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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE GENER DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 25 de gener de 2018, 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), 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), Jesús Calderer i Palau
(CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP),
Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi
Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), 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), Ana Maria
Martínez i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo
(PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juan
José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere Regull i
Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles Rodríguez i
Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i Novella (PSCCP), Josep Salom i Ges (CiU), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i
Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, el tresorer
accidental, senyor Jordi Espasa i Costa i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luís Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència el diputat senyor Jaume Asens i Llodrà (ENTESA) i les
diputades senyores Laura Pérez i Castaño (ENTESA), Eulàlia Sabater i Díaz (CUPPA) i Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA).
Tot seguit, la senyora presidenta constata l’existència del quòrum necessari per a la
celebració de la sessió, previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la seva
redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i obre la sessió i indica que es
procedirà a donar lectura de la Declaració Institucional d’adhesió de la Diputació de
Barcelona a la celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.
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El vicepresident quart, senyor Pujol (ERC-AM) dona lectura de la Declaració
Institucional i diu:
“Declaració d’adhesió del Plenari de la Diputació de Barcelona a la celebració de
l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018
El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van aprovar el 17 de maig de
2017, a proposta de la Comissió Europa, la declaració de l’any 2018 com a Any
Europeu del Patrimoni Cultural en reconeixement del paper fonamental del patrimoni
cultural europeu com a font comuna de memòria, identitat en la diversitat, diàleg,
cohesió i creativitat, tal i com s’esmenta en el propi preàmbul del Tractat de la Unió
Europea.
El patrimoni cultural és el teixit de les nostres vides i societats. Envolta els edificis dels
nostres pobles i ciutats, i s'expressa a través de l’arquitectura, els paisatges naturals i
jaciments arqueològics. No només està format per la literatura, l’art i els objectes, sinó
també per l'artesania que dissenyem, les històries que expliquem, els aliments que
consumim i les pel·lícules que veiem. El patrimoni cultural aplega comunitats i crea
interpretacions compartides dels llocs on vivim. El patrimoni cultural abasta un ampli
espectre de recursos heretats del passat en totes les formes i aspectes: tangibles,
intangibles i digitals (tant originàriament digitals com digitalitzats), inclosos els
monuments, paratges, paisatges, competències, pràctiques, coneixements i
expressions de la creativitat humana, així com les col·leccions conservades i
gestionades per entitats públiques o privades com els museus, biblioteques i arxius,
incloent també el patrimoni industrial, l’ audiovisual i el cinematogràfic.
El patrimoni cultural ha estat forjat al llarg dels segles per la interacció entre les
expressions culturals de les diverses civilitzacions que han poblat Europa. Una millor
comprensió i apreciació, -especialment entre les persones joves, del nostre patrimoni
divers i compartit ajudarà notablement a consolidar el sentiment de pertinença a la
nostra societat i a la Unió i reforçar el diàleg intercultural. Els nous enfocaments
participatius i interculturals de les polítiques de patrimoni, així com les iniciatives
educatives que atribueixen la mateixa dignitat a totes les formes de patrimoni cultural,
poden augmentar la confiança, el reconeixement mutu i la cohesió social, tal com ho
demostra la cooperació internacional en el marc del Consell Europeu. Cal, per tant,
promoure una major difusió i un major accés al patrimoni cultural i augmentar la seva
dimensió europea.
La Comissió Europea ja va subratllar en el passat la necessitat de considerar el
