subministraments, materials o altres conceptes, les quals aniran a càrrec del
sol·licitant, inclosos els impostos corresponents, segons el detall que li serà presentat en protocol ad
hoc. El suplement per les esmentades despeses es determinarà i s’aplicarà en funció dels metres
quadrats, de les hores i conceptes que intervenen en la utilització de l’espai.
-

Els usuaris de l’Institut del Teatre signaran el protocol que els sigui exigible, segons la naturalesa de
l’acte i les condicions en què se celebri.
Els anteriors imports no inclouen els suplements a carregar per les despeses individuals extraordinàries
que es puguin causar en la utilització dels espais per hores extres en serveis de vigilància, en suport
tècnic, neteja, subministraments, materials, en estris musicals, elèctrics, electrònics o altres conceptes
que seran facturats, d’acord amb la legislació vigent, al usuari de l’espai segons es desprengui del preu
resultant del corresponent contracte d’adjudicació del licitador amb l’Institut del teatre.
En el cas de les aules de moviment serà possible cedir la utilització d’espais entre mitja jornada (3
hores) i jornada completa (8 hores), per fraccions d’hora, aplicant un preu proporcional.
Excepcionalment es podrà acceptar la cessió d’espais per més de 8 hores en una mateixa jornada. En
aquest cas s’aplicarà el preu hora derivat del càlcul proporcional.
Si l’Institut del Teatre rep sol·licituds d’utilització d’espais singulars (bar, hall entrada principal, hall
entrada -2, pàrking, passadís S2, zona càrrega, etc.), que es troben fora del catàleg detallat a la tarifa,
s’aplicarà un preu hora de:
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. Fins 200 m2
. Més de 200 m2

0,64 €/hora m2
0,37 €/hora m2

La utilització d’espais singulars s’ha d’autoritzar per resolució de l’òrgan competent on s’identifiqui
l’espai i la superfície cedida, el temps d’utilització i es quantifiqui l’import de la taxa que resulta a pagar.
Tarifes reduïdes
-

La taxa per a la utilització d’espais de l’Institut del Teatre per part d’entitats públiques o institucions,
empreses privades i/o persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats científiques,
acadèmiques, de divulgació cultural, coincidents amb objectius de l’Institut del Teatre, es merita
reduïda en el 50% del seu import, sempre i quan s’hagi signat un conveni de col·laboració aprovat
per l’òrgan competent.

Supòsits de no subjecció

-

Quan l’activitat estigui coorganitzada amb l’Institut del Teatre, i així s’acrediti per resolució de
l’òrgan competent, no serà exigible la taxa.
Les entitats públiques i institucions, o entitats privades sense afany de lucre no estaran subjectes
a la taxa d’utilització d’espais per a la realització d’activitats de caràcter social, sempre que
s’acrediti, per resolució administrativa de l’òrgan competent, la concurrència d’aquests requisits.

-

Els sindicats amb representació a l’Organisme Autònom Institut del Teatre o bé la Diputació de
Barcelona, no estaran subjectes a la taxa per realitzar l’activitat sindical pròpia de la Corporació.

-

A la taxa d’espais se li aplicaran els impostos que corresponguin segons la legislació vigent.
SERVEIS I ACTIVITATS
I.

Serveis administratius. Curs acadèmic 2018-2019
EUR

1. Expedicions
1.1. Certificats d’expedient acadèmic i trasllat de matrícula o expedient
1.2. Altre certificacions
2. Tramitacions
2.1. Títol superior Art Dramàtic i Títol Superior de Dansa
2.2. Títol professional de Dansa
2.3. Altres
2.4. Reexpedició (expedició de duplicats)
2.5. Títol de Màster Oficial
2.6. Gestió matrícula i d’expedient:
2.6.1. Gestió matrícula i d’expedient anual estudis de grau
2.7. Segons i successius estudis superiors de grau a l’Institut del Teatre
(preu del crèdit de tot el grau amb un 40% d’increment)
3. Duplicat carnet estudiant
II.

23,50
10,63
29,61
23,39
16,91
6,55
32,72
67,83

4,25

Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2018-2019
EUR

1. Matrícules
1.1. Prova d’accés
1.2. Dansa, grau professional:
- Curs:

EUR (*)

95,00

47,50(*)

1.190,58

595,29(*)
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L’import de la matrícula del curs podrà fraccionar-se i ajornar-se de la següent
manera:




El 60% de l’import de la matrícula durant el període del 15 al 31 de juliol
abans de l’inici del curs acadèmic.
El 20% de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació
bancària durant el mes de gener.
El 20% restant de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant
domiciliació bancària durant el mes de març.

En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del
cobrament dels interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats.
- Assignatures:






Prova extraordinària 6è curs
Assignatura per finalització d’estudis oficials. Preu hora
Sense efectes acadèmics, Per hora
Assignatura completa de formació continuada, per hora
Descompte per matrícula d’honor=
nombre d’hores x 0,60 EUR

1.3. Batxillerat en arts: modalitat arts escèniques
- Pagament mensual
1.4. Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic:
- Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System)

55,59
1,69
10,62
8,33

150,00

75,00(*)

32,18

16,09(*)

L’import de la matrícula dels estudis de grau podrà fraccionar-se i ajornar-se de la
següent manera:




El 60% de l’import de la matrícula s’haurà d’abonar entre el mes de juliol i
el mes de setembre.
El 20% de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació
bancària durant el mes de gener.
El 20% restant de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant
domiciliació bancària durant el mes de març.

En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del
cobrament dels interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats.






---

En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la
cancel·lació de la matrícula de l’alumne, amb la consegüent pèrdua dels
efectes acadèmics de la mateixa, sempre que l’alumne no acrediti,
mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda de
vulnerabilitat per manca de recursos econòmics.
La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 20€,
en concepte de devolució i despeses de gestió, sempre que l’alumne no
acrediti, mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda
de vulnerabilitat per manca de recursos econòmics.
Descompte per matrícula d’honor, es descomptarà al curs següent la
quantitat resultant de multiplicar el nombre de crèdits de l’assignatura amb
matrícula d’honor del preu del crèdit.
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A l’import del crèdit ECTS per segona matrícula se li aplicarà un coeficient
al preu de 1,5.
A l’import del crèdit ECTS per tercera matrícula i següents se li aplicarà un
coeficient al preu de 1,8.
Reconeixement de crèdits per activitats, s’aplicarà el 25% del preu unitat
de crèdit ECTS vigent a l’Institut.
Reconeixement, transferència i validació de crèdits, s’aplicarà el 25% del
preu de crèdit ECTS vigent a l’Institut.
Assignatura sense efectes acadèmics = nombre crèdits ECTS x preu crèdit
x 1,25 per alumnes externs (alumnes I. Teatre el preu general del crèdit)
Mòdul d’assignatura sense efectes acadèmics = nombre de crèdits x preu
crèdit x 3. (alumnes I. Teatre x 1,5)

2. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle
2.1. Prova d’accès
2.2. Matrícula (preu per crèdit):





137,02
57,00

68,51(*)
28,50(*)

L’import de la matrícula s’abonarà en dos pagaments per semestre, cadascun
del 50% de l’import a satisfer, que es faran efectius, el primer al formalitzar la
matrícula i el segon a la meitat de cada semestre, segons calendari anual del
curs.
Excepcionalment, a petició de l’alumne, la matrícula podrà fer-se efectiva dins
del mateix semestre, abans de la qualificació corresponent i, en el cas de
beques de l’estranger, en els terminis propis que aquestes estableixin.

2.3. Assignatura única:





Sense efectes acadèmics (oients externs) = nombre de crèdits assignatura x
preu crèdit x 1,5.
Sense efectes acadèmics (oients interns) = nombre de crèdits assignatura x
preu crèdit x 0,5.
Alumnes cursant regularment estudis a l’ESTAE = nombre de crèdits
assignatura x preu crèdit
Convalidació, reconeixement, transferència i validació de crèdits, s’aplicarà el
25% del preu unitat de crèdit vigent al mateix Institut.

2.4. Examen sense escolaritat

96,15

Exempcions:
.- Persones amb grau de discapacitat del 33%:
Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
documentalment justificada tenen dret a l’exempció total de les taxes fixades
en la present ordenança.
Aquesta condició es pot acreditar mitjançant:
Fotocòpia compulsada/acarada del certificat o notificació de la resolució del grau
de disminució. Aquest certificat serà expedit o validat per l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS) o l’òrgan equivalent de la Comunitat Autònoma.
Targeta acreditativa de la discapacitat que expedeix el Departament de Benestar

48,07(*)
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Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
.- Víctimes d’actes terroristes:
Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la
seva cònjuge i els seu fills o filles tenen dret a l’exempció total de les taxes
fixades en l’ordenança present.
Aquesta condició es justifica mitjançant la presentació de la resolució
administrativa que acrediti com a víctimes del terrorisme. En el cas del/de la
cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar fotocòpia acarada del llibre de família.
.- Víctimes de violència de gènere:
Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents,
tenen dret a l’exempció total de les taxes fixades en l’ordenança present.
Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació, dins del termini de
matriculació, d’algun dels següents documents en vigor, amb la indicació de
les dates de vigència de la sentència, ordre o informe, així com el llibre de
família en el cas de fills o filles dependents:
Sentència judicial definitiva per la qual es condemna a l’agressor. L’exempció
tindrà com a màxim la duració de la pena fixada a la sentència judicial.
Ordre de protecció judicial concedida a la víctima.
Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant
està sent objecte violència de gènere.
.- Persones sotmeses a mesures privatives de llibertat:
Les persones que en el moment de sol·licitar l’exempció, acreditin
documentalment el compliment de mesures privatives de llibertat, tenen dret a
l’exempció total de les taxes fixades en l’ordenança present.
3. Màsters Oficials

64,00

32,00(*)

(*) Imports reduïts per família nombrosa. Imports d’aplicació a famílies nombroses de 1a
categoria (categoria general) i les persones membres de famílies monoparentals. Les
famílies nombroses de 2a categoria (categoria especial), gaudiran d’una exempció del
100% en els imports de la taxa.
L’Import reduït per família nombrosa no serà d’aplicació a l’import de les assignatures
sense efectes acadèmics.
Aquesta condició s’ha d’acreditar documentalment.
III.

Assegurances escolars
EUR

1. Assegurances:
1.1. Curs acadèmic
1.2. Cursos no reglats:
 De més d’1 setmana de durada
 Fins 1 setmana de durada
1.3. Prova d’accés
1.4. Ampliació de cobertura alumnes de l’Escola de Tècnics
1.5. Per prova de nivell

17.00
17,00
7,00
7,00
30,00
7,00
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IV.

Drets de reproducció de documents i béns
EUR

1. Drets d’imatge de l’edifici
1.1. Fotografiar:
 Per motius publicitaris
 Per publicacions
2. Dret a filmar
V.

1.367,49
512,25
1.709,36

Serveis de reprografia
EUR

1. Fotocòpies
1.1. Fotocòpia o impressió de pàgina, per unitat
 DIN A4, en blanc i negre
 DIN A4, en color
 DIN A3, en blanc i negre
 DIN A3, en color
1.2. Targeta autoservei
2. Impressions per a alumnes:
 Plotters, per metre lineal
3. Servei de còpia de DVD escoles (inclou suport), per unitat:
 Servei restringit a membres de l’Institut del Teatre sempre que es compleixin
determinades condicions respecte dels drets d’autor i d’imatge. Les imatges
contingudes en el DVD no poden ser utilitzades per fins comercials ni
exhibides en locals públics.
4. Servei de reproducció de CD, per unitat:
 Prestació del servei de lliurament en aquest suport, de gravacions
fetes, a l’empara de la legalitat vigent, en els espais de l’Institut
del Teatre.
5. Suport CD-ROM per ser utilitzat en les reproduccions, per unitat:
6. Tramesa de documents:
6.1. Tramesa postal, fins a 350 g
 Espanya
 Internacional
 En les trameses de més de 350 g s’afegirà la tarifa postal de correu
corresponent.
VI.

0,05
0,35
0,06
0,69
3,42
34,19
7,02

12,00

1,14

4,56
11,40

Serveis del Centre de Documentació
EUR

1. Préstec interbibliotecari de documents bibliogràfics i audiovisuals
 Centres d’Espanya
 Centres d’Europa
 Centres de la resta del món
2. Còpies digitals:
 Imatges en format PDF del fons bibliogràfic, preu per pàgina
(import mínim per comanda: 3€)
 Imatges en format JPG (en baixa resolució), preu per imatge
(import mínim per comanda: 3 €)
 Imatges en format TIFF (o similar) fins a 72 Mb, preu per imatge
 Imatges en format TIFF (o similar) a partir de 73 Mb, preu per imatge

8,43
34,19
41,02
0,15
0,58
5,15
10,29
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Supòsit de no subjecció
- No estan subjectes a aquestes taxes els documents sol·licitats per les biblioteques
i institucions de caràcter cultural o acadèmic amb les que s’hagi establert algun
tipus de conveni o acord de caràcter regular.
Tarifa reduïda
- S’aplicarà una tarifa reduïda en un 25% de la taxa corresponent per a estudiants i
professors de la pròpia institució i per a comandes de digitalització de llibres antics
sencers.
El pagament de les còpies no eximeix als usuaris de demanar, si escau, els
corresponents permisos als titulars dels drets de propietat intel·lectual.
TARIFA DE PREUS PÚBLICS
I.

Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris)

Mínim d’alumnes per grup
Preu per hora cursos

25 alumnes
EUR

20 alumnes
EUR

15 alumnes
EUR

1. Cursos d’Iniciació:
8,19
10,30
13,55
 Menys de 40 hores
5,42
6,77
9,12
 Entre 40 i 99 hores
3,63
4,58
6,00
 100 o més hores
2. Cursos bàsics:
10,84
13,53
18,16
 Menys de 40 hores
8,19
10,30
13,53
 Entre 40 i 99 hores
6,39
7,91
10,56
 100 o més hores
3. Cursos de perfeccionament:
13,53
17,02
22,70
 Menys de 40 hores
10,84
13,55
18,16
 Entre 40 i 99 hores
9,12
11,26
15,06
 100 o més hores
4. Cursos especials:
 Es fixarà en cada cas segons el cost, d’acord amb la fórmula següent:
P= DD x 1,2 - SUB
M

10 alumnes
EUR

20,37
13,53
9,35
27,21
20,44
15,91
34,02
27,21
22,70

on DD és la despesa directa prevista pel curs (honoraris, dietes, material, publicitat, etc.), SUB és el
conjunt d’ajuts externs rebuts per a l’activitat i M és el nombre de matrícules completes previstes.
Els alumnes de cursos reglats de l’Institut del Teatre gaudiran d’una reducció del 25% del preu de
seminaris i cursets
En el cas que un curs pugui admetre alumnes oients, la matrícula per a aquests serà del 40 % del preu
corresponent.
En el cas que un curs pugui admetre graduats de l’Institut del Teatre, la matrícula per als cursos
d’iniciació, bàsics i de perfeccionament tindran una reducció del 15% sobre el preu establert. La
matrícula per a la resta de cursos (cursos especials) tindrà una reducció del 20%.
La matrícula dels cursos de durada superior a 3 mesos que es realitzen al Centre de Vic podrà
fraccionar-se de la següent manera:
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El 60% de l’import de la matrícula abans de l’inici del respectiu curs.
El 40% restant de l’import de la matrícula es satisfarà en acomplir-se el 40% de la durada total
del curs.

En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del cobrament dels interessos
de demora sobre els imports fraccionats i ajornats.
II.

Activitats teatrals
EUR

1. Teatre Ovidi i Teatre Estudi
1.1. Sessió ordinària
1.2. Sessió extraordinària
1.3. Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu)
1.4. Tallers. Pràctiques d’escoles i projectes final de carrera
2. Aula taller
2.1. Sessió ordinària
2.2. Sessió extraordinària
2.3. Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu)
3. Preus reduïts
3.1. Grups escolars o similars, per alumne
3.2. Descomptes:
 25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants
 25% per a les associacions teatrals i culturals
 50% servei de tiquet 3
 50% per als menors de 12 anys
4. Entrades
4.1. En conveni amb BBVA-CX, s’aplicaran les modificacions de preus previstes
en el conveni corresponent.
4.2. Promocionals:
 Programació infantil
 Programació adult
III.