patrimoni cultural europeu com un bé comú i un recurs compartit que hem de preservar
per a les generacions futures, amb una responsabilitat -també compartida- de tots els
agents implicats en la seva conservació, la seva salvaguarda i la seva difusió.
L’Agenda Europea per a la Cultura el va reconèixer com un element fonamental, i el va
considerar una de les quatre prioritats de la cooperació europea en l’àmbit de la
cultura, instant, alhora, a una major valoració de les seves contribucions en termes de
creació de valors, capacitats, ocupació i qualitat de vida per a la ciutadania. El seu
valor cultural, social, mediambiental i econòmic ha estat igualment, reconegut com a
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substancial per a tota la societat, i la seva gestió sostenible constitueix una opció
estratègica per al segle XXI.
El patrimoni cultural té un paper important per a la cohesió de les comunitats en un
moment en què la diversitat cultural està augmentant en les societats europees. El rol
fonamental del patrimoni cultural en la construcció d’identitats, en la cohesió de les
comunitats, i en el desenvolupament integral individual i col·lectiu de la ciutadania, han
estat reconeguts en totes les polítiques per al segle XXI. Així també ho reconeix
l'Agenda 2030 de l'ONU per al Desenvolupament Sostenible, que presenta la
ciutadania mundial, la diversitat cultural i el diàleg intercultural com a principis globals
del desenvolupament sostenible, i on la cultura s'esmenta explícitament en diversos
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, i en particular
en l'ODS dedicat a les ciutats.
Per totes aquestes raons els objectius de l'Any Europeu són:
1. Promoure el paper del patrimoni cultural com a element fonamental de la diversitat
cultural i del diàleg intercultural.
2. Posar de relleu els millors mitjans per assegurar-ne la conservació, la salvaguarda i
el gaudi per part de segments cada cop més amplis de la societat.
3. Impulsar les accions educatives en matèria de patrimoni que promouen la inclusió i
la integració socials.
4. Potenciar la contribució del patrimoni cultural europeu a la economia i a la societat,
mitjançant el seu potencial directe i indirecte, el recolzament a les industries
culturals i creatives, la innovació i la promoció d’un turisme sostenible.
5. Promoure el patrimoni cultural com un element important de la dimensió
internacional de la Unió Europea.
La Diputació de Barcelona com a institució de govern local de segon nivell, promou el
progrés i el benestar de la ciutadania del seu àmbit territorial mitjançant accions de
suport als municipis de la demarcació, tot col·laborant en diferents camps, essent un
dels primordials el de la cultura. Les polítiques públiques que ha desenvolupat aquesta
Institució en matèria de patrimoni cultural sempre han reconegut la importància del seu
ús social aprofitant els valors formatius que aporta a la societat. Polítiques que han
fixat el focus en l’ampliació de l’accés al coneixement, al posar a l’abast de la
ciutadania el conjunt integral del patrimoni cultural superant així les barreres físiques,
intel·lectuals i socials que dificulten l’accessibilitat. Ha impulsat la visibilitat del
patrimoni cultural mitjançant la seva inclusió en entorns digitals. I, finalment, ha garantit
la salvaguarda i la conservació del patrimoni mitjançant programes que asseguren la
preservació de la integritat física dels béns i que, a través de la digitalització, ofereixen
alternatives a l’ús intensiu i degradador, tot promovent, a més, noves fórmules d’ús
social i explotació cultural.
En aquest sentit volem manifestar l’adhesió de la nostra institució a la celebració
de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, tot afirmant la nostra voluntat de
continuar vetllant per la salvaguarda, estudi i difusió del patrimoni cultural,
factor fonamental per al desenvolupament integral de les persones i les
comunitats; i en conseqüència, ens reafirmem en el nostre compromís amb la
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defensa i extensió dels drets culturals dels individus, entesos com a part
indissociable dels drets humans.”
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
I.1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de les actes de la sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de
2017 i de la sessió extraordinària celebrada el dia 11 de gener de 2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Direcció de Serveis de Recursos Humans
2.

Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la Mesa General de
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, subscrit en data
22 de desembre de 2017, entre la corporació i les seccions sindicals CCOO i
CGT, sobre l’aprovació d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans de la
Diputació de Barcelona.

3.

Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la Mesa General de
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, subscrit en data
18 de desembre de 2017, entre la corporació i les seccions sindicals CCOO,
UGT i CGT, sobre el reconeixement del dret a la percepció del complement de
carrera “NT-nivell transició”.

Organisme de Gestió Tributària
4.

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

II.PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.

Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, per a instar la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació
d’emergència social.

2.

Moció que presenten els Grups Polítics Entesa i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés, amb l’adhesió dels Grups polítics
Partit Popular i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía de la Diputació de
Barcelona, sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals.

3.

Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, amb
l’adhesió del Grup polític Partit Popular de la Diputació de Barcelona, de
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rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport
públic a la regió metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per
l’autoritat del transport metropolità (ATM).
4.

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 de 30 de novembre de 2017).
Precs
Prec del Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per a estudiar la
posada en funcionament i la regulació de l’assistència i l’emissió del vot a
distància dels diputats i diputades de la Diputació de Barcelona a les sessions
dels òrgans col·legiats

6.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre
de 2017 i de la sessió extraordinària celebrada el dia 11 de gener de 2018. La
senyora presidenta, i en relació amb les actes de la sessió ordinària de data 18 de
desembre de 2017 i de la sessió extraordinària de data 11 de gener d’enguany,
pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció o esmena i, no
assenyalant-se’n cap, s’aproven dites actes per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Recursos Humans
2.- Dictamen de data 12 de gener de 2018, pel qual es proposa la ratificació de
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació
de Barcelona, subscrit en data 22 de desembre de 2017, entre la corporació i les
seccions sindicals CCOO i CGT, sobre l’aprovació d’un Pla d’Ordenació de
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.
“La Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la Diputació de
Barcelona, constituïda amb la representació sindical de CCOO, UGT i CGT, de
conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara
de la legitimitat atorgada per l’article 36 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, (en
endavant TREBEP), en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.c), del
citat text refós, endegà a instància de la corporació el passat mes de setembre, un
procés de negociació per tal de cercar una solució consensuada que tractés de
respectar al màxim els drets del personal al servei de la corporació i que alhora,
adeqüés la normativa convencional a les indicacions contingudes a l’Informe 11/2017
de la Sindicatura de Comptes, registrat d’entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona en data 31 de juliol de 2017.
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L’esmentat informe de la Sindicatura de Comptes qüestiona, pel que fa a les despeses
de personal de la Diputació de Barcelona, l’incentiu a la jubilació voluntària que
regulen l’article 35 de l’Acord sobre condicions de treball i correlatiu article 48 del
Conveni col·lectiu vigents, en la redacció derivada dels Acords del Ple corporatiu de
dates 27 de juliol de 2000 i 29 de gener de 2004 que aproven i prorroguen,
respectivament, els Pactes Socials 2000/2003, i recullen la normativa reguladora de la
jubilació voluntària incentivada del personal al servei de la Diputació de Barcelona que
era la vigent l’any 2013 objecte de fiscalització -aprovada per Decret 6004/00, de 2
d’octubre de 2000-.
La Sindicatura argumenta en l’esmentat informe que “Després de la modificació
derivada del Decret del President de la Diputació de Barcelona, del 2 d’octubre del
2000, l’incentiu a la jubilació anticipada ja no queda vinculat a cap sistema de
racionalització de recursos humans, per tant, no es pot afirmar que en el cas d’aquests
acords es compleixi amb el que disposa la disposició addicional vint-i-unena de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública” (pàgines
29,30 i 75, de l’Informe 11/2017 de referència).
La Intervenció General de la Diputació de Barcelona, va emetre en data 12 de
setembre de 2017, informe sobre l’abast i efectes del contingut de l’Informe de
fiscalització. A continuació es reprodueixen, en tant que conformen la relació
d’antecedents respecte del supòsit que s’està analitzant, les consideracions que fan
referència als incentius a la jubilació anticipada així com les conclusions finals:
“(...) La Sindicatura de Comptes condiciona la possibilitat de realitzar indemnitzacions per
jubilació anticipada a l’existència de sistemes de racionalització dels recursos humans, de tal
manera, que mentre aquests sistemes no existeixin no es poden realitzar les referides
indemnitzacions.
És pel motiu expressat en el punt anterior que la Intervenció ha d’informar desfavorablement
qualsevol nou pagament d’indemnitzacions per jubilació anticipada que es generi amb
posterioritat al 31 de juliol de 2017. Atenent al fet que l’incompliment de la legalitat no es basa
en un supòsit de tipus de retribució no ajustat a dret, sinó en una manca de justificació
adequada, i per respectar els drets adquirits dels treballadors, si el Ple de la Corporació així ho
considerés, aquesta Intervenció entendrà ajustada a dret la tramitació de les indemnitzacions
sol·licitades abans del dia 31 de juliol i que tenien en aquella data la conformitat de la
Diputació, manifestada a través d’una comunicació als treballadors. (...)”
“5. CONCLUSIONS
A judici d’aquesta Intervenció les “Observacions” plantejades per la Sindicatura de Comptes
són d’obligat compliment, atès que en cas contrari es podria incórrer en responsabilitat
comptable. Una part de les “Observacions” plantejades ja han estat corregides, a data d’avui,
per la Diputació de Barcelona. La resta de les “Observacions” han de ser corregides per la
Corporació, algunes amb caràcter immediat i altres a curt termini, a través de l’adopció de les
corresponents actuacions administratives, i dins del marc de negociació amb els representants
sindicals dels treballadors de la corporació.
De l’exposat en aquest informe es deriva que la possible modificació de les condicions laborals
dels treballadors, recollides en el Conveni existent, no ve derivada de causes estrictament
econòmiques sinó de la il·legalitat d’algunes d’aquestes condicions, en els termes establerts
per la Sindicatura de Comptes. En tot cas, tant l’aplicació de les mesures derivades de l’informe
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de la Sindicatura, com dels possibles acords que es puguin tenir amb els representants
sindicals dels treballadors tindran un efecte econòmic evident sobre les finances locals, si bé
aquest no podrà suposar un increment de les despeses de personal, més enllà de les
limitacions fixades per la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 o
que puguin fixar futures lleis.”