17,15
22,79
13,72
5,00
13,72
22,79
10,29
4,54

2,33
3,44

Activitats de la Jove Companyia IT Dansa

1. Preu per actuació

EUR
2.380,37

Les despeses de personal de serveis tècnics (llums, so, maquinista, regidor, etc.) i
transports de l’escenografia i de la companyia aniran a càrrec de les entitats
contractants.
A aquest import s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent en el territori nacional. Fora del
territori nacional s’aplicarà la normativa establerta en cada cas, d’acord amb la
legislació del país.
IV.

Serveis Tècnics
EUR

1. Serveis Tècnics, per hora:
1.1. So, maquinària escènica i luminotècnia
1.1.1.Tipus I
1.1.2.Tipus II

25,00
23,23
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1.2. Coordinació tècnica
1.2.1.Tipus I
1.2.2.Tipus II
1.3. Vídeo
1.4. Porter de sala
1.4.1.Tipus I
1.4.2.Tipus II
1.5. Regidor
1.5.1.Tipus I
1.5.2.Tipus II
1.5.3.Tipus III

26,29
23,23
37,55
17,64
25,55
26,29
23,23
26,82

A aquests imports s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent.
V.

Activitats de festivals
EUR

1. Preus entrades
1.1. Teatre Ovidi Montllor
1.2. Teatre Estudi
1.3. Altres espais
2. Preus entrades reduïdes
2.1. Grups escolars o similars. Per persona
2.2. Promocionals
 Programació infantil
 Programació adult
2.3. Descomptes
 25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants
 50% per a les associacions teatrals i culturals
 50% servei de tiquet 3
3. Entrades venudes a través de BBVA-CX.
 En conveni amb BBVA-CX, s’aplicaran les modificacions de preus previstes en
el conveni corresponent.
VI.

10,29
6,86
4,54
4,54
2,33
3,44

Servei de menjador Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de
Dansa(EESA/CPD).
EUR

1. Servei/alumne/dia Centre Integrat Escola
Artístic/Conservatori Professional de Dansa:
1.1. Menú normal (IVA exempt)
1.2. Menú vegetarià (IVA exempt)
2. Servei de Monitoratge (IVA exempt)

d’Ensenyament

Secundari

i
6,20
6,20
2,25

VII. Venda de productes promocionals

Samarretes (per unitat)
A aquest import s’haurà d’afegir l’IVA corresponent

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu del Grup Entesa,
senyor Funes, qui diu: Sí, per repetir pràcticament i de manera més breu, si puc, la

EUR
8,26
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intervenció que vaig fer a la Comissió d’Hisenda, on ja vam expressar que vèiem en la
proposta millores significatives, en diferents espais; un d’ells amb la possibilitat
d’agrupar determinades taxes, i enteníem que era positiu. També reconeixem l’exercici
d’eliminació del llenguatge sexista que, tot i que sigui en les ordenances, també n’hi
havia. Per exemple, és curiós, de totes maneres, que aquí ho eliminem i en altres
documents que hem aprovat aquí, quan hem fet alguna proposta nosaltres, no l’han
volgut modificar però, en tot cas, ja que està, valorem que s’hagi fet una reducció i una
eliminació, pràcticament, de tot el llenguatge sexista.
I en relació amb propostes, tres coses que ja vam dir a la Comissió. Una vinculada a
l’IAE. Nosaltres entenem que hi ha possibilitat, encara, d’incrementar l’IAE. Tenim cinc
punts de recorregut i creiem que és un debat que s’ha d’afrontar i crec que és possible.
Segurament no és la millor setmana o el millor mes per parlar de les empreses
d’aquest país i les que es queden, les que marxen i, etc., però en tot cas les que tenim
a la província, potser sí que podem analitzar si tenim recorregut amb l’IAE. En menor
mesura, però, per a nosaltres també té importància insistir en què creiem que en totes
les qüestions vinculades als ensenyaments de l’Institut del Teatre, sobretot de l’etapa
obligatòria i dels ensenyaments més bàsics, com són el batxillerat, no es poden tenir
aquestes taxes, i que l’impacte sobre les famílies és molt alt; i, per tant, creiem que
això s’ha de canviar. I, després, insistir en una cosa que ja fa, ja ho vam parlar amb el
diputat d’Hisenda, que tenim aprovada, des del 2012, una moció que parla d’apostar
per un model de tarifació social en les ordenances fiscals, i la Diputació hauria d’estar
fent una proposta de model i no ho està fent. En tot cas, valorem els canvis que hi ha
hagut i insistim en què hi ha qüestions pendents. Algunes, entenem, que són més
polítiques i ideològiques, però hi ha altres que tenen a veure amb acords que ja ha
pres aquesta casa i que ha de poder desenvolupar, com són els temes de tarifació
social.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10) i Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés (10) i l’abstenció dels Grups polítics d’Entesa (6), Partit
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 33
vots a favor i 12 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
14.- Dictamen de data 20 de juliol de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació i l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les
Cabanyes, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de les Cabanyes en dates 28 de febrer de 2017 i 19 d'abril de
2017 acordà la modificació i l'ampliació de la delegació a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de les Cabanyes, en dates 28 de febrer de 2017 i 19 d'abril de 2017 a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, en el sentit de delegar únicament les funcions que a continuació
s’especifiquen:
I - Impost sobre vehicles de tracció mecànica









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

II - Taxes per




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

III - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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

IV - Contribucions especials








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

V - Sancions administratives








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

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








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

VII - Taxes per:
-

Ocupació dels terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
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-

Ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Llicències urbanístiques.
Prestació d'escola bressol.
Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la
via pública.
Prestació dels serveis d'ensenyament especials en establiments municipals.









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

2.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de les Cabanyes en
data 28 de febrer de 2017 i 19 d'abril de 2017 de revocació de la delegació efectuada
favor de la Diputació de Barcelona respecte a les funcions de gestió i recaptació de les
següents taxes per:
-

Llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer.
Instal·lació de quioscos en la via pública.
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
Subministrament d'aigua, gas, electricitat.
Prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

3.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Cabanyes, en data
28 de febrer de 2017 i 19 d'abril de 2017, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’especifiquen:
I - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius









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

II - Execucions subsidiàries





Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.

Àrea de Presidència
Secretaria General






Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

4 - Acceptar l'ampliació de la delegació dels acords de l'Ajuntament de les Cabanyes
adoptats amb anterioritat a les dates 28 de febrer de 2017 i 19 d'abril de 2017, relatius
a la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, amb les actuacions següents:
- Aprovació dels crèdits incobrables
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord cinquè dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de les Cabanyes a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles











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

II.- Impost sobre activitats econòmiques












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

III.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















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

IV.- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general















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

V.- Taxes per
- Gestió de residus
- Entrades de vehicles a través de les voreres
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- Clavegueram











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

VI.- Quotes d'urbanització








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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords sisè, setè i vuitè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
15.- Dictamen de data 24 de juliol de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calaf, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
“La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
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multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Calaf, l’Ajuntament ha delegat en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calaf en data 19
de desembre de 2016 i 12 de juny de 2017, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de
Trànsit.
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b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
16.- Dictamen de data 18 de juliol de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calders, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació
dels serveis de cementiri.
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“El Ple de l’Ajuntament de Calders en data 7 d'abril de 2017 acordà la modificació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió de la Taxa per
prestació dels serveis de cementiri.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Calders en data 7 d'abril de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri, per la qual cosa les
funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació s'especifiquen:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
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Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
17.- Dictamen de data 18 de juliol de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Callús, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
“La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Callús, l’Ajuntament ha delegat en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Callús en data 29
de març de 2017, a favor de la Diputació de Barcelona, de les competències de gestió
i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat
amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de
les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de
Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
m. Establir els llocs i els mitjans de pagaments d'acord amb la normativa que sigui
d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
n. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords primer.2 i segon de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
18.- Dictamen de data 24 de juliol de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en data 21 de juny de 2017 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat, en data 21 de juny de 2017, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses explotadores
de serveis de subministraments d'interès general (Ordenança fiscal núm. 17)















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

- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena - guals-.
(Ordenança fiscal núm. 10)











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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
19.- Dictamen de data 27 de juny de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olvan, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació
dels serveis de cementiri.
“El Ple de l’Ajuntament d'Olvan en data 10 d'abril de 2017 acordà la modificació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió de la Taxa per
prestació dels serveis de cementiri.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Olvan en data 10 d'abril de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
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de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri, per la qual cosa les
funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació s'especifiquen:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
20.- Dictamen de data 29 de juny de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió
de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en data 25 d'abril de 2017
acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles en data 25 d'abril de 2017 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri,
per la qual cosa les funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació
s'especifiquen:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
21.- Dictamen de data 20 de juliol de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
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tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora revocació,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall en data 29 de març de 2017 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Llorenç Savall en data 29 de març de 2017 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, en
el sentit de delegar únicament les funcions que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme








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

2.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall
en data 29 de març de 2017 de revocació de la delegació efectuada favor de la
Diputació de Barcelona respecte a les funcions de gestió i recaptació de la taxa per
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l'adopció de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de les Sant Llorenç Savall a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

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




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

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















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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres















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







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

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















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

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











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

IX - Taxa cementiri local



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

X - Taxes per:
-

Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'Urbanisme
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.



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








XI - Quotes d'urbanització







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

XII - Concessions administratives







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

XIII - Multes i sancions per infraccions d'ordenances i legislació vigents, derivades de
la potestat sancionadora d'aquest Ajuntament: urbanístiques, sanitàries, policia,
d'activitats i obres


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

XIV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

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







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

XVI - La declaració de crèdits incobrables i baixes per referència, en relació amb els
ingressos de dret públic municipal dels quals ha estat delegades en la Diputació de
Barcelona les funcions de recaptació, quan concorrin les causes previstes
normativament per a dita declaració.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
22.- Dictamen de data 10 de juliol de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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“El Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí en data13 de març de 2017 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació executiva
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí,
en data 13 de març de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Sancions urbanístiques







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

II - Altres ingressos de dret públic tributaris




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

III - Altres ingressos de dret públic no tributaris







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

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











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

II - Impost sobre activitats econòmiques.










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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

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















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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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

VI - Taxes per:

Àrea de Presidència
Secretaria General

- Servei de gestió de residus municipals
- Servei de cementiri municipal
- Entrada de vehicles-guals
- Servei de mercat municipal











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

VII - Taxes per ocupació sòl, subsòl i volada







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

VIII - Taxes per:
-

Llicències urbanístiques
Llicències d'obertura d'establiments
Llicències de primera ocupació
Prestació de serveis d'intervenció integral de l'Administració municipals en les
activitats i instal·lacions
- Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa








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

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



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

X - Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa
transportista d'energia elèctrica















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

XI - Taxes:
- Taxa per expedició de documents administratius
- Taxa per parades de mercat ambulant
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via
pública
- Taxa per utilització de les instal·lacions culturals i recreatives municipals






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

XII - Contribucions especials








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

XIII - Quotes urbanístiques







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

XIV - Preu públic pel servei de llar d'infants







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

XV - Execucions subsidiàries







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

XVI - Concessions administratives





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

XVII - Sancions administratives







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

XVIII - Multes coercitives







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

XIX - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

XX - Sancions urbanístiques







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

XXI - Altres ingressos de dret públic tributaris




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

XXII - Altres ingressos de dret públic no tributaris







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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
23.- Dictamen de data 20 de juliol de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada per la Junta de Veïns en Ple de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
“La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de
Balenyà, l’entitat ha delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
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Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments i altres entitats locals de la província que ho desitgin els
serveis de gestió i recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i
de totes les altres exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada per la Junta de Veïns en Ple de l'Entitat
Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà en data 2 de maig de 2017, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les competències de gestió i recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb l’establert
al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de
règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Entitat Municipal Descentralitzada i a la consulta dels Registres de
la Direcció General de Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
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g.
h.
i.
j.

Liquidar interessos de demora.
Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Entitat Municipal Descentralitzada, per mitjans
telemàtics, cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva
resolució o tramitació.
m. Establir els llocs i els mitjans de pagaments d'acord amb la normativa que sigui
d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
n. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords primer.2 i segon de l’acord de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Entitat
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
24.- Dictamen de data 18 de juliol de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal de l'Anoia, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple del Consell Comarcal de l'Anoia en data 27 de juny de 2017 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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En el mateix acord, el Consell Comarcal especificà l’abast concret de les funcions
delegades amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal de l'Anoia,
en data 27 de juny de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Preu públic pel servei d'escola de dansa









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

2.- Restar assabentat de l’acord del Ple del Consell Comarcal de l'Anoia adoptat en
sessió de 27 de juny de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la delegació
efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funciones de gestió i recaptació
de la Taxa per subministrament d'aigua.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
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Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple del Consell Comarcal de l'Anoia a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Contribucions especials