No obstant el contingut de l’informe de la Intervenció General, el qual afirma que “la
possible modificació de les condicions laborals (...) no ve derivada de causes
estrictament econòmiques sinó de la il·legalitat de les condicions”, la corporació
convocà la representació sindical a la Mesa General de Negociació de matèries
comunes atesa la conjuntura descrita i l’afectació de les matèries i condicions de
treball establertes en els acords vigents resultants de la negociació col·lectiva.
Després d’analitzar diverses propostes, i vista l’anàlisi de viabilitat que sobre les
mateixes es formulava des de la Intervenció General, ambdues parts negociants
acordaren treballar en una proposta d’aprovació d’un instrument d’ordenació de
recursos humans dins del qual entre d’altres, es podia inserir, la matèria objecte de
revisió, de conformitat amb el règim legal vigent i que tot seguit es resumeix:






El Reial Decret Llei 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) regula, a l’article
69.2, els instruments, objectius i mesures a aplicar en matèria de planificació dels
recursos humans de les administracions públiques, amb l’objectiu de “contribuir a
la consecución de la eficacia en la prestación de los Servicios y de la eficiencia en
la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión
adecuada de sus efectivas, su mayor distribución, formación promoción profesional
y movilidad”.
Els plans per a l’ordenació dels recursos a adoptar per les administracions poden
incloure, entre d’altres, les mesures d’ordenació que s’hi contenen en el referit
article 69.2 TREBEP: “a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de
personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como de los
perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. b) Previsiones
sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de
puestos de trabajo. c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la
suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la
convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de
ámbitos que se determinen. d) Medidas de promoción interna y de formación del
personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III
del presente título de este Estatuto. e) La previsión de la incorporación de recursos
humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con lo establecido
en el artículo siguiente. 3. Cada Administración Pública planificará sus recursos
humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean
de aplicación.”
Per la seva banda, la Disposició Addicional 21ª de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública (en endavant LMRFP), que es manté
vigent en no haver estat derogada pel TREBEP i possibilita, tant a les comunitats
autònomes com a les entitats locals, d’acord amb les seves capacitats
d’autoorganització, l’adopció de sistemes d’estructuració dels recursos humans
mitjançant programes adaptats a les seves necessitats, mitjançant moltes de les
mesures establertes en l’article 18 de la mateixa Llei, parcialment derogat per la
Disposició Derogatòria única del TREBEP.
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La legislació sobre funció pública autonòmica es pronuncia sobre la matèria a
l’article 69 del Decret Legislatiu 1/1997, de de 31 d’octubre, Text Únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, així com al Capítol XV del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (de
caire supletori en l’àmbit local) que desenvolupa allò previst a la llei catalana i
conté la regulació de les mesures i instruments de racionalització de recursos
humans.

A l’empara dels antecedents exposats, la Mesa General de Negociació es va reunir als
referits efectes en sessions de dates 22 de setembre, 5, 11,19, 23, 26 d’octubre,
10,15, 24, 28 i 30 de novembre, 1, 5, 18 i 20 de desembre de 2017. Dut a terme
aquest procés la negociació culminà amb l’adopció de l’Acord que a continuació es
transcriu en la seva part resolutiva, subscrit en data 22 de desembre de 2017, entre la
corporació i les organitzacions sindicals de CCOO i CGT, referent a l’aprovació d’un
Pla d’Ordenació de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.
“ACORD
Primer.- Aprovar el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, i el
seu Annex Pla integral de jubilació de la Diputació de Barcelona. Regulació de la jubilació
voluntària anticipada (incentivada) del personal al servei de la Diputació de Barcelona, en
els següents termes:
PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I. Objecte
El Pla d’Ordenació de recursos humans de la Diputació de Barcelona pretén ser l’instrument
que integri totes aquelles mesures dirigides a optimitzar els recursos de personal de la
corporació a efectes de garantir una major eficàcia en la prestació dels serveis i una major
eficiència en la utilització dels recursos personals i econòmics disponibles, mitjançant la
planificació d’objectius d’acord amb les necessitats existents i a l’adequació del
dimensionament d’efectius.
Aquest Pla neix amb vocació integradora, ja que pretén endegar noves mesures d’ordenació
i, alhora, incorporar en un mateix instrument algunes de les mesures adoptades per la
corporació en els darrers anys en el marc de la negociació col·lectiva.
Algunes de les mesures adoptades i vigents a data d’avui són: l’Acord de la MGNmc de data
19 d’octubre de 2012, ratificat per Acord plenari de data 25 d’octubre de 2012, mitjançat el
qual s’aprovà, d’una banda, un Pla Integral de Jubilació, amb la intenció de cercar fórmules
per incentivar i facilitar la jubilació anticipada del personal en general i en funció de les
condicions de treball de col·lectius específics, i de l’altra un Pla d’Estabilitat, amb la finalitat
de dotar d’estabilitat la plantilla de personal interí de conformitat amb les necessitats reals
existents. Posteriorment, la Mesa General de Negociació de matèries comunes adoptà
l’Acord de 30 de juny de 2016, ratificat per Acord plenari de 28 de juliol, sobre Personal
Interí: Pla d’estabilitat, en el que es materialitzà la voluntat de les parts ja manifestada a
l’anterior acord d’estabilitat, de continuar cercant i adoptant criteris que permetin avançar
cap a una regularització de l’actual situació d’interinitat així com, també establir les
condicions per evitar l’ús abusiu de les relacions de caire temporal en la Diputació.
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Així mateix, han estat acordades altres mesures tendents a la consolidació de la promoció
interna com garantia de la promoció professional del personal al servei de la Diputació de
Barcelona, i que, alhora, donen resposta a les necessitats organitzatives i de prestació de
serveis. Així, s’ha portat a terme l’actualització de l’estructura de llocs base a través del
Manual de funcions i l’ordenació de les categories professionals respecte d’aquells àmbits
funcionals de caire més operatiu. Aquestes mesures s’adoptaren mitjançant sengles Acords
de la MGNmc de dates 25 de novembre de 2014 i de 27 de març de 2015, i han tingut
plasmació mitjançant l’aprovació dels corresponents PAMO de promoció interna. Sent el
compromís assolit per les parts el de continuar ordenant l’estructura de llocs respecte de la
resta d’àmbits i categories professionals de la corporació.
II. Àmbit d’aplicació
De conformitat amb l’objecte exposat a l’apartat precedent, el present Pla d’Ordenació
resulta d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen al sector públic de la
Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit.
III. Normativa d’aplicació
El Reial Decret Llei 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) regula, a l’article 69.2, els
instruments, objectius i mesures a aplicar en l’àmbit de la planificació dels recursos humans
de les administracions públiques, amb l’objectiu de “contribuir a la consecución de la eficacia
en la prestación de los Servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos
económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivas, su mayor
distribución, formación promoción profesional y movilidad”.
Els plans per a l’ordenació dels recursos a adoptar per les administracions poden incloure,