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

II - Taxa per la intervenció integral d'activitats








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

III - Preu públic pel servei de transport escolar no obligatori
 Emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució del recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV - Preu públic pel servei d'escola de dansa
 Emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució del recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
V - Altres ingressos de dret públic no tributaris
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 Emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució del recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Entitat
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
25.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2017, pel qual es proposa l’aprovació de
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Xarxa LIKE – European Cities and
Regions for Culture.
“Antecedents.
Like – European Cities and Regions for Culture és una associació compromesa amb el
desenvolupament de polítiques culturals a Europa que aplega un conjunt de
representants de diverses autoritats locals i estructures culturals. Aquesta associació
treballa per construir una Europa de la Cultura realitzada pels territoris i per obrir nous
horitzons en l’àmbit de les qüestions culturals.
Antigament funcionava “Les Rencontres”, la xarxa de ciutats i regions europees per a
la cultura que es va convertir l’any 2016 en “LIKE”. Des de la seva creació l’any 1994,
l’associació sempre ha estat compromesa amb els seus membres de diferents països
europeus i amb el desenvolupament col·laboratiu de polítiques culturals i animació
territorial. Ara, amb seu a Lille, la seva estructura vol renovar la seva ambició de ser
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una plataforma única a Europa per a la cooperació, el debat i l’acció en l’àmbit de la
política cultural a les ciutats, departaments, regions i províncies.
Aquesta associació té com a missió ser el lloc on els representants elegits, actors de la
cultura i iniciatives innovadores de tota Europa es reuneixen per tal que puguin sorgir
eines i projectes comuns de millor pràctica. LIKE vol desenvolupar camps
d’experiència innovadors i difondre el coneixement al màxim: governança multinivell,
governança de múltiples grups d’interès, noves modalitats de cooperació intersectorial
i interterritorial en l’àmbit cultural.
La dimensió internacional de la matèria de Cultura és considerada de rellevància
especial per ser clau per la cohesió social dels municipis i per la seva potencial
contribució al posicionament internacional de la corporació i del seu territori. Un dels
instruments per fer més efectiva aquesta acció és participar en associacions
internacionals d’administracions públiques especialitzades en aquesta matèria.
En el cas d’aquesta associació, la Diputació de Barcelona ja va participar en algunes
de les seves accions quan es deia “Les Rencontres”. Donada l’embranzida que els
promotors de l’associació estan donant en aquesta etapa, en la que, entre d’altres
aspectes, han canviat el nom, la Diputació de Barcelona s’ha tornat a interessar per la
seva activitat. Per aquest motiu, una representant de la delegació de Cultura va assistir
al cicle de conferències que LIKE va realitzar entre el 24 i el 26 de maig a Lisboa amb
el títol “What kind of cooperation for Europe?”.
Amb posterioritat, la Diputació de Barcelona ha estat convidada a participar
explícitament pel seu president. Aquest escrit d’invitació ha tingut entrada en el
Registre General de la corporació en data 11 de juliol de 2017 (núm. reg.
1700028999).
L’activitat d’aquesta associació és d’interès per la Diputació de Barcelona atès que
serveix de plataforma per fer conèixer a nivell europeu la tasca que duu a terme en
matèria de cultura, facilita a més la identificació de pràctiques d’interès a nivell europeu
que poden servir per millorar les seves polítiques públiques en matèria de cultura i
possibilita entrar en contacte amb potencials socis de futurs projectes europeus. És
per això que es proposa la participació de la Diputació de Barcelona a LIKE –
European Cities and Regions for Culture.
L’adhesió a aquesta associació comportarà el pagament d’una quota anual en
concepte de soci. Aquesta quota per a l’any 2017 serà de 1.560 € (mil cinc-cents
seixanta euros).
Fonaments de dret.
Atès que l’article 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local, requereix l’adopció d’acord per majoria absoluta per a la creació,
modificació o dissolució de mancomunitats o d’altres organitzacions associatives, així
com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts.
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Atès que la Diputació de Barcelona ha previst a la línia d’actuació 6.8 corresponent a
“l’Acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva
demarcació” del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 els objectius específics de
“reforçar el posicionament internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals
de la seva demarcació” i “promoure la participació dels ens locals de la demarcació de
Barcelona i de les àrees de la Diputació de Barcelona a Europa i als programes
europeus”.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Gerència de Cultura proposa al vicepresident 3er i president delegat de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports que elevi al Ple, previ informe de la Comissió informativa i
de seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports d’aquesta Corporació, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’associació LIKE –
European Cities and Regions for Culture.
Segon.- APROVAR els estatuts de l’associació LIKE – European Cities and Regions
for Culture, que s’adjunten en annex en la seva versió original en francès juntament
amb la seva traducció jurada al català.
Tercer.- APROVAR la quota associativa per a l’any 2017, que ascendeix a un import
de 1.560 € (mil cinc-cents seixanta euros).
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 1.560 € (mil cinc-cents seixanta euros)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/22610 del pressupost
corporatiu vigent. El pagament d’aquest import s’efectuarà una vegada aprovat el
present acte al compte bancari facilitat per l’associació.
Cinquè.- AUTORITZAR el diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona,
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, per representar aquesta Corporació a
l’esmentada associació. Es designa la senyora Pia Bosch Codolà, assessora tècnica
de Cultura, per actuar com a suplent del titular per als casos de vacant, absència,
malaltia o qualsevol altra causa justificada.
Sisè.- FACULTAR àmpliament el diputat delegat de Cultura per tal que pugui
formalitzar tota la documentació necessària per a fer efectiva la participació de la
Diputació de Barcelona a l’associació LIKE – European Cities and Regions for Culture,
en desplegament i execució dels presents acords.
Setè. COMUNICAR els precedents acords a les parts interessades per al seu
coneixement i efectes.”
ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ
Article 1: Forma
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Tot esperant la creació d'una estructura de dret europea, els sotasignats i aquells que
s'adhereixen als presents estatuts constitueixen una associació de dret francès formada per
una durada il·limitada i sotmesa a les disposicions que estableix la llei de l'1de juliol de 1901
(decret del 16 d'agost de 1901). L'associació s'anomena «LIKE», associació europea de
ciutats i regions per la cultura.
Article 2: Objectius
L'associació presenta una clara vocació europea i vol esdevenir una plataforma de
cooperació, de debats, accions i formació en l’àmbit polític i cultural de les ciutats,
departaments, províncies i regions, tant a Europa com més enllà. Ambiciona unir els
diferents col·lectius deis territoris a través d'Europa destacant i difonen els valors europeus
en l'àmbit de la cultura. L'associació «LIKE» desitja enriquir la reflexió sobre les polítiques
culturals i afavorir la creació de projectes culturals que es desenvolupin a nivell local a
Europa. L'associació promou de forma activa la ciutadania i els valors europeus.
Les missions principals de l'associació són:
 Reforçar les polítiques culturals locals i regionals i reafirmar el paper deis representants
escollits de la cultura a l'assemblea.
 Crear un grup per pressionar les institucions nacionals de la cultura perquè no
menystinguin les polítiques locals i desenvolupin polítiques nacionals adequades.
 Generar reflexió per tal d'assolir una política cultural comuna en xarxa.
 Fer pales que cultura i Europa van de bracet amb ciutats, regions i col·lectius.
 Contribuir per desenvolupar polítiques cultural locals i europees al món.
Article 3: Realització d'objectius
Per portar a terme els objectius indicats a l'article 2, l'associació farà ús dels mitjans
següents:
 Organització de l'assemblea general un cop l'any, si és possible a la Capital Europea de
la Cultura per tal de destacar la importància d'aquest “projecte far” de la Unió Europea.
 Organització de reunions temàtiques a diferents ciutats europees. Les reunions es
basaran en les preocupacions dels representants de la cultura en tots els àmbits,
literatura, fotografia, art contemporani, dansa, audiovisuals, teatre, opera, finançament
cultural, mobilitat d'artistes, patrimoni, indústries culturals.
 Organització d'una sessió anual de formació per a directors d'afers culturals dels
col·lectius territorials d'Europa. Si és possible es farà coincidir amb biennals europees i
grans festivals.
Qualsevol altra activitat, gestió, reunió, col·loqui en el sentit dels objectius definits a l'article
2, per iniciativa del President, del Comitè o dels Membres.
Article 4: Duració
L'associació ha estat creada amb una durada il·limitada.
Article 5: Seu Social
La seu social es troba actualment al Boulevard de la Liberté, 165, 59000 Lille, França. La
seu social pot ser transferida per decisió del Comitè, mitjançant la necessària ratificació de
I‘Assemblea general.
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Article 6: Recursos
Els recursos de l'associació provenen de:
 Les quotes dels membres. El Comitè fixa la quota i pot revisar-la en les reunions anuals.
El pagament de la quota dona dret a gaudir de tarifes reduïdes en els esdeveniments
organitzats per l'associació «LIKE».
 Subvencions dels estats col·lectius territorials.
 Subvencions d'institucions comunitàries, del Consell Europeu i de la UNESCO,
d'institucions públiques i del sector privat.
 Dels guanys perla venda de publicacions.
 De qualsevol altra recurs autoritzat en el textos legislatius i en el reglamenten vigor.
Article 7: Composició
L'associació esta formada per les parts següents:
 Membres de ple dret: col·lectius locals i regionals de. la Gran Europa, amb la
denominació conforme a cada estat i que hagin pagat la quota anual corresponent.
 Membres associats: col·lectius locals i regionals presents a altres continents d'arreu del
món.
 Associacions i estructures culturals que hagin pagat la quota anual corresponent.
Cada col·lectiu membre pot ser representat davant les instancies de l'associació i durant les
activitats de la xarxa a través dels representants escollits i per professionals de la cultura
prèviament designats.
Membres individuals: persones físiques a títol individual que donen suport a l'associació
mitjançant la quota anual.
7.1 Drets dels membres de l'associació
Les diferents formes d’afiliació a l'associació comporten diferents drets segons la categoria.
7.1.1 Drets deis membres de ple dret i dels membres afiliats
Els membres són ciutats, províncies, departaments, regions, organitzacions culturals i
institucions. lnclouen, dones, membres de ple dret i membres associats. Cada estructura
membre disposa d'un únic vot en les votacions i els debats de I’Assemblea general.
7.1.2 Drets dels membres individuals
El títol de membre individual recau en aquells que donen suport a l'associació a través de la
quota anual individual. No es consideren membres de ple dret o membres afiliats i
gaudeixen d'uns drets específics. Aquest títol els dona dret a assistir a les assemblees
generals, però sense dret de representació ni devot a l'hora de prendre decisions.
Article 8: Funcionament
8.1 Assemblees generals
L'Assemblea general inclou tots els membres de l'associació. Com a membres s'entenen
ciutats, províncies, departaments, regions, organitzacions culturals i institucions. Pot ser de
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caràcter ordinari o extraordinari. En les votacions a I’Assemblea general cada estructura
membre de ple de dret o associada disposa d'un sol vot.
8.1.1 Assemblea general ordinària
L'Assemblea general ordinària es reuneix un cop l'any i esta oberta a qualsevol persona
afiliada a l'associació (membres de ple dret, membres associats i membres individuals de
l'associació). Els membres de ple dret i els membres associats gaudeixen de dret a vot.
Cada un dels membres presents disposa d'un vot.
Les decisions que prengui I’Assemblea general ordinària s'han d'aprovar amb la meitat
més un dels membres participants. Trenta dies abans de la data prevista per l'Assemblea
general el President convoca per carta o correu electrònic a tots els membres de
l'associació. Si un membre de ple dret o associat no pot assistir a I’Assemblea general,
pot expressar el seu vot indirectament, per correspondència o correu electrònic.
8.1.2 Poder de I’Assemblea general
El President, acompanyat pels membres del Comitè, presideix l'assemblea i exposa la
situació de l'associació. El tresorer explica la seva gestió i sotmet el balanç a l'aprovació
de l'assemblea.
Durant I’Assemblea general els membres del Comitè sortint se substitueixen mitjançant
votació secreta si almenys un participant així ho sol·licita. L'Assemblea general pot
modificar els Estatuts de l'associació. Es constitueix aleshores en una Assemblea
general extraordinària.
8.1.3 Assemblea general extraordinària
Si cal o se sol·licita per part de la meitat més un dels membres (de ple dret o associats)
de l'associació, el President pot convocar una Assemblea general extraordinària.
Les decisions preses per I’Assemblea general extraordinària s'aproven amb l'acord de la
meitat més un dels membres participants.
8.2 El Comitè
8.2.1 Composició del Comitè
El Comitè esta format per un màxim de tres representants de cada país. Els membres
s'escullen durant la reunió de I’Assemblea general.
La meitat del Comitè es renova cada 4 anys.
En cas de vacants, el Comitè s'encarrega provisionalment de substituir els seus
membres. El reemplaçament definitiu es portarà a terme en la propera Assemblea
general. Els membres escollits exerciran les funcions fins la data de finalització del
mandat.
Quan un membre del Comitè desitja abandonar les seves funcions, cal que enviï una
carta al President expressant la seva voluntat.
Quan l’estructura d'un membre del Comitè no ha abonat la quota de l'any anterior, se'l
considera dimissionari.
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Es pot decretar l'exclusió d'un membre del Comitè en una Assemblea general i per
motius greus com és una direcció extremista.
8.2.2 Reunions del Comitè
El Comitè es reuneix almenys un cop l'any, a petició del President o si ho sol·licita la
majoria dels seus membres.
Les decisions es prenen amb una majoria de vots. En cas d'empat preval el vot del
President.
8.2.3 Poders del Comitè
El Comitè disposa de plens poders per gestionar, dirigir i administrar l'associació en
qualsevol circumstancia, sota reserva dels poders reservats expressament i establerts
per estatuts a I’Assemblea general. També pot aprovar els comptes de l'associació.
8.3 La Junta
8.3.1 Composició de la Junta
Els membres del Comitè de l'associació escullen els membres de la Junta. La
composició de la Junta és la següent:
-

Un(a) President(a)
Un(a) President(a) honorari(a) Vicepresident(es)
Un(a) Tresorer(a)
Altres membres (experts en l'àmbit de les finances, l'administració, la política, els
recursos humans o afers jurídics)

La Junta esta formada per un màxima de dotze membres. La Junta vetlla perquè la seva
composició sigui equilibrada i perquè respongui als objectius de l'associació. La Junta
s'ha de renovar. Els membres de la Junta s'escullen per un mandat de tres anys,
renovables una o dues vegades. La durada total del mandat no pot superar els nou anys.
També forma part de la Junta, però sense dret a vot, cada representant de país proposat
pel President.
8.3.2 Poders de la Junta
La Junta és responsable davant del Comitè autoritza qualsevol decisió que consideri
adequada en els àmbits següents:
- Estratègia, incloses polítiques artístiques i econòmiques per tal de portar a terme els
objectius estatutaris.
- Finançament de l’estratègia, inclosos programes d'obtenció de fonts. Programa anual i
pressupost corresponent.
- Memòria anual i balanç econòmic.
D'acord amb els àmbits esmentats anteriorment, la Junta pot delegar a la Direcció la
preparació de decisions relacionades amb la gestió de l'associació i la seva execució. El
marc específic on s'aplica aquest procediment es defineix en el reglament de gestió.
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8.2.3 Reunions de la Junta
La Junta es reuneix almenys quatre vegades l'any per tractar estratègies, prendre
decisions sobre política general i sobre la situació econòmica de l'associació. Aquests
àmbits inclouen els pressupostos, les memòries anuals i les formes d'organització
administratives i de control intern que s'apliquen a l'associació. En cas d'empat en la
votació, preval el vot del President. El Director i l'equip poden assistir a les reunions de la
Junta sense dret a vot.
8.2.4 Responsabilitat civil i jurídica
El President és responsable civil i jurídic de l'associació i no pot actuar sense el vistiplau de
la Junta.
8.4 La Direcció
8.4.1 Composició de la Direcció
La Direcció esta formada per un director o una directora, i d'una unitat administrativa
formada per treballadors i personal en practiques. La Junta escull el Director basant-se
en un projecte.
8.4.2 Poders de la Direcció
La Direcció presenta a la Junta tota la informació necessària per portar a terme els
objectius. Aquesta informació es presenta a petició de la Junta o per pròpia iniciativa del
Director i s'entrega en uns terminis establerts. La política de fons i la posada en practica
s'inclouen a títol informatiu. Un cop es consulta amb la Junta, la Direcció elabora un
pressupost, un pla d'acció a llarg terme i els comptes anuals.
8.4.3 Reunions
El President ha d'estar en contacte permanent amb el Director per poder tractar
qualsevol tema relacionat amb l'associació.
Article 9: Reglament intern
Es pot establir un reglament intern que reguli el funcionament de l'Assemblea general, el
Comitè i la Junta. El reglament interior l'aprova cada una de les parts on s'aplica. Aquest
reglament té com a objectiu fixar els diferents punts no previstos als Estatuts, especialment
aquells que tracten la gestió interna de l'associació.
Article 10: Dissolució de l'associació
En cas de dissolució aprovada per almenys dos terços dels membres presents a
I’Assemblea general, aquesta anomena un o més liquidadors i l'actiu, si n'hi ha, es retorna
segons l'article 9 de la llei de 1'1de juliol de 1901 i el decret del 16 d'agost de 1901.
 S’ha reproduït la numeració – errònia- que conté els estatuts originals