entre d’altres, les mesures d’ordenació que s’hi contenen en el referit article 69.2 TREBEP:
“Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos
humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas: a) Análisis de las
disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de
efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. b)
Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras
de puestos de trabajo. c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión
de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de
concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen. d)
Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto. e) La
previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público,
de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. 3. Cada Administración Pública
planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas
que les sean de aplicación.”
L’Estatut afegeix que cada administració planificarà els seus recursos d’acord amb els
sistemes que estableixin les normes que resultin d’aplicació.
També la legislació de funció pública autonòmica conté la regulació dels plans d’ocupació.
En aquest sentit, l’article 69 del Decret Legislatiu 1/1997, de de 31 d’octubre, Text Únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,
regula en aquest àmbit, els plans d’ocupació i; el Capítol XV del Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que
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desenvolupa allò previst a la llei catalana i conté la regulació de les mesures i instruments
de racionalització de recursos humans, el qual té caràcter supletori pel personal al servei de
la Diputació de Barcelona, en tant que, Administració Local.
Finalment, la Disposició Addicional 21ª de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública, la qual no ha estat derogada pel TREBEP i, en conseqüència,
manté la seva vigència, possibilita, tant a les comunitats autònomes com a les entitats
locals, de conformitat amb les seves capacitats d’autorganització, l’adopció de sistemes
d’estructuració dels recursos humans mitjançant programes adaptats a les seves
necessitats, mitjançant moltes de les mesures establertes en l’article 18 de la mateixa
LMRFP, parcialment derogat per la Disposició Derogatòria única del TREBEP.
IV. Anàlisi de l’ocupació pública de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, per la seva naturalesa d’administració pública, resta obligada a
atendre de manera eficient i eficaç, la prestació dels serveis públics que, d’acord amb la
legislació vigent, està obligada a satisfer. A través del pla de mandat concreta quins són els
objectius a assolir i les línies d’actuació programades.
L’execució de les obligacions derivades de la legislació vigent, i concretades a través del
corresponent Pla de Mandat, requereix d’una organització de recursos de personal adient i
suficient, tant pel que fa a les categories existents com al nombre de personal.
L’adopció de mesures de contenció de la despesa pública, derivada de la necessària
aplicació de les normes que foren aprovades, amb caràcter bàsic, pel legislador estatal, van
suposar una afectació de les polítiques de recursos humans de la corporació: des de la
minoració d’algunes de les partides del Capítol I, fins la limitació d’ingrés de nou personal.
L’escenari de contenció exposat, ha tingut, doncs, conseqüències negatives tant en la
política d’incorporació de nou personal; com en la promoció professional dels empleats i
empleades; en la quantia retributiva a percebre pels empleats públics; així com en els índex
de temporalitat de l’ocupació de la Diputació de Barcelona.
La situació descrita tingué una primera resposta en el sí de la negociació en l’àmbit de la
corporació mitjançant diverses actuacions, entre les quals s’ha de destacar el Pla
d’Estabilitat aprovat per Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de
30 de juny de 2016, ratificat per Acord plenari de 28 de juliol. D’ençà de l’aprovació del Pla
s’han endegat les mesures adients per tal d’implementar-lo, si bé la situació actual -que es
reflecteix en les dades adjuntes- requereix una continuïtat en la implementació d’aquestes
mesures que permeti seguir reduint la taxa de temporalitat de la Diputació de Barcelona, tot
limitant aquesta opció a les necessitats de caràcter realment conjuntural.
Les dades de la plantilla de la Diputació de Barcelona aprovada pel Ple corporatiu per a
l’any 2018, constaten que:
-