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu del Grup Entesa,
senyor Funes, qui diu: Només per fer dos breus comentaris. Un, en tot cas, valorar el
fet d’aquesta aprovació i d’aquesta participació a la Xarxa. Entenem que la cultura va
més enllà de només generar a la ciutadania crítica i reflexió, per tant, hi ha un punt
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aquí d’inclusió i de participació en la inclusió i de generació d’igualtat d’oportunitats
que hem de valorar. I per l’altra, valorar que el fet de que la Diputació es sumi en
aquesta Xarxa també ha de permetre que el món local aposti per polítiques culturals
més enllà de l’estrictament del seu municipi, apostes transnacionals i d’aprenentatge.
Per tant, més enllà del que és la cultura, per dir-ho clar, municipal, i per aquí és per on
creiem que hem d’apostar, per una cultura més inclusiva, més transnacional, més de
compartir coneixements i sabers; que creiem que aquesta Xarxa els posa en valor. I
per això votarem favorablement.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 45 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
26.- Dictamen de data 19 d’octubre de 2017, pel qual es proposa aprovar una
addenda al conveni formalitzat en data 7 d’octubre de 2016, entre la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol, relatiu al
compromís sobre la constitució del dret real d’usdefruit del llegat del poeta
Miquel Martí i Pol per part de la Diputació de Barcelona en favor de la Fundació
Miquel Martí i Pol, la determinació de les aportacions econòmiques de la
Diputació de Barcelona, i el compromís de dissenyar les línies d’actuació i de
col·laboració futura entre ambdues institucions en ordre a la viabilitat de
funcionament i desenvolupament futurs de la fundació, amb motiu de la revisió
dels seus pactes i de la seva adaptació a les previsions de la Llei 40/2015.
“Antecedents.
La Diputació de Barcelona és propietària de tot el llegat del poeta Miquel Martí i Pol en
virtut de contracte de renda vitalícia a canvi de cessió de béns efectuat a Vic l’11
d’octubre de 2003.
La Fundació Miquel Martí i Pol, constituïda el 17 de novembre de 2006 mitjançant
escriptura pública atorgada davant notari amb núm. de protocol 3689, té per objecte
contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta Miquel Martí i
Pol.
En data 7 d’octubre de 2016 la Diputació de Barcelona ha formalitzat amb l’Ajuntament
de Roda de Ter i la Fundació Privada Miquel Martí i Pol un conveni relatiu al
compromís sobre la constitució del dret real d’usdefruit del llegat del poeta per part de
la Diputació en favor de la Fundació Miquel Martí i Pol; la determinació de les
aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona al llarg de les anualitats 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022; i el compromís de dissenyar les línies d'actuació
i de col·laboració futura entre ambdues institucions en odre a la viabilitat de
funcionament i desenvolupament futurs de la Fundació.
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La difícil situació econòmica de la Fundació Privada Miquel Martí i Pol ha fet
reflexionar a la Diputació de Barcelona sobre la necessitat de preveure, en relació a
les aportacions anuals a realitzar per la Diputació de Barcelona, un règim de pagament
i de justificació més flexible i més ajustat al calendari d’execució dels projectes per part
de la Fundació a fi de garantir un adequat finançament de la Fundació.
Aprofitant aquesta modificació, s’ha considerat també convenient modificar altres
aspectes del contingut del conveni, en concret:
- Els terminis de tramitació de l’expedient patrimonial relatiu a la constitució del dret
real d’usdefruit del llegat del poeta.
- El canvi de denominació de la Comissió d’Estudi i Seguiment i el seu règim de
funcionament.
- La durada del conveni per tal d’adaptar-la a les previsions de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Actualització del règim jurídic aplicable al conveni com a conseqüència de l’entrada
en vigor de l’esmentada Llei 40/2015.
Aquestes modificacions s’instrumentaran a través de la signatura de la corresponent
addenda al conveni.
Les modificacions proposades per aquesta addenda es concreten en:
1) Modificació dels antecedents del conveni.
Es modifica l’apartat b) del paràgraf quart de l’apartat III dels antecedents del conveni.
En aquest sentit, on diu:
“b) Una aportació anual de 80.000 euros durant els exercicis pressupostaris 2016,
2017, 2018 i 2019, que han de dotar a la Fundació de l’estructura de personal
adient, essencialment directiu i tècnic, que atorgui a l’entitat la necessària
professionalització de la seva gestió. L’aportació també ha de servir per al
desenvolupament de programes i projectes en el si de la Fundació i per a les
necessitats de contractació de serveis d’assessorament o similars durant l’etapa
inicial de la Fundació.
ha de dir:
“b) Una aportació anual de 40.000 euros l’any 2016; 90.000 euros els anys 2017,
2018 i 2019 i 70.000 euros l’any 2020, que ha de dotar la Fundació de l’estructura
de personal adient, essencialment directiu i tècnic, que atorgui a l’entitat la
necessària professionalització de la seva gestió. L’aportació també ha de servir
per al desenvolupament de programes i projectes en el si de la Fundació i per a
les necessitats de contractació de serveis d’assessorament o similars durant
l’etapa inicial de la Fundació.
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Es suprimeix l’apartat c) del paràgraf quart de l’apartat III dels antecedents del conveni.
2) Modificació de la redacció dels apartats B i C del Pacte Primer del conveni per tal
d’adaptar les aportacions de la Diputació a la durada màxima dels convenis que regula
la Llei 40/2015. En aquest sentit, on diu:
“B.- Determinació de les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona al
llarg de les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
C.- Compromís de dissenyar les línies d’actuació i de col·laboració futura entre
ambdues institucions en ordre a la viabilitat de funcionament i desenvolupament
futurs de la Fundació”.
ha de dir:
“B.- Determinació de les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona al
llarg de les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.”
C.- Compromís de col·laboració futura entre ambdues institucions en ordre a la
viabilitat de funcionament i desenvolupament futurs de la Fundació.”
3) Modificació de la redacció del Pacte Segon del conveni, relatiu a la constitució del
dret real d’usdefruit del llegat del poeta Miquel Martí i Pol, per tal d’establir terminis
assumibles per la Corporació. En aquest sentit, on diu:
“La Diputació de Barcelona es compromet a tramitar abans que finalitzi l’any 2016
l’expedient patrimonial adient per a la constitució del dret real d’usdefruit a títol
lucratiu del fons documental i béns mobles del llegat del poeta, titularitat d’aquesta
Corporació, a favor de la Fundació Privada Miquel Martí i Pol pel termini de vint
anys, amb reserva del dret de reversió i sense facultat de disposició d’acord amb
la regulació prevista als articles 561-1 i següents del Llibre V, Títol VI, Capítol I del
Codi Civil de Catalunya.”
ha de dir:
“La Diputació de Barcelona es compromet a tramitar l’expedient patrimonial adient
per a la constitució del dret real d’usdefruit a títol lucratiu del fons documental i
béns mobles del llegat del poeta, titularitat d’aquesta Corporació, a favor de la
Fundació Privada Miquel Martí i Pol pel termini de vint anys, amb reserva del dret
de reversió i sense facultat de disposició d’acord amb la regulació prevista als
articles 561-1 i següents del Llibre V, Títol VI, Capítol I del Codi Civil de
Catalunya.”
4) Modificació de la redacció del Pacte Tercer del conveni, per tal de flexibilitzar el
règim de justificació i pagament de les aportacions a la Fundació. En aquest sentit, on
diu:
“3.1. La Diputació de Barcelona seguirà prestant, des dels departaments o àrees
respectivament competents, les tasques assistencials i de seguiment de l’activitat
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a desenvolupar per la Fundació, tant per la gestió del llegat del poeta amb el
personal adscrit a la Biblioteca “Bac de Roda” de Roda de Ter, com per a la
fiscalització financera sobre la Fundació en col·laboració amb els seus òrgans de
control intern.
3.2 Atès que, en virtut d’aquest Conveni i dels actes jurídics que el desenvolupin,
la Fundació passa a ser usufructuària del llegat del poeta Miquel Martí i Pol, i a
l’efecte de garantir una millor coordinació i eficiència en la gestió del llegat dins
l’equipament cultural on actualment es conserva, l’Ajuntament de Roda de Ter
autoritza l’adscripció funcional de l’empleat/da que gestiona dit llegat, dins l’horari
de matins, al tècnic/a o directiu/va que designi la Fundació, tot mantenint-se
l’adscripció orgànica de l’esmentada persona a l’entitat local.
Per altra banda, l’Ajuntament de Roda de Ter autoritza que puguin desenvolupar a
la darrera planta de l’edifici del carrer Bac de Roda, 1 bis, de Roda de Ter, les
seves funcions directives i de recerca pròpies de la Fundació les persones que a
tal efecte designi el seu Patronat.
3.3 A fi de garantir l’adequat finançament de la Fundació, la Diputació de
Barcelona es compromet a aportar la quantitat monetària anual de 80.000 €
(vuitanta mil euros) com transferències corrents durant els exercicis 2016, 2017,
2018 i 2019, per tal de dotar la Fundació dels recursos professionals tècnics i
directius necessaris per impulsar la seva expansió, així com per gestionar la
generació i obtenció gradual i creixent de recursos propis en ordre a la seva futura
viabilitat.
El finançament de la Diputació també ha de servir per al desenvolupament de
programes i projectes en el si de la Fundació i per a les necessitats de
contractació de serveis d’assessorament o similars durant l’etapa inicial de la
Fundació.
L’aportació corresponent al 2016 s’efectuarà mitjançant un avançament del 50%
(40.000€) a la signatura del conveni, per tal de posar en funcionament els recursos
necessaris per impulsar les activitats de la Fundació, i el 50% restant una vegada
presentat l’informe a què fa referència la clàusula quarta del present conveni. Pel
que respecta als anys successius també està previst l’avançament del 50% de
cada aportació anual amb la condició de què s’ha d’haver justificat la totalitat de
l’aportació de l’any anterior mitjançant la presentació dels informes pertinents.
Els avançaments dels anys successius es justifiquen en tant que la Fundació, de
nova creació i sense recursos econòmics propis, ha de poder dotar-se de recursos
humans, tècnics i materials per poder desenvolupar les activitats que mitjançant
aquest conveni li són encomanades.
3.4 D’acord amb la voluntat expressada al preàmbul, la Fundació durà a terme el
pla estratègic i les accions de desenvolupament necessaris en ordre a l’assoliment
gradual del seu autofinançament dins els exercicis posteriors a 2019. A tal efecte,
les aportacions de l’ens local aniran decreixent i els ingressos propis de la
Fundació hauran d’anar creixent com a mínim a partir d’aquest darrer exercici, i,
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en conseqüència, la Diputació de Barcelona i la Fundació es comprometen a
aportar i obtenir, respectivament, les següents quantitats durant les anualitats
2020 a 2022 per finançar el capítol de personal de la Fundació:
Any
2020
2021
2022

Total
Compromès
Ingressos
Diputació
80.000
60.000
80.000
40.000
80.000
20.000

Ingressos
propis Fundació
20.000
40.000
60.000

“
ha de dir:
“3.1. La Diputació de Barcelona seguirà prestant, des dels departaments o àrees
respectivament competents, les tasques assistencials i de seguiment de l’activitat
a desenvolupar per la Fundació per la gestió del llegat del poeta amb el personal
adscrit a la Biblioteca “Bac de Roda” de Roda de Ter.
3.2 Atès que, en virtut d’aquest Conveni i dels actes jurídics que el desenvolupin,
la Fundació passa a ser usufructuària del llegat del poeta Miquel Martí i Pol, i a
l’efecte de garantir una millor coordinació i eficiència en la gestió del llegat dins
l’equipament cultural on actualment es conserva, l’Ajuntament de Roda de Ter
autoritza l’adscripció funcional de l’empleat/da que gestiona dit llegat, dins l’horari
de matins, al tècnic/a o directiu/va que designi la Fundació, tot mantenint-se
l’adscripció orgànica de l’esmentada persona a l’entitat local.
Per altra banda, l’Ajuntament de Roda de Ter autoritza que puguin desenvolupar a
la darrera planta de l’edifici del carrer Bac de Roda, 1 bis, de Roda de Ter, les
seves funcions directives i de recerca pròpies de la Fundació les persones que a
tal efecte designi el seu Patronat.
3.3 A fi de garantir l’adequat finançament de la Fundació, la Diputació de
Barcelona es compromet a aportar les quantitats monetàries anuals de 40.000
euros l’any 2016 a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48901,
90.000 euros l’any 2017 a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/48901, 90.000 euros l’any 2018 a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/334/489, 90.000 euros l’any 2019 a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/334/489 i 70.000 euros l’any 2020 a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/334/489, per tal de dotar la Fundació dels recursos
professionals tècnics i directius necessaris per impulsar la seva expansió, així com
per gestionar la generació i obtenció gradual i creixent de recursos propis en ordre
a la seva futura viabilitat.
El finançament de la Diputació també ha de servir per al desenvolupament de
programes i projectes en el si de la Fundació i per a les necessitats de
contractació de serveis d’assessorament o similars durant l’etapa inicial de la
Fundació.
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L’aportació corresponent al 2016 s’ha efectuat mitjançant un avançament del
100% (40.000€) en data 21 de novembre de 2016, una vegada signat el conveni
inicial, per tal de posar en funcionament els recursos necessaris per impulsar les
activitats de la Fundació. L’any 2017 s’ha efectuat un avançament de 40.000 euros
en data 14 de juliol de 2017. Un cop presentats els comptes anuals auditats del
2016, la Diputació transferirà 40.000 euros i el darrer trimestre de l’any transferirà
10.000 euros més condicionats a l’existència de crèdit hàbil i suficient a l’aplicació
pressupostària corresponent. Pel que respecta als anys 2018 i 2019 està previst
l’avançament del 50% de cada aportació anual i l’altra 50% restant un cop s’hagin
presentat els comptes anuals auditats corresponents a l’anualitat anterior. L’any
2020 es realitzarà un avançament del 50% al començar l’any i l’altre 50% un cop
s’hagin presentat els comptes anuals auditats del 2019. Els comptes anuals
auditats s’hauran de lliurar abans del 15 de juliol de l’any posterior. El pagament
de la totalitat de cada anualitat està condicionat als resultats que es desprenguin
dels comptes auditats prèviament, en el benentès que, en cas que se’n
desprenguin beneficis per la Fundació, l’aportació de la Diputació de Barcelona es
veurà reduïda per aquest import.
Els avançaments dels anys successius es justifiquen en tant que la Fundació, de
nova creació i sense recursos econòmics propis, ha de poder dotar-se de recursos
humans, tècnics i materials per poder desenvolupar les activitats que mitjançant
aquest conveni li són encomanades.“
5) Modificació de la redacció del Pacte Quart del conveni, per tal de modificar la
denominació, composició i règim de funcionament de l’òrgan de seguiment del
conveni. En aquest sentit, on diu:
“En virtut d’aquest Conveni, es crea una Comissió d’Estudi i de Seguiment, que ha
d’elaborar i proposar un contracte-programa entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Roda de Ter i la Fundació dins el termini de sis mesos a comptar
de la data de la seva signatura, amb la composició següent:
Per la Fundació Miquel Martí i Pol: Ramon Besora i Oliva
Maria Àngels Martí i Feixas
Per l’Ajuntament de Roda de Ter: Francesca Costa i Mulas, regidora de Cultura
Com a expert dins del marc fundacional i de projectes culturals: Josep Ferré i
Navarro
Per la Diputació de Barcelona: Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de
Cultura o persona en qui delegui i un tècnic designat pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la pròpia Corporació.
Les finalitats descrites al preàmbul d’aquest Conveni hauran de convertir-se en
programes i activitats d’interès general que, amb un model de gestió mixta, puguin
trobar el seu espai entre el que és públic i el que és privat.
A tal efecte la Comissió haurà de desenvolupar l’esmentat contracte-programa
amb les següents línies de treball:
 Una línia científica que pretén oferir un espai per a l'estudi filològic martipolià i
incentivar la recerca sobre les diferents vessants de la seva obra. La Fundació
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vol esdevenir un centre de documentació, d’informació i d’investigació rigorós,
en profunditat, de qualitat, independent, crític a l’entorn de la figura del poeta,
de la seva època, del seu entorn, i de la literatura i cultura del seu temps.
- Establir relacions amb les universitats del país i internacionals per potenciar
l’estudi de l’obra de FMMiP.
- Establir contactes amb centres de literatura (Institució de les Lletres Catalanes,
Goethe-Institut Barcelona, Centre d'Estudis i Recursos Culturals CERC).
 Una línia divulgativa que vol acostar al públic en general la figura de Miquel
Martí i Pol i la seva poesia i convertir-lo en referent literari i social.
- Organitzar accions i activitats relacionades amb l'univers creatiu del poeta dins i
fora de la Fundació.
- Crear portals especialitzats on es reuneixin tots els recursos i iniciatives per a
l’estudi i projecció de l’obra de Miquel Martí i Pol, per tal de ser un referent a la
xarxa mitjançant la incorporació de formats digitals innovadors.
 Una línia de conservació, organització i catalogació del fons bibliogràfic i
d’arxiu.
 Una línia de col·laboració amb altres fundacions i entitats catalanes i
internacionals de caràcter afí.
- Fomentar accions (conferències, exposicions i debats) destinades a una major
difusió de la seva obra i del context literari en el qual va escriure.
Per altra banda, i de conformitat amb el previst a la Base d’Execució Núm. 35 del
Pressupost de la Diputació de Barcelona, aquesta Comissió funcionarà com a
òrgan de seguiment que vetllarà pel compliment dels objectius de col·laboració
previstos al present Conveni, així com per l’adequada aplicació dels fons
econòmics a la seva consecució, i es verificarà mitjançant l’emissió dels
corresponents informes. Aquests informes incorporaran informació econòmica
suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al
desenvolupament de les activitats de la Fundació i referides a cadascuna de les
anualitats i hauran de presentar-se abans del 31 de març de l’any següent a cada
aportació anual prevista.”
ha de dir:
“En virtut d’aquest Conveni es crea una Comissió de Seguiment que vetllarà pel
compliment dels objectius de col·laboració previstos en aquest document i que
tindrà la composició següent:
 President/a de l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol
 President/a de la Fundació Miquel Martí i Pol
 Familiar directe del poeta Miquel Martí i Pol
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Regidor/a de cultura de l’Ajuntament de Roda de Ter
Acadèmic/a expert/a en la figura i obra de Miquel Martí i Pol
Director/a de la Fundació Miquel Martí i Pol, que actuarà com a secretari/a
Diputat/da delegat/da de Cultura de la Diputació de Barcelona o persona en
qui delegui
 Tècnic/a designat pel Diputat/da d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona.
La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim un cop l’any, així com quan
sigui oportú en funció de les necessitats derivades del desenvolupament del
present conveni. Els temes a tractar seran entre d’altres:
I.

Avaluar a partir de la Memòria Anual de la fundació l’estat del
desenvolupament de l’activitat generada pel conveni.

II.

Revisar i debatre el Projecte d’Acció per l’any següent on es detallen les
línies de treball, el calendari d’actuació anual així com l’import previst
destinat a cada actuació.

III.

Avaluar el compliment i donar seguiment als compromisos que
s’assumeixen en aquest conveni de col·laboració o en d’altres que es
signin en la seva aplicació.

IV.

Proposar solucions a les discrepàncies que suscitin en aplicació del
conveni de col·laboració.

El resultat de cada reunió serà recollit pel secretari/a en una acta que serà
signada pel secretari/a d’aquest òrgan i pel president de la Fundació Miquel Martí i
Pol. Aquesta acta s’estendrà per triplicat i es lliurarà un exemplar original a cada
una de les institucions signants d’aquest conveni”
6) Modificació del Pacte Cinquè del conveni, per tal d’adaptar la durada del conveni a
les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En
aquest sentit, on diu:
“Aquest Conveni tindrà una vigència prevista de set anys des de la seva signatura
i, en tot cas, expirarà com a màxim el 31 de desembre de 2022.”
ha de dir:
“Aquest conveni estendrà la seva vigència fins al dia 31 de desembre de 2020.
Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de les seves
parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.”
7) Modificació del Pacte Novè del conveni, per tal d’incorporar la Llei 40/2015, de
règim jurídic del sector públic, al marc normatiu aplicable. En aquest sentit, on diu:
“El present conveni es regeix pel que disposa l’article 150 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
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28 d’abril, i pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i procediment de les administracions públiques de Catalunya, essent competent la
jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució de les qüestions que
puguin plantejar-se en el compliment dels pactes establerts.”
ha de dir:
“El present conveni es regeix pel que disposa el capítol VI del Títol Preliminar de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que disposa
l’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i pels articles 108 a 112 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, essent competent la jurisdicció contenciosa administrativa
per a la resolució de les qüestions que puguin plantejar-se en el compliment dels
pactes establerts.”
Fonaments de dret.
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-lo.
Atès que el conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Roda de Ter i la
Fundació Miquel Martí i Pol relatiu al compromís sobre la constitució del dret real
d’usdefruit del llegat del poeta per part de la Diputació en favor de la Fundació Miquel
Martí i Pol, la determinació de les aportacions econòmiques de la Diputació de
Barcelona al llarg de les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 i el
compromís de dissenyar les línies d'actuació i de col·laboració futura entre ambdues
institucions en odre a la viabilitat de funcionament i desenvolupament futurs de la
Fundació va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 28 de
juliol de 2016.
Vist el que disposa l’art. 174.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Vist que en aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges màxims
establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació als
compromisos de despesa de caràcter pluriennal.
Vist el que disposa l’art. 33.2 o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
de règim local en relació amb l’article 214.1 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb
l’article 41.1 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
La Gerència de Serveis de Cultura ha elaborat la memòria justificativa, tal com
estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Gerència de Cultura proposa al vicepresident 3er i president delegat de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports que elevi al Ple, previ informe de la Comissió informativa i
de seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports d’aquesta Corporació, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR una addenda al conveni entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol en relació al compromís
sobre la constitució del dret real d’usdefruit del llegat del poeta per part de la Diputació
en favor de la Fundació Miquel Martí i Pol, la determinació de les aportacions
econòmiques de la Diputació de Barcelona, i el compromís de dissenyar les línies
d'actuació i de col·laboració futura entre ambdues institucions en ordre a la viabilitat de
funcionament i desenvolupament futurs de la Fundació, formalitzat en data 7 d’octubre
de 2016, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE
RODA DE TER I LA FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL MARTÍ I POL EN RELACIÓ AL
COMPROMÍS SOBRE LA CONSTITUCIÓ DEL DRET REAL D’USDEFRUIT DEL LLEGAT
DEL POETA PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN FAVOR DE LA
FUNDACIÓ MIQUEL MARTÍ I POL, LA DETERMINACIÓ DE LES APORTACIONS
ECONÒMIQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, I EL COMPROMÍS DE
DISSENYAR LES LÍNIES D’ACTUACIÓ I DE COL·LABORACIÓ FUTURA ENTRE
AMBDUES INSTITUCIONS EN ORDRE A LA VIABILITAT DE FUNCIONAMENT I
DESENVOLUPAMENT FUTURS DE LA FUNDACIÓ, AMB MOTIU DE LA REVISIÓ DEL
SEU CONTINGUT I LA SEVA ADAPTACIÓ A LES PREVISIONS DE LA LLEI 40/2015
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ............................................
AJUNTAMENT DE RODA DE TER, ..........................................
FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL MARTÍ I POL ..................
ANTECEDENTS
I.- La Diputació de Barcelona és propietària de tot el llegat del poeta Miquel Martí i Pol en
virtut de contracte de renda vitalícia a canvi de cessió de béns efectuat a Vic l’11 d’octubre
de 2003.
II.- La Fundació Miquel Martí i Pol, constituïda el 17 de novembre de 2006 mitjançant
escriptura pública atorgada davant notari amb núm. de protocol 3689, té per objecte
contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta Miquel Martí i Pol.
III.- En data 7 d’octubre de 2016 la Diputació de Barcelona ha formalitzat amb l’Ajuntament
de Roda de Ter i la Fundació Privada Miquel Martí i Pol un conveni relatiu al compromís
sobre la constitució del dret real d’usdefruit del llegat del poeta per part de la Diputació en
favor de la Fundació Miquel Martí i Pol; la determinació de les aportacions econòmiques de
la Diputació de Barcelona al llarg de les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i
2022; i el compromís de dissenyar les línies d’actuació i de col·laboració futura entre
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ambdues institucions en ordre a la viabilitat de funcionament i desenvolupament futurs de la
Fundació.
IV.- La difícil situació econòmica de la Fundació Privada Miquel Martí i Pol ha fet repensar a
la Diputació de Barcelona, i amb l’objectiu de garantir un adequat finançament de la
Fundació, la necessitat de preveure, en relació a les aportacions anuals a realitzar per la
Diputació de Barcelona, un règim de pagament i de justificació més flexible i més ajustat al
calendari d’execució dels projectes per part de la Fundació així com a la seva solvència
econòmica.
V.- S’ha considerat també convenient modificar la redacció del Pacte Segon del Conveni,
així com també el règim de funcionament de la Comissió d’Estudi i Seguiment prevista al
Pacte Quart del Conveni.
VI.- Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, es fa necessari actualitzar el règim jurídic aplicable al conveni que s’esmenta
al Pacte Novè del Conveni.
VII.- Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, cal també adaptar el termini de
vigència del conveni a les previsions de l’article 49.1 d’aquesta Llei, de conformitat amb el
que estableix la seva Disposició Addicional Vuitena.
VIII.- Amb la voluntat de modificar determinats aspectes de la regulació establerta a
diferents clàusules del conveni i una part de l’exposició de motius, cal incorporar aquestes
modificacions al conveni signat mitjançant una addenda.
IX.- Aquesta addenda ha estat aprovada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de
data ..........................
X.- Aquesta addenda ha estat aprovada per ........................................... de l’Ajuntament de
Roda de Ter en data ..................
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Modificació dels antecedents del conveni
Es modifica l’apartat b) del paràgraf quart de l’apartat III dels antecedents del conveni, que
queden redactats de la següent manera:
“b) Una aportació anual de 40.000 euros l’any 2016; 90.000 euros els anys 2017, 2018 i
2019 i 70.000 euros l’any 2020, que ha de dotar la Fundació de l’estructura de personal
adient, essencialment directiu i tècnic, que atorgui a l’entitat la necessària professionalització
de la seva gestió. L’aportació també ha de servir per al desenvolupament de programes i
projectes en el si de la Fundació i per a les necessitats de contractació de serveis
d’assessorament o similars durant l’etapa inicial de la Fundació.”
Es suprimeix l’apartat c) del paràgraf quart de l’apartat III dels antecedents del conveni.
Segon.- Modificació del Pacte Primer del conveni
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Es modifica la redacció dels apartats B i C del Pacte Primer, relatiu a l’objecte del conveni,
que queda redactat de la següent manera:
“B.- Determinació de les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona al llarg de
les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.”
“C.- Compromís de col·laboració futura entre ambdues institucions en ordre a la viabilitat de
funcionament i desenvolupament futurs de la Fundació”
Tercer.- Modificació del Pacte Segon del conveni
Es modifica la redacció del Pacte Segon, relatiu a la constitució del dret real d’usdefruit del
llegat del poeta Miquel Martí i Pol, que queda redactat de la següent manera:
“La Diputació de Barcelona es compromet a tramitar l’expedient patrimonial adient per a la
constitució del dret real d’usdefruit a títol lucratiu del fons documental i béns mobles del
llegat del poeta, titularitat d’aquesta Corporació, a favor de la Fundació Privada Miquel Martí
i Pol pel termini de vint anys, amb reserva del dret de reversió i sense facultat de disposició
d’acord amb la regulació prevista als articles 561-1 i següents del Llibre V, Títol VI, Capítol I
del Codi Civil de Catalunya.”
Quart.- Modificació del Pacte Tercer del conveni
Es modifica la redacció del Pacte Tercer, relatiu a les aportacions ordinàries de les entitats
locals, que queda redactat de la següent manera:
“3.1. La Diputació de Barcelona seguirà prestant, des dels departaments o àrees
respectivament competents, les tasques assistencials i de seguiment de l’activitat a
desenvolupar per la Fundació per la gestió del llegat del poeta amb el personal adscrit a la
Biblioteca “Bac de Roda” de Roda de Ter.
3.2 Atès que, en virtut d’aquest Conveni i dels actes jurídics que el desenvolupin, la
Fundació passa a ser usufructuària del llegat del poeta Miquel Martí i Pol, i a l’efecte de
garantir una millor coordinació i eficiència en la gestió del llegat dins l’equipament cultural on
actualment es conserva, l’Ajuntament de Roda de Ter autoritza l’adscripció funcional de
l’empleat/da que gestiona dit llegat, dins l’horari de matins, al tècnic/a o directiu/va que
designi la Fundació, tot mantenint-se l’adscripció orgànica de l’esmentada persona a l’entitat
local.
Per altra banda, l’Ajuntament de Roda de Ter autoritza que puguin desenvolupar a la darrera
planta de l’edifici del carrer Bac de Roda, 1 bis, de Roda de Ter, les seves funcions
directives i de recerca pròpies de la Fundació les persones que a tal efecte designi el seu
Patronat.
3.3 A fi de garantir l’adequat finançament de la Fundació, la Diputació de Barcelona es
compromet a aportar les quantitats monetàries anuals de 40.000 euros l’any 2016 a càrrec
de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48901, 90.000 euros l’any 2017 a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48901, 90.000 euros l’any 2018 a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40100/334/489, 90.000 euros l’any 2019 a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/334/489 i 70.000 euros l’any 2020 a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/334/489, per tal de dotar la Fundació dels recursos professionals
tècnics i directius necessaris per impulsar la seva expansió, així com per gestionar la
generació i obtenció gradual i creixent de recursos propis en ordre a la seva futura viabilitat.
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El finançament de la Diputació també ha de servir per al desenvolupament de programes i
projectes en el si de la Fundació i per a les necessitats de contractació de serveis
d’assessorament o similars durant l’etapa inicial de la Fundació.
L’aportació corresponent al 2016 s’ha efectuat mitjançant un avançament del 100%
(40.000€) en data 21 de novembre de 2016, una vegada signat el conveni inicial, per tal de
posar en funcionament els recursos necessaris per impulsar les activitats de la Fundació.
L’any 2017 s’ha efectuat un avançament de 40.000 euros en data 14 de juliol de 2017. Un
cop presentats els comptes anuals auditats del 2016, la Diputació transferirà 40.000 euros i
el darrer trimestre de l’any transferirà 10.000 euros més condicionats a l’existència de crèdit
hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària corresponent. Pel que respecta als anys 2018 i
2019 està previst l’avançament del 50% de cada aportació anual i l’altra 50% restant un cop
s’hagin presentat els comptes anuals auditats corresponents a l’anualitat anterior. L’any
2020 es realitzarà un avançament del 50% al començar l’any i l’altra 50% restant un cop
s’hagin presentat els comptes anuals auditats del 2019. Els comptes anuals auditats
s’hauran de lliurar abans del 15 de juliol de l’any posterior. El pagament de la totalitat de
cada anualitat està condicionat als resultats que es desprenguin dels comptes auditats
prèviament, en el benentès que, en cas que se’n desprenguin beneficis per la Fundació,
l’aportació de la Diputació de Barcelona es veurà reduïda per aquest import.
Els avançaments dels anys successius es justifiquen en tant que la Fundació, de nova
creació i sense recursos econòmics propis, ha de poder dotar-se de recursos humans,
tècnics i materials per poder desenvolupar les activitats que mitjançant aquest conveni li són
encomanades.”
Cinquè.- Modificació del Pacte Quart del conveni
Es modifica el títol d’aquest Pacte Quart del Conveni, canviant la denominació de l’òrgan de
seguiment del conveni que passa a denominar-se Comissió de Seguiment del Conveni. Així,
el títol d’aquest Pacte Quart passa a ser el següent:
“Compromisos de les parts respecte del futur desenvolupament de la Fundació: Comissió de
Seguiment del Conveni”
Es modifica la redacció del Pacte Quart del Conveni, relatiu als compromisos de les parts
respecte del futur desenvolupament de la Fundació: Comissió d’Estudi i Seguiment del
Conveni, que queda redactat de la següent manera:
“En virtut d’aquest Conveni es crea una Comissió de Seguiment que vetllarà pel compliment
dels objectius de col·laboració previstos en aquest document i que tindrà la composició
següent:








President/a de l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol
President/a de la Fundació Miquel Martí i Pol
Familiar directe del poeta Miquel Martí i Pol
Regidor/a de cultura de l’Ajuntament de Roda de Ter
Acadèmic/a expert/a en la figura i obra de Miquel Martí i Pol
Director/a de la Fundació Miquel Martí i Pol, que actuarà com a secretari/a
Diputat/da delegat/da de Cultura de la Diputació de Barcelona o persona en qui
delegui
 Tècnic/a designat pel Diputat/da d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat
de la Informació de la Diputació de Barcelona.
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La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim un cop l’any, així com quan sigui oportú
en funció de les necessitats derivades del desenvolupament del present conveni. Els temes
a tractar seran entre d’altres:
I. Avaluar a partir de la Memòria Anual de la fundació l’estat del desenvolupament de
l’activitat generada pel conveni.
II. Revisar i debatre el Projecte d’Acció per l’any següent on es detallen les línies de
treball, el calendari d’actuació anual així com l’import previst destinat a cada actuació.
III. Avaluar el compliment i donar seguiment als compromisos que s’assumeixen en
aquest conveni de col·laboració o en d’altres que es signin en la seva aplicació.
IV. Proposar solucions a les discrepàncies que suscitin en aplicació del conveni de
col·laboració.
El resultat de cada reunió serà recollit pel secretari/a en una acta que serà signada pel
secretari/a d’aquest òrgan i pel president de la Fundació Miquel Martí i Pol. Aquesta acta
s’estendrà per triplicat i es lliurarà un exemplar original a cada una de les institucions
signants d’aquest conveni”
Sisè.- Modificació del Pacte Cinquè del conveni
El modifica la redacció del Pacte Cinquè del conveni, relatiu a la vigència del conveni, que
queda redactat de la següent manera:
“Aquest conveni estendrà la seva vigència fins al dia 31 de desembre de 2020. Així mateix
podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de les seves parts signants. Aquesta
pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.”
Setè.- Modificació del Pacte Novè del conveni
Es modifica el títol d’aquest Pacte Novè del Conveni, que passa a ser el següent:
“Normativa aplicable i solució de conflictes”
Es modifica la redacció del Pacte Novè del Conveni, relatiu al règim jurídic aplicable al
conveni i la jurisdicció competent per dirimir conflictes, que queda redactat de la següent
manera:
“El present conveni es regeix pel que disposa el capítol VI del Títol Preliminar de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que disposa l’article 150 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, essent competent la
jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució de les qüestions que puguin
plantejar-se en el compliment dels pactes establerts.”
Vuitè.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni de col·laboració original
que no hagin estat modificats en el pacte anterior de la present addenda es mantenen en
vigor tal i com foren expressats en aquell.
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per
triplicat i a un efecte en els llocs i dates indicats a continuació.”