El total de places de personal funcionari és de 3939 places, de les quals 1200 places
es troben ocupades interinament (el percentatge de temporalitat supera el 30% de la
plantilla);
El total de places de personal laboral és de 8 places, de les quals 3 places es troben
ocupades interinament;

En conseqüència, resulta evident de les dades exposades que la taxa de temporalitat
continua sent força considerable; així mateix, es constata que l’actual dotació és
imprescindible per fer front a les necessitats existents a la Diputació de Barcelona.
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Gràfica de la ràtio del personal de plantilla total de la Diputació de Barcelona per
tipologia de vinculació jurídica ( funcionarial, laboral i interinatge).

Es representa gràficament el personal de plantilla de la Diputació de Barcelona per
vinculació jurídica afegint però una nova variable distingint els empleats/ades que
ocupen plaça de plantilla fins a provisió del lloc i el personal interí a temps cert.

Personal interí: 1.151
 Personal interí fins a provisió reglamentària del lloc : 932
 Personal interí amb nomenament a temps cert que ocupa una plaça de plantilla: 219
Les limitacions quant a la possibilitat de nomenar personal de nou ingrés i de consolidació
de l’ocupació pública temporal ha experimentat una tímida i encara insuficient flexibilització
en els darrers dos anys. En aquest sentit, les normes pressupostàries corresponents als
anys 2016 i 2017, preveuen la possibilitat que les administracions públiques puguin aprovar
ofertes públiques d’ocupació, si bé, continuen limitant aquesta possibilitat al compliment de
la taxa de reposició, i, la norma corresponent a l’any 2017, ha previst la possibilitat d’adoptar
mesures de consolidació de l’ocupació.
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Aquest nou marc regulador ha permès a la corporació l’aprovació dels instruments
necessaris orientades a reduir, progressivament, el percentatge d’ocupació temporal
actualment existent a la corporació i que s’eleva fins al 32% respecte del nombre total de
places ocupades a novembre de 2017.
L’anàlisi de les dades que afecten l’actual situació de l’ocupació pública de la Diputació de
Barcelona, i que també fan concloure la necessitat de l’adopció del present Pla, és la
mitjana d’edat de la plantilla. Així, a novembre de 2017, l’edat de la plantilla de la corporació
es resumeix en la següent piràmide:
Piràmides d’edat plantilla Diputació de Barcelona
Taula que conté el personal de la plantilla de la Diputació de Barcelona segregat per trams
d’edat i distingit per gènere.

Tram d'Edat

Dones

% Dones

Homes

% Homes

*Total
empleats

% Total

< 25

1

0,03%

1

0,03%

2

0,06%

de 25 a 35

151

4,24%

90

2,52%

241

6,76%

de 36 a 45

665

18,65%

378

10,60%

1.043

29,26%

de 46 a 55

845

23,70%

493

13,83%

1.338

37,53%

> 55

543

15,23%

398

11,16%

941

26,40%

Total

2.205

62%

1.360

38%

3.565

100%
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Gràfica de la representació del total d’empleats i empleades de plantilla per trams
d’edat

Piràmides d’edat del personal de plantilla (vinculació jurídica)
Taules que contenen el personal de la plantilla de la Diputació de Barcelona segregat per
tipologia de vinculació jurídica (funcionarial, laboral o interinatge), per trams d’edat i distingit
per gènere.
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Un dels col·lectius d’empleats de la corporació que, quant a l’edat, es troba per damunt de la
mitjana, és el que desenvolupa algunes de les categories corresponents a personal d’oficis.
El contingut funcional dels llocs de treball corresponents a aquestes categories, que
incorporen treballs físics de major desgast que el corresponent a altres categories, com ara,
el personal que desenvolupa funcions d’oficina, comporta que, amb el pas del temps, els
empleats que ocupen aquests llocs de treball desenvolupin alguns problemes de salut que,
tot i que no deriven sempre en processos d’incapacitat temporal per causes professionals, sí
incrementen el nombre de baixes per malaltia comuna –associats a cansament o realització
de feines repetitives-.
Trams d’edat d’empleats de plantilla que ocupen llocs del col·lectiu assistencial
segregat per vinculació jurídica i distingit per gènere.
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Ràtio trams d’edat personal col·lectiu assistencial segregat per vinculació jurídica
(funcionarial i interinatge).