Segon.- REDUIR en 40.000 euros l’aportació corresponent a l’exercici 2016 i deixar
sense efecte les aportacions corresponents als exercicis 2021 i 2022, per un imports
de 40.000 euros i 20.000 euros respectivament, aprovades per acord del Ple 144/16.
Tercer.- INCREMENTAR les aportacions dels exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020,
d’acord amb el detall següent:
-

Exercici 2017: 10.000 euros
Exercici 2018: 10.000 euros
Exercici 2019: 10.000 euros
Exercici 2020: 10.000 euros

Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR els increments de la despesa recollits en l’acord
precedent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents i condicionar la
despesa de l’exercici 2017 a l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit, així
com condicionar la despesa dels exercicis 2018, 2019 i 2020 a l’existència de crèdit
hàbil i suficient:
-

Exercici 2017: G/40100/33400/48901
Exercici 2018: G/401/334/489
Exercici 2019: G/401/334/489
Exercici 2020: G/401/334/489

Cinquè.- ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte els compromisos de despesa de
caràcter pluriennal.
Sisè.- FACULTAR àmpliament el diputat delegat de Cultura per a la formalització de
l’esmentada addenda i la substanciació de quantes actuacions se’n derivin.
Setè.- COMUNICAR els precedents acords a les parts interessades per al seu
coneixement i efectes.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu adjunt del Grup
Partit Popular, senyor Mulleras, qui diu: La veritat és que tenim seriosos dubtes
sobre la viabilitat financera d’aquesta fundació de la que tracta aquest punt. No hem
trobat un Pla de viabilitat. No se’ns ha facilitat, tampoc, un Pla de viabilitat financera de
la fundació. I creiem que hi ha una gran desproporció entre els ingressos de l’activitat i
les despeses estructurals o de funcionament. I per totes aquestes raons farem una
abstenció en aquest punt.
Seguidament la presidenta dona la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor
Funes, qui diu: Nosaltres ja ho vam comentar fa uns mesos quan es va passar el
primer protocol. Nosaltres entenem que la participació de la Diputació, la col·laboració
amb la fundació és clau, pel llegat de l’artista, pel llegat de... i per la utilització, també, i
la divulgació del llegat de Martí i Pol. Per tant, entenem que la participació de la
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Diputació ha de ser-hi, hi hem de ser-hi, hem de participar i, a més, creiem que és una
figura que supera, segurament, moltes fronteres; i, també, cal superar, segurament,
algunes fronteres territorials. I per això fèiem dos comentaris que vam fer en el seu
moment i que continuem fent ara. Un, fer un esforç per intentar que el conjunt
d’activitats també arribin al conjunt de municipis de la demarcació. Sabem que no és
fàcil i que estem parlant de la fundació que té les dimensions que té, però fer un esforç
perquè el llegat del poeta també ens arribi a tots i a totes. Sense anar més lluny, a la
meva ciutat tenim un institut amb el seu nom, i fem, intentem fer, anualment, activitats
vinculades a això. I l’altre element, que ens sembla que és més procedimental però
que ho suggerim com a element clau. Ho diem a institucions més grans, com pot ser la
XAL o el CCCB; creiem que la Diputació hem d’establir un sistema de contracteprograma amb aquest tipus de fundacions, i que sigui clar, per una qüestió de
transparència i de rigor, tenir un tipus de contracte-programa, segurament, amb la
fundació ens ajudaria, perquè així veuríem què és el que li encarreguem, el que
pactem i el que fem amb cada fundació. En aquest cas, també suggeriríem que
s’estudiés de cara al futur poder establir un contracte-programa.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (6) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i
l’abstenció del Grup polític Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor
i 3 abstencions.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem a l’Àrea d’Atenció a les
Persones. En primer lloc, vull donar la benvinguda als representants de COCEMFE,
qui avui ens han volgut acompanyar en aquest plenari. Us ho agraïm moltíssim i, per
tant, estem com a corporació, també, contents de poder col·laborar amb els vostres
projectes.
Servei de Suport de Programes Socials
27.- Dictamen de data 21 de setembre de 2017, pel qual es proposa l’aprovació
de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració efectuada per la
Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona sobre “L'accessibilitat
universal, una contribució al bé comú”
“La Federació Francesc Layret, COCEMFE Barcelona (en endavant COCEMFE
Barcelona) és una organització privada, sense ànim de lucre, dedicada a promoure
tota mena d’estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat física i orgànica, constituïda per la unió voluntària
d’associacions integrades, en la seva totalitat o majoritàriament, per persones amb
discapacitat física i orgànica i d’altres entitats d’iniciativa social que treballin en pro
dels drets d’aquest col·lectiu, en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
La defensa dels drets de les persones amb discapacitat inherents a la Convenció de
Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que va tenir lloc a
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Nova York el 13 de desembre de 2006, estableix la necessitat de promoure, protegir i
assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats
fonamentals per part de totes les persones amb discapacitat, i promoure el dret a
participar i a decidir de manera autònoma.
La Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona ha efectuat una Declaració
Institucional sobre “L'accessibilitat universal, una contribució al bé comú” per tal de
conscienciar a la societat sobre la problemàtica en matèria d’accessibilitat que
pateixen les persones amb discapacitat.
Els continguts d’aquesta Declaració tenen un especial interès per a la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació del territori, i de foment i
administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles
4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els
articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Donat que aquesta Declaració Institucional, és un document de posicionament
multilateral, amb objectius a llarg termini, i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i
característiques que tenen els convenis marcs o protocols generals, recollits a l’article
47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 108 de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al
Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons la
competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels convenis marcs o protocols
generals a l’epígraf 3.4. i 1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, donada la rellevància
institucional de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones es proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració efectuada
per la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona sobre “L'accessibilitat
universal, una contribució al bé comú” i d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
“L'accessibilitat universal, una contribució al bé comú
Introducció i exposició de motius:
La Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona vol sumar-se a les múltiples
campanyes que s'estan duent a terme aquest any a tots els territoris, per conscienciar a la
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societat de la importància d’assolir la plena accessibilitat dels productes, béns, entorns i
serveis, entenent aquesta com un requisit “sine qua nun” per que les persones amb
discapacitat puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions que la resta de la
ciutadania.
Tot i que s'ha avançat en matèria d'accessibilitat en els darrers anys, encara més de mig
milió de persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya segueixen trobant barreres
físiques, comunicatives i socials, per accedir al mon laboral, a l’educació i la formació
professional, al transport públic, al transport de rodalies de RENFE, al comerç de proximitat,
a bars i restaurants, a les activitats d’oci, a la cultura, a les activitats esportives, així com per
participar en els diferents activitats que s’organitzen des del seu municipi, donat que aquests
obstacles impedeixen la participació plena i efectiva de una part de la ciutadania.
Precisament, a Catalunya gaudim d'un doble marc normatiu que ens obliga a ser més
exigents i acurats, si cap, en la protecció dels drets de les persones amb discapacitat:
− D’una banda, la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió
Social, de l’Estat, estableix que el 4 de desembre de 2017 tots els productes, béns,
entorns i serveis siguin accessibles, conformement a les condicions bàsiques de no
discriminació i accessibilitat universal.
− D’altra, la Llei catalana 13/2014, del 30 d'octubre d'accessibilitat, al mateix TÍTOL I,
Article 1, reconeix que el seu objecte és “Establir les condicions d’accessibilitat
necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els
productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat
d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres
dificultats d’interacció amb l’entorn”.
A més d'aquestes normatives, recordem que a Europa tenim l'Estratègia europea sobre
discapacitat 2010-2020 que té com objectiu que les persones amb discapacitat puguin
gaudir dels seus drets i beneficiar-se plenament de la participació en l'economia i en la
societat europea. L'Estratègia identifica 8 àrees primordials d'actuació, i precisament la
primera és l'accessibilitat als béns i els serveis, especialment els serveis públics i la
utilització de dispositius de suport per les persones amb discapacitat.
Per finalitzar aquesta introducció de motius, només recordar que l'any passat es va complir
el desè aniversari de l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat de les Nacions Unides, un valuós document que recull els drets de les
persones amb discapacitat i el que és més important: les obligacions dels Estats Membres
per promoure, protegir i assegurar els drets inherents a la dignitat de les persones.
Recordem també que Espanya va ratificar la Convenció i el seu Protocol Facultatiu el 3 de
desembre de 2007 i el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 44/VIII, del 19 de
juny de 2007, va instar el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a
complir la Convenció, va adherir-se als seus postulats i va manifestar la seva voluntat de
vetllar per garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat com a
ciutadans de ple dret.
Per avançar positivament en l’aplicació d’aquesta legislació és necessari impulsar un
canvi cultural basat en el paradigma del disseny universal, que dirigeixi les seves accions
al desenvolupament de productes i entorns de fàcil accés per al nombre més gran de
persones possible, sense la necessitat d'adaptar-los o redissenyar-los d'una forma especial.

Àrea de Presidència
Secretaria General

El disseny universal ens apropa a la societat del bé comú ja que influeix de manera
transversal en el conjunt de les polítiques, beneficia les persones de totes les edats i
habilitats, facilita la no discriminació i és un instrument que permet portar una vida més
independent.
RESOLUCIÓ
Per tot l'exposat, manifestem que és necessari un compromís ètic i formal per a:
− L'aplicació de les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els bens, entorns,
productes i serveis.
− Millorar la sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions adequades en
matèria d'accessibilitat universal.
− Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi de
igualtat d'oportunitats.
− Aconseguir que el 4 de desembre d'aquest any 2017 tots els municipis de Catalunya
compleixin amb els preceptes d'Accessibilitat Universal amb els ajustos raonables, quan
allò no sigui possible.
En aquest sentit, COCEMFE Barcelona promou aquesta declaració amb la voluntat de
facilitar la presa de decisions en l'àmbit de les Administracions Públiques i garantir els
acords socials necessaris per al compliment del marc normatiu:
PRIMER: COCEMFE Barcelona assumeix el compromís de difondre a través de la seva
xarxa d'entitats autonòmica, provincials i locals aquesta Declaració i facilitar l'adhesió a la
mateixa a les Corporacions Locals, organismes i institucions que així ho estimin oportú. Amb
aquest fi, promourà conjuntament amb les administracions respectives, programes de
sensibilització i formació. Els Ajuntaments adherits es comprometran a la redacció, revisió i
execució d'un Pla d'Accessibilitat Universal actualitzat d'acord amb la normativa actual.
SEGON: Convidar a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a Diputacions provincials, a l’Àrea metropolitana de Barcelona i al Govern de la
Generalitat a sumar-se a aquesta declaració mitjançant els acords dels seus òrgans de
decisió i a comprometre's a impulsar en els seus àmbits respectius de govern el compliment
dels seus principis que obeeixen a la necessitat de fer pobles i ciutats més accessibles per a
totes les persones mitjançant el principi d'accessibilitat universal i el compliment de la
legislació vigent.
TERCER: Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que duguin a terme
les actuacions necessàries per adoptar mesures per garantir l'accessibilitat universal com
una contribució directa per millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat,
però especialment com una mesura que contribueix al bé comú perquè beneficia a totes
les persones.”

Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Federació Francesc Layret COCEMFE
Barcelona.”
Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Estic
començant a preocupar-me, per només parlar jo en tots els punts. En tot cas, el nostre
Grup sí que vol fer un comentari ràpid. Estem, evidentment, d’acord amb el punt. En
tot cas, el que sí que demanarem, demanem, és buscar la manera de poder veure com
la corporació, com la Diputació, ajuda al final als ajuntaments a complir el que avui
aprovem. Perquè en definitiva, és el que, segurament, tots i totes entenem d’aquí. La
Diputació ens hi afegim i donem suport però, al final, la nostra capacitat sobre
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l’impacte, sobre l’accessibilitat de la gent és molt limitat. Encara és molt més important
el que nosaltres siguem capaços de fer, treballar als ajuntaments o d’ajudar als
ajuntaments a que canviem, que, en definitiva, és el dia a dia. Per tant, donar la
benvinguda a les persones de les entitats i, en tot cas, demanar que siguem capaços
de portar-ho això al detall, per ajudar al món local a fer unes ciutats i unes vides més
accessibles.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. S’aprova per unanimitat i,
evidentment, amb l’objectiu de treballar per fer possible l’accessibilitat real a tots els
nostres municipis; en definitiva, el nostre territori. Moltíssimes gràcies per haver-ho
impulsat i permetre’ns que, com a corporació, estiguem al costat de COCEMFE.
Moltes gràcies.
Passem a la part referent a seguiment i control de la gestió corporativa. En aquest cas
s’havien entrat diverses mocions. He d’exposar que decau la moció quatre, atès que
els proposants, el Grup proposant no hi és per defensar-la i, per tant, discutiríem la
moció u, dos i tres.
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 del dia 19 d’octubre de 2017 (Grups polítics
CIU, ERC-AM, PSC-CP i ENTESA), de compromís amb la democràcia, els drets i
les llibertats fonamentals de la ciutadania.
“Els portaveus dels grups polítics de CiU, ERC-AM, PSC-CP i ENTESA, reunits el
dijous 19 d’octubre, acorden:
La Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, davant els greus fets ocorreguts
el passat 16 d’octubre que afecten representants de la societat civil catalana, vol
manifestar el seu compromís amb la democràcia, els drets i les llibertats fonamentals
de la ciutadania.
La democràcia ha de garantir l’existència d’un marc de convivència que permeti el
pluralisme polític i la lliure expressió de la diversitat d’idees.
La Unió Europea que està fonamentada en principis democràtics i de llibertat, ha de
prendre partit a favor del diàleg i el consens establint els mecanismes necessaris que
facin viable una mediació entre les parts, especialment a la vista dels greus
esdeveniments succeïts les darreres setmanes.
Així mateix considerem que l’empresonament preventiu de Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez, presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana
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respectivament, resulta molt desproporcionat en un estat democràtic on la privació de
llibertat hauria de ser el darrer dels recursos a usar per part de la justícia.
L’Audiència Nacional va prendre una decisió judicial, impulsada per la Fiscalia, difícil
d’entendre i d’acceptar en l’actual context europeu, on l’exercici pacífic dels drets i les
llibertats mai no s’hauria de considerar un delicte.
La Diputació de Barcelona i el món local reiterem el compromís de 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 i ratifiquem el nostre compromís en la
defensa de les institucions d’autogovern de Catalunya.
Rebutgem la creixent judicialització de la política i reivindiquem la necessitat urgent
que la política sigui l’espai per a la solució del conflicte.
Fem una crida a les institucions i al conjunt de la ciutadania de Catalunya i de l’Estat
espanyol, en tot el seu pluralisme i la seva diversitat, perquè contribueixin a la
defensa d’un marc democràtic fonamentat clarament en els principis de respecte
envers els altres, de civisme i de convivència i que d’aquesta manera, es pugui
assegurar el diàleg davant els signes d’intolerància, repressió i autoritarisme que
estem vivint.
Demanem l’alliberament immediat dels presidents d’Òmnium Cultural i de
l’Assemblea Nacional Catalana i reiterem la demanda de desmantellar el dispositiu
policial extraordinari que s’ha desplegat a Catalunya.”
Havent estat acordada la Junta de Portaveus la intervenció de tots els Grups que així
ho desitgin, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al president del
Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: “Sí, había un Acuerdo de Junta de
Portavoces para poder intervenir. Bueno, previamente, en ese acuerdo que figuraban
los partidos que suscriben el Acuerdo de Junta de Portavoces, señalar que, desde el
Partido Popular ya manifestamos en la Junta de Portavoces, y lo reiteramos también
hoy, que estamos totalmente en desacuerdo con esa propuesta que se nos ha
presentado.
Desde el Partido Popular defendemos, como no puede ser de otra manera, por
supuesto, la democracia, los derechos y las libertades de la ciudadanía. No
compartimos el secuestro y la usurpación del autogobierno realizado en el Parlament
de Catalunya, el 6 y 7 de septiembre, dónde se sustrajeron los derechos de los
diputados que son representantes legales de la ciudadanía. Se vulneró de un plumazo
la Constitución Española y el Estatut. Se desobedeció al Consell de Garanties
Estatutàries, a los letrados y secretario del Parlament. Mejor atraco jamás se podía
haber perpetrado. Y ahora pretenden, con este acuerdo, pasar por víctimas.
Por tanto, la respuesta del Partido Popular no puede ser la de compartir este Acuerdo
de Junta de Portavoces, porque nosotros no vamos a entrar a valorar las resoluciones
judiciales. No nos toca y no nos compete. Ni cuando nos gustan, ni cuando no nos
gustan. Lo que sí queremos señalar es cómo el Partido Socialista suscribe hoy este
Acuerdo, este Acuerdo de Junta de Portavoces donde, de alguna manera, se quiere
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poner en evidencia o el desacuerdo con la Sentencia judicial, con el auto de la jueza,
en el que, además, dice textualmente: “Estos hechos se produjeron fundamentalmente
en Barcelona, en la Conselleria de Economía, en la Conselleria de Exteriores, en la
Conselleria de Gobernación, en la sede del Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC,
dónde se llegó a agredir a militantes socialistas”. Que nos digan los señores del
Partido Socialista si es falso lo que dice la magistrada. ¿Se agredió o no a militantes
del Partido Socialista? ¿Es falso lo que dice la magistrada, o lo que dice la Guardia
Civil, o la Fiscalía? Y si es así, lo que me gustaría es que el Partido Socialista se
retractase y que dejase de suscribir este acuerdo.”
Seguidament, intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Para nuestro Grupo nos resulta cuando menos curioso, por no
decir irónico, que se presente este Acuerdo de la Junta de Portavoces en este Pleno,
precisamente cuando España va a formar parte, va a ingresar en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el respaldo de ciento ochenta de los
ciento noventa y tres miembros que componen la Asamblea de Naciones Unidas.
Hecho que demuestra, evidentemente, que en España no existen presos políticos y,
en todo caso, sí que hay políticos presos o personas que, con actos que realizan, con
origen en motivos políticos, realizan actos que sí que están tipificados en el Código
Penal y, por lo tanto, contrarios a toda la justicia. Por cierto, entre los ciento ochenta
integrantes de la Asamblea de Naciones Unidas están todos los miembros de la Unión
Europea a los que en este Acuerdo de Junta de Portavoces se hace un llamamiento,
supuesto llamamiento, para que denuncien posibles o presuntas vulneraciones de
derechos fundamentales en nuestro país.
Nuestro Grupo, evidentemente, no se ha adherido al acuerdo por dos razones, y muy
básicas. Una la ha apuntado el diputado Reyes; una es porque respetamos las
decisiones judiciales y la separación de poderes. Y la segunda es porque valoramos
que este acuerdo supone un intento de politizar la justicia. Aquellos que denuncian la
judicialización de la política se dedican a politizar la justicia.
Miren, imagínense que una comitiva judicial en Barcelona, con los Mossos d’Esquadra
actuando como policía judicial, entran en un edificio y, de repente, unas asociaciones
convocan una manifestación, bloquean las entradas... Esa comitiva judicial no puede
salir por la puerta, tiene que salir por los tejados, se destrozan los coches de Mossos
d’Esquadra. Nosotros entendemos que, seguramente, el Govern de la Generalitat, la
Conselleria de Interior o el propio Govern, se personaría e iniciaría acciones judiciales
contra estas personas. Y eso es lo que ocurrió los días de… Fueron los hechos que
ocurrieron y que se han imputado a los señores Cuixart y Sánchez. Y nosotros
creemos que la Generalitat actuaría porque ya actuó previamente. Ya actuó cuando
hubo el asedio al Parlament. Ya inició acciones legales, ya pidió pena de prisión para
los manifestantes. ¿Y esto qué nos demuestra? Nos demuestra que en Cataluña
existe una doble vara de medir. No voy a hablar de doble moral porque creo que es
excesivo, pero sí de una doble vara de medir. Existe el nosotros y existe el ellos. Si se
rodea el Parlament, el Govern se persona como acusación porque es Ley y porque es
democracia; nosotros. Si se acusa al señor Cuixart y al señor Sánchez, es un estado
opresor; ellos. Si se retiran urnas en un multireferéndum en el año 2014, por orden del
Govern, es ley y es democracia; nosotros. Si se retiran urnas el 1 de octubre, por
orden judicial, es represión y es dictadura; ellos. Se carga contra concentraciones el
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15-M, y es ley y es policía democrática; nosotros. Se carga el 1 de octubre, es
violencia policial y es represión; ellos.
En el plano jurídico, entrando ya en el plano jurídico de la decisión de encarcelamiento
del señor Cuixart y del señor Sánchez, miren, nosotros ya lo hemos manifestado en
otras ocasiones; creemos que la privación de libertad como medida cautelar tiene que
ser una medida excepcional y es reservada para determinados delitos. En cualquier
caso, suponemos que se habrán leído ustedes los autos del Juzgado Central de
Instrucción número 3. La jueza acredita que existen aquellos requisitos que la ley
marca como posibles para fundamentar una prisión preventiva. Nosotros creemos que
se podrían haber discutido esos argumentos. De hecho, ahora se han presentado
recursos ante la Sala de la Audiencia Nacional, ante la Sala Penal de la Audiencia
Nacional, y entendemos que la Sala puede valorar, incluso dictar, que esas personas
salgan de prisión. En cualquier caso, tomen una decisión u otra, nosotros la
respetaremos y, en definitiva, esto se trata de que, en democracia, las personas
tomamos libremente nuestras decisiones y tenemos que aprender a aceptar las
consecuencias de esas decisiones.”
Pren la paraula el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia
Cañizares, qui diu: Si em permet, presidenta, una qüestió d’ordre, com a president de
la Junta de Portaveus. Els portaveus acordem intervenir tres minuts. Per tant, prego, si
us plau, que ens adeqüem al que acordem. Perquè si no, estarem fent una mala feina
perquè ens enganyarem nosaltres mateixos i, insisteixo, són tres minuts, sense
rèplica, i és l’acord que vam prendre, senyor Tovar.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Ara els hi controlaré el
temps, però és clar, hauré de ser generosa perquè els diputats que han precedit crec
que han excedit d’aquests tres minuts. No passa res. I, a continuació, dona la paraula,
al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres intervindrem sobre el
text que hem aprovat, no sobre altres coses. El text que hem aprovat el que parla és
de col·locar a la política el que li hem de col·locar, per tant, anar a intentar que sigui la
política la manera de solucionar el conflicte. Evitar judicialitzar, encara més, la política.
I en aquest sentit, recordar que, tot i que la bola de neu va creixent i la immediatesa de
les notícies, segurament, ens fa perdre l’atenció, tenim dues persones a la presó, de
manera preventiva, que van convocar una manifestació que, de moment, va ser, en
general, pacífica. No serà el nostre Grup qui negarà que hi ha hagut manifestacions,
que han pintat seus, que han pintat... que han impedit entrades, que han trencat
coses, sí; però, en aquests moments, el que parlem és de fer un esforç per intentar
que sigui la política i no els jutges, i no els policies, i no el fiscal, qui resolgui els
problemes que té, en aquest moment, Catalunya. En aquest sentit no hem de perdre
de vista, de tots els portaveus que m’han precedit, que aquí hi ha un fiscal al qual,
políticament, se li dona unes ordres d’actuar d’una manera repressiva, i és el que està
encapçalant la repressió, en aquests moments, al nostre país. Per tant, no tornaré a dir
el que vam dir en el Ple passat sobre l’1 d’octubre, però són coses que es van
acumulant. I crec que, aquí, cadascú ha de reflexionar sobre si el que està fent ajuda o
no ajuda a resoldre el conflicte.
El nostre Grup signa aquesta declaració perquè entenem que les vies de solució
passen pel diàleg, passen per no prendre decisions unilaterals i passen per no ficar a
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la presó qui convoca manifestacions pacífiques; estiguin d’acord amb nosaltres o no. I
en el nostre cas, habitualment, no estan d’acord amb nosaltres; ni amb el Jordi Cuixart
ni amb el Jordi Sánchez hem coincidit en moltes coses els darrers mesos, però això no
treu que creiem que no correspon que, en aquests moments, estiguin a la presó per
convocar manifestacions pacífiques, i demanem que el Govern, en la mesura que és
qui comanda les operacions de la Fiscalia, canviï d’actitud.
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Jo crec que no necessitarem els tres
minuts que vam acordar a la Junta de Portaveus, i espero que així sigui, perquè
simplement nosaltres el que volem reiterar és l’adhesió a aquest Acord de la Junta de
Portaveus. Nosaltres el vam signar la setmana passada, el signaríem ara i el
signaríem la setmana vinent. Perquè no negarem el que comentava el diputat que ha
fet de portaveu del Grup del Partit Popular, aquí, a la Diputació; nosaltres, a més a
més, no som membres de l’Audiència Nacional i, per tant, no haurem d’instruir aquesta
causa. Però, en qualsevol cas, estem parlant d’una presó preventiva. I també ho ha dit
molt bé el senyor Funes. Estem en un conflicte polític que pensem que només la
política el pot resoldre, i que, només apel·lant o aplicant estrictament la llei, no podrem
resoldre un problema que el que necessita ara mateix, segurament, és del que l’hi ha
mancat: és de diàleg, és d’entesa, és de moltes hores de seure a l’entorn d’una taula.
Esperem que el que no s’ha produït fins ara es pugui produir en el futur però, en
qualsevol cas, si llegim molt atentament l’Acord de Junta de Portaveus diu
exclusivament el que diu, i no diu més; no podem imaginar més. I si es llegeix molt
atentament no nega res del que ha afirmat el senyor Reyes, però sí que diu que
necessitem resoldre això amb la política i que, en qualsevol cas, la nostra opinió humil,
que la podem tenir, sense entrar en les decisions judicials, és que aquesta mesura de
presó preventiva, recordo, preventiva, és més que desproporcionada.
La senyora presidenta dona la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana
de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, en primer lloc,
des del Grup d’Esquerra manifestar que la mesura de tancament i, per tant, que estan
a la presó i que en aquests moments, hi ha dos ciutadans de Catalunya que estan a la
presó per motius clarament polítics. I no n’hi ha d’altres. Sí que hi ha polítics que estan
tancats a la presó per corrupció, i la llista podria ser molt llarga. Hi ha polítics que no
se’ls hi ha fet presó preventiva per casos de corrupció, la llista és llarguíssima; entre
ells, destacables membres del Partit Popular, del Partit Socialista Obrer Espanyol,
entre d’altres. Hi ha una clara connivència de ciutadans amb aquesta situació, a nivell
d’Estat espanyol. I miri’n, hi ha un tema clarament de fons, que és que hi ha ciutadans
d’aquest país que ostentem càrrecs públics que també estem judicialitzats per la
defensa de les nostres idees. El 5 d’octubre jo no vaig poder venir a aquest Plenari, no
només perquè no puc amb la meva cama, sinó, sobretot, perquè em va tocar anar a
declarar davant d’un fiscal per defensar un referèndum del dia 1 d’octubre. Això oi que
no els hi passa a vostès? Oi que a la majoria de vostès no els hi passa? Hi ha
membres d’aquest Govern, diputats d’aquesta Diputació, i alcaldes i regidors que sí
que ens passa, senzillament per defensar les nostres idees, que és el que l’hi ha
passat al Jordi Cuixart i al Jordi Sánchez. Dues persones que són presidents de dues
entitats socials del país que, per defensar de forma democràtica, pacífica, que en
tenen tot el dret, les seves idees, en aquests moments es troben, de forma preventiva,
a la presó. I, per tant, jo crec que l’Acord nostre és de ple suport i de que és una
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actuació inadmissible en qualsevol país que es diu democràtic. Miri, a mi que Espanya
entri en el Consell dels Drets Humans de Nacions Unides és que m’importa un rave,
entre altres coses perquè, miri, Aràbia Saudita també forma part del Consell dels Drets
de les Dones dins del marc de les Nacions Unides. I l’Aràbia Saudita no deu ser,
precisament, un exemple de país o d’Estat en defensa dels drets de les dones.
I una altra cosa. Ara hi ha algú que defensa el règim del 1978 i de la Constitució. És
curiós que el Partit Popular faci una gran defensa de la Constitució i de l’Estat
autonòmic, quan són els primers que es deien Aliança Popular. Recordin-se d’on
venen vostès, venen del franquisme, hereus del franquisme i que, precisament llavors,
van estar en contra del règim de la Constitució del 1978 i de l’Estat autonòmic.
I finalment, per acabar, aquí hi ha un problema de fons. Una part del país admetem el
subjecte polític que és Catalunya com a nació, i hi ha una altra part del país, en
aquesta Diputació minoritària, que no accepteu que Catalunya és una nació. I, per tant,
d’aquí rau el problema, d’aquí rau el problema. Demà hi haurà un intent de fulminar les
institucions catalanes mitjançant l’aplicació del 155, que també hem de ser capaços,
permeti-m’ho, de poder-ho denunciar, en contra de la voluntat majoritària. S’ha
demanat als ciutadans de Catalunya si hi ha aquesta voluntat? Oi que no? Per tant, hi
ha una clara repressió contra els ciutadans polítics, institucions que defensem els drets
nacionals i que defensem que Catalunya té el dret de poder decidir lliurement el seu
futur.
Finalment intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia
Cañizares, qui diu: Breu i realment breu perquè és el que vam acordar. Aquesta
moció, de fet, va quedar aprimada en el seu contingut per la voluntat de consens amb
altres Grups polítics. I ho fem perquè aquest és el nostre tarannà. És el tarannà del
diàleg, és el tarannà de resoldre qüestions a través de converses. Una de les coses
que portem dient fa molts dies és que, no només és desproporcionada la mesura
d’empresonar dos ciutadans per qüestió ideològica, i per qüestió de treball
conjuntament amb molts ciutadans de Catalunya, per reivindicar una qüestió
absolutament democràtica que és el dret a decidir; i dèiem que no és desproporcionat,
és injust. Creiem fermament que és injust l’empresonament d’en Jordi Sánchez i en
Jordi Cuixart per haver estat al carrer uns dies complicats, però uns dies reivindicatius.
Per molt que es parli de justícia, per molt que es parli de la Fiscalia, una de les coses
que són essencials per resoldre qualsevol conflicte és el que s’ha proposat i es diu, dia
a dia, que és conversa, que és pacte, que és negociació, que és intermediació. Això ha
estat així, ha de ser així i és l’única manera de resoldre els conflictes. Per tant, la
resposta del carrer, la resposta del nostre Grup polític sempre serà la serenitat, la
fermesa, el pacifisme i la democràcia; i amb això es pot arribar a tot arreu, i a resoldre
qualsevol conflicte que es posi damunt la taula, per complicat que sigui. Mai,
l’empresonament, ni que sigui no definitiu, de persones innocents que ja porten més
de deu dies a la presó.
I el Ple en resta assabentat.
2.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per
demanar la gestió municipal dels pisos de la SAREB i evitar l’especulació
immobiliària als municipis.
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“La SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària), el
‘banc dolent’ va ser creada al 2012 per recollir els actius tòxics dels bancs i caixes, és
a dir, els immobles i terrenys no desitjats en aquell moment perquè resultaven
difícilment comercialitzables i/o s’havien desvalorat, establint un marc de sanejament
de caràcter comptable i financer per a les entitats financeres rescatades pel FROB.
Tot i que la SAREB gestiona més de 100.000 propietats i és un 45% pública -i l’altre
55% és de les entitats rescatades amb capital públic-, no s’ha establert cap norma
sobre la gestió d’aquests actius, o sobre la conveniència de destinar els habitatges a
algun tipus de finalitat social. És més, la gestió desenvolupada fins el moment ha
comportat la venda d’actius en condicions tant avantatjoses pels compradors que la
SAREB acumula un dèficit d’explotació proper al 60.000 milions d’euros, que haurà de
ser compensat amb recursos públics.
Una gestió del parc d’habitatges que esta fent inviable l’oportunitat històrica d’intervenir
d’una manera eficaç en el mercat de l’habitatge i ajudar a crear un gran parc
d’habitatge de gestió o titularitat pública.
Per tant, en comptes de garantir el dret a l'habitatge per a centenars de milers de
persones que es troben al carrer o en situació de vulnerabilitat habitacional, ens
trobem que - malgrat ser una banca gestionada amb diners públics-, ara que el mercat
de l’habitatge es reactiva i comença a reproduir-se un altre cop els risc d’un creixement
dels preus de l’habitatge tant de venda com de lloguer, l’únic objectiu de la SAREB és
vendre els seus actius aconseguint el major benefici i no la intervenció per regular el
preu del mercat.
En aquest context no podem obviar el compromís i les mesures, dins de les seves
possibilitats i recursos econòmics, que des dels ajuntaments s’han executant per
minimitzar o donar resposta a la crisi i vulnerabilitat habitacional. La manca de
recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica de l’emergència
habitacional contrasta, doncs, amb els milers de pisos en desús que acumula la
SAREB. Aquests immobles, obtinguts també com a conseqüència d'execucions
hipotecàries executades pels bancs i caixes, es mantenen buits ja sigui a l'espera de
que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a
preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges
destinats exclusivament a una funció especulativa, impròpia d’una societat amb una
gestió i capital majoritàriament públic.
A més a més, la SAREB no només ha posat dificultats sinó que de manera
ininterrompuda ha anat augmentat el preu dels immobles dificultant així la
materialització d’incorporar en la política d’habitatge públic els actius del SAREB,
posant per davant interessos de mercat i especulatius a la garantia, com institució
suportada amb recursos públics, a corregir el dèficit històric en habitatge públic i social.
La Diputació de Barcelona, en el cas que s’aconseguís impulsar una gestió municipal
dels pisos de la SAREB, esdevindria un element clau incorporant eines de gestió dins
el seu Catàleg d’Instruments de Polítiques Locals d’Habitatge i mancomunant esforços
per la seva gestió a nivell municipal.
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Per tot allò exposat, els Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple els
següents acords:
1. Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els canvis
necessaris a la SAREB perquè la seva missió inclogui també l’objectiu de
col·laborar en les polítiques adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i
adequat.
2. Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els canvis
necessaris a la SAREB perquè prioritzi la funció social de l’habitatge i en
aquest sentit, que quan hi hagi una administració pública interessada en
l’adquisició d’edificis o terrenys per destinar-los específicament a habitatge
públic i social, col·labori amb les mateixes mantenint o ofertant uns preus de
venda que no facin inviable l’operació.
3. Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a fer possible la
territorialització de la gestió de la SAREB per a atansar-la a la ciutadania.
4. Instar la SAREB a informar anualment als municipis, i als ens supralocals sobre
els habitatges que formen part dels seus actius, i a estudiar la transmissió
d’una part del parc d’habitatges a mig termini, a aquestes institucions o als
seus operadors públics d’habitatge.
5. Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
6. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris,
al Congrés dels Diputats i els grups del Congrés, al Ministeri d’Economia, a la
SAREB i les entitats promotores de la Llei 24/2015 (Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, Aliança contra la Pobresa Energètica i Observatori DESC).”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula, en primer lloc, al portaveu del
Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí. Recordo a les companyes i companys del
Ple que aquesta és una moció que ja la vam proposar al Ple passat, la vam retirar
perquè al final vam fer un Ple pràcticament exprés; per tant, no la vam poder debatre,
per tant, és una moció que ja s’acumula en el temps. En tot cas, el plantejament de la
moció és el següent: Nosaltres detectem o tenim la sensació i creiem que hauria de
ser compartit i, segurament, ho és, en aquest Plenari, que les demandes de solucions
habitacionals, les demandes d’habitatge en els nostres municipis continuen existint i
continuen creixent. Hi ha famílies que et demanen tenir una alternativa a l’habitatge, de
diferents qüestions, però bàsicament per urgències socials i per necessitats socials,
per tant, hi ha una demanda, encara, d’habitatge a les nostres ciutats de la
demarcació. Ens trobem, en paral·lel, que la SAREB, que el “banc dolent” o l’entès
com el “banc dolent”, continua tenint unes trenta mil llicències d’habitatges no acabats i
nou mil dos-cents, aproximadament, habitatges buits de grans tenidors a la
demarcació metropolitana. Per tant, estem parlant de que la SAREB, a part dels cent
mil que té a tot el conjunt d’Espanya, a casa nostra i a la nostra demarcació té milers
de pisos buits i, per tant, sense utilització a la nostra demarcació. Si conjuntem les
dues coses hi trobem que la SAREB no deixa de tenir una part del seu accionariat, del
patrimoni públic, el que fem és el resum, la conjunció és: senyors de la SAREB, vostès
que tenen habitatges buits posin-los a disposició de les administracions públiques
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perquè els puguem posar a disposició de la gent, que té necessitat d’habitatge.
Aquesta és la seqüència lògica de les coses, tot i que, a vegades, això topa amb els
interessos econòmics, amb els rescats bancaris, amb els interessos de treure benefici,
per part de la SAREB, d’aquells habitatges que han rebut de manera indirecta, a través
d’execucions bancàries, etc., etc., que tots i totes coneixem.
Per tant, per no allargar-me més, la nostra moció el que demana és que la part pública
de la SAREB s’imposi i que el Ministeri plantegi una altra lògica en la gestió dels fons
de la SAREB. No pot ser que el banc dolent es dediqui, ara, a fer de promotor
immobiliari, el que han de fer és, ja que hem rescatat molts dels bancs amb diners
públics, aquells diners els converteixin vostès en un fons d’immobles i posin-los a
disposició de les administracions públiques. I la segona part del que diu és, ja que ho
posa a disposició de les administracions públiques no ho deixi a l’Estat, baixi-ho al
territori. Per tant, permeti que el món local, a ser possible, pugui accedir a aquells
habitatges de la SAREB.
Pot ser una moció extemporània, en aquests moments, el debat que estem tenint; però
entenem que la gent que té una necessitat d’habitatge no només està pendent del que
passa al Parlament de Catalunya, sinó també està pendent del que pot passar amb el
seu dia a dia. I, per tant, entenem que pot ser un recurs perquè els ajuntaments
puguem disposar de major habitatge, i per això li estem plantejant a la Diputació que
fem aquest acord, per intentar que el que avui són habitatges buits siguin solucions per
a moltes famílies que tenen necessitats.
Abandona la sessió la diputada senyora Marín (PSC-CP).
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras,
qui diu: “En la moción que nos presentan del Grupo de Entesa, la verdad es que hay
algunos cambios que ustedes proponen que se podrían introducir y que serían
positivos para la actual gestión de la SAREB, por ejemplo la territorialización de la
gestión o, incluso, la facilitación de más información a administraciones locales y
territoriales que pudiesen tener, precisamente, más información para poder prestar
mejor el servicio y mejorar el acceso a este tipo de vivienda en los territorios.
De hecho, existen ya acuerdos de la SAREB con entes locales, en concreto, en
Barcelona y en Cataluña existen. De hecho, la SAREB ha llegado ya a acuerdos con el
Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, para la cesión de doscientos pisos sociales y
también, incluso, con la Generalitat de Catalunya para ceder doscientos noventa y
cuatro pisos en lo que sería el área metropolitana de Barcelona. Eso ya se está
haciendo, y son convenios que ya se están firmando con los entes locales.
Por otro lado, el Gobierno de España, además, firmó un convenio, ya en el 2013, para
la constitución del fondo social de vivienda, revisado años posteriores, lo que ha dado
lugar a firmar miles, en concreto más de nueve mil contratos de alquiler social, hasta el
año 2016; y también la paralización de miles de desahucios en España. Seguramente
no todos los que serían necesarios, pero también es verdad que ha servido para
paralizar desahucios y para formalizar contratos de alquiler social.
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En todo caso, entendemos que la moción que ustedes nos presentan sí que es
adecuada por la materia o por el contenido, pero entendemos que no es necesaria
porque ya se están haciendo muchas de las propuestas que ustedes plantean. Por
otro lado, entendemos que hay un hecho muy concreto, pero que es importante, en su
moción, que es todo lo que hace referencia a la venta de los pisos y al valor de esos
pisos que entendemos que, se debería analizar mucho más en profundidad para poder
hacer una propuesta en condiciones. Por otro lado, políticamente lo que entendemos
es que ustedes hacen una moción que es una enmienda a la totalidad de la gestión de
la SAREB y eso sí que no lo podemos compartir y, por eso, votaremos en contra.”
Abandona la sessió el vicepresident segon, senyor Castells (CiU).
Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Primero, agradecerle al señor Funes que nos
presente una moción que realmente aborda problemas de la ciudadanía, por lo tanto,
nunca será extemporáneo el debate sobre el derecho a la vivienda; no se preocupe
por eso. Y bueno, brevemente, simplemente decirle que la búsqueda del beneficio
comercial en la venta de los activos de la SAREB, vamos, es que está declarado
públicamente. Su objetivo declarado es gestionar y vender activos adquiridos en un
plazo máximo de quince años, antes de 2027, con el compromiso de atender al pago
de la deuda emitida por el rescate bancario, de manera que su labor no suponga un
coste adicional al contribuyente. Su objetivo es la gestión y liquidación de estos activos
de acuerdo a criterios comerciales, o sea, más claro el agua.
Nosotros compartimos que la SAREB puede ser un instrumento para colaborar en
políticas de vivienda pública, eso sí, siempre a nivel complementario de políticas que,
hoy en día, entendemos que son inexistentes por parte de las comunidades
autónomas y de muchos ayuntamientos. En cualquier caso, deberíamos modificar la
naturaleza del propio SAREB para poder hacer frente a los acuerdos que ustedes
presentan en la moción. Y esa modificación de la naturaleza del propio SAREB no
depende de Diputación ni del ámbito local, sino que depende del Congreso de los
Diputados, como ustedes mismos lo reconocen aquí, instando en todos los acuerdos
al Ministerio de Economía.
Por tanto, nosotros, compartiendo parte de la moción, nos abstendremos”.
La senyora presidenta dona la paraula, seguidament, a la portaveu del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres
per anunciar, ja d’entrada, el nostre vot favorable, perquè pensem que és una moció
que treballa en la línia del que també hem defensat des del Partit Socialista i, per tant,
la importància de prioritzar aquesta funció social que ha de tenir l’habitatge.
Amb aquesta moció entenem que, a més, s’insta a fer els canvis necessaris. És a dir,
seguint els procediments adequats tot es pot canviar. I, per tant, també entenem que
es puguin canviar totes les condicions possibles per fer que els ajuntaments, que tenim
sempre aquesta vocació i aquesta voluntat de fer molt més que el que ens pertoca
estrictament, i també la volem fer aquí, en l’àmbit del que significa un dret bàsic com
és el dret al sostre, a l’habitatge, també volem col·laborar. També volem col·laborar i
també volem ajudar a poder adequar i a poder, també, facilitar a aquelles famílies que,
durant la crisi, en aquest moment que encara som a la crisi o estem mig sortint de la
crisi, no sé si definitivament sortirem de la crisi, però que, en qualsevol cas, tenen una
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necessitat imperiosa d’habitatge. I més, tenint en compte que parlem d’alguns
municipis que tenim moltes dificultats perquè els preus de lloguer no siguin
estrictament els que marca el mercat. I el mercat, alguns sabem, que són molt
perjudicials i molt estrictes amb nosaltres. És el cas del meu municipi. Difícilment un
habitatge... podrien trobar un habitatge, mitjanament digne i no massa gran, per menys
de vuit-cents, de vuit-cents cinquanta euros. Pensem que del que pot ingressar una
família normal descomptem d’aquest ingrés el que ha de pagar de lloguer, i ens
adonarem de que el que resta és molt difícil per a poder tirar endavant una família,
encara que no sigui molt gran.
Per tant, aquesta és una moció més que interessant i nosaltres, a banda d’aplaudir-la,
la votarem favorablement.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Només manifestar, des del Grup
d’Esquerra, que compartim, assumim la totalitat de la moció i, per tant, hi votarem a
favor.
Finalment l’últim portaveu a intervenir és el portaveu del Grup Convergència i Unió,
senyor Garcia Cañizares, qui diu: Per anunciar el nostre vot a favor.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (9) i Entesa (6), el vot en contra del Grup polític Partit Popular
(3) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el
resultat definitiu de 37 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions.
3.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, de defensa
de l’educació com a eina de cohesió.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Tenim la darrera moció que és la, també,
presentada pel Grup Entesa de defensa a l’educació com a eina de cohesió. Els
proposaria, atès que ens han anunciat que hi ha una compareixença del President de
la Generalitat de Catalunya, ara les 13:30 hores, si poden deixar aquesta moció sobre
la taula per proposar-la, evidentment, i aprovar-la en el proper Plenari. Però,
respectarem la posició que vostès tinguin. Senyor Funes ho deixem al seu criteri.
El portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, diu: Sí. Jo prefereixo saber... Si tots els
portaveus m’estan dient que hi ha pressa perquè la gent vol marxar, nosaltres no...
Entenem la situació, però ens tornem a trobar en un altre Ple. El que sí que demanaré
a la Junta de Portaveus és que ho tinguin en consideració a l’hora del debat de les
properes mocions, perquè com que som un Grup amb alta capacitat propositiva, que
no ens limitin les possibilitats de proposta en el proper Ple.
La senyora presidenta diu: Els ho agraïm molt i estem compromesos.
I el Ple n’acorda deixar sobre la taula la present Moció.
4.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona,
per declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Reial Espanyola a la
demarcació de Barcelona.
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Fou retirada la present Moció.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: També hi havia proposades dues mocions
d’urgència que han quedat retirades i, per tant, entraríem en el punt cinquè que és
donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la corporació, i les
presidències delegades.
5.- 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 8656 al 9674 ambdós inclosos; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 8629 al 9609,
ambdós inclosos; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números
6992 (cal aclarir que del 6992 al 8703 també es va donar compte a la sessió del dia 5
d’octubre de 2017, i es tornen a incloure en aquesta en no haver-se celebrat sessió de
la Comissió Informativa i de Seguiment de l’àmbit en la qual s’havia de donar compte
d’aquesta relació) al 9654, ambdós inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat,
compresos entre els números 8565 al 9608 i Àrea d’Atenció a les Persones,
compresos entre els números 8663 al 9571 ambdós inclosos tots ells de l’any 2017, i
dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponents a la sessió ordinària de
data 20 de juliol de 2017.
6. Precs.
Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres
només dir que hem presentat un prec per escrit que demanem que se’ns contesti. I
que presentarem, anàvem a fer-lo oralment, presentarem per escrit un prec vinculat a
la situació de Galicia i la col·laboració de la Diputació amb els ajuntaments gallecs,
que presentarem per escrit perquè se’ns doni resposta.
En no haver apartat de preguntes en aquesta sessió plenària per acord dels seus
membres, la informació en relació amb les preguntes formulades per escrit que han
estat respostes i les pendents de respondré s’inclourà a l’Acta de la propera sessió
plenària ordinària.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 13 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i plau
La Presidenta,

La secretària general