Absentismes per malaltia o accident





Índex d'indisposició: 0,30 %
Índex d'absentisme per incapacitat temporal: 4,40 %
Índex d'absentisme per accident de treball: 0,35 %
Índex d’indisposició i d’absentisme per incapacitat temporal o accident de treball: 5,05 %

*Percentatge de dies no treballats per indisposició i absentisme per incapacitat temporal o
accident de treball respecte als dies naturals segons el calendari vigent.
* valors acumulatius 3r. trimestre 2017
Així mateix, es constata que molts dels empleats que ocupen aquests llocs de treball, també
amb el pas del temps, tenen informat pel servei aliè de vigilància de la salut, limitacions de
la seva capacitat funcional, la qual cosa obliga a la corporació a adoptar les mesures
d’adaptació necessàries del lloc de treball. Aquestes mesures poden arribar a consistir, i de
fet així succeeix, en la necessitat de nomenar una persona de suport pel desenvolupament
de les referides funcions. La necessitat de nomenar una persona de suport comporta, a la
seva vegada, l’increment de l’ocupació temporal de la Diputació de Barcelona ja que, la
relació estatutària de la persona de suport, vinculada a les limitacions del titular del lloc de
treball, sempre haurà de ser temporal i vinculada a l’existència de les esmentades
limitacions. A més, té una afectació directa en la despesa de la corporació ja que comporta
haver de fer front a les retribucions de dues persones per desenvolupar un mateix lloc de
treball. En definitiva, tot i que amb la mesura adoptada la Diputació de Barcelona està
donant compliment a les lleis de prevenció de riscos laborals i, per tant, garantint la salut
dels empleats de la corporació, és indubtable que la mateixa afecta, directament, els
principis d’eficiència i d’eficàcia que han de regir la prestació de qualsevol administració
pública. Per la qual cosa, es fa necessari seguir cercant mesures que donin compliment a
totes dues obligacions que tenen les administracions públiques, de la manera més
equilibrada possible.
Els llocs de treball integrats dins d’aquesta ocupació s’encarreguen de desenvolupar les
funcions vinculades amb l’atenció integral i directa en l’àmbit sociosanitari orientades a
la prevenció, promoció, manteniment o restauració de la salut de les persones usuàries dels
serveis assistencials prestats per la Diputació de Barcelona.
Relació de llocs de treball :
 Metge-medicina general
 Tècnic superior en farmàcia
 Psicòleg clínic-psiquiatria
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Psicòleg clínic-toxicomanies
Tècnic mitjà infermeria
Fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional
Treballador social
Tècnic aux. toxicomanies
Auxiliar educador
Auxiliar infermeria reforç - a extingir
Auxiliar de farmàcia
Auxiliar geriatria-plantes
Auxiliar geriatria-infermeria
Auxiliar geriatria-farmàcia
Auxiliar geriatria-c. religiosa
Supervisor d'infermeria
Educador

Actualment trobem que a la Gerència hi han un total de 128 efectius contractats ocupant
destinacions temporals fora plantilla i per suplències d’incidències de plantilla.
Gràficament,

* dades a 29 de novembre de 2017
Continuant amb l’anàlisi de les dades que afecten l’actual situació de l’ocupació pública de
la Diputació de Barcelona, ens hem de centrar, ara, en la necessitat de revisar algunes de
les actuals categories professionals per tal d’actualitzar i adaptar el seu contingut funcional a
les necessitats que imposa la regulació actual d’algunes professions, així com la necessitat
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de reordenació que es pot derivar de les activitats realment portades a terme per col·lectius
de categories pròpies de grups de classificació diferents, fruit de la corresponent anàlisi
tècnica.
Aquest procés de revisió s’endegà en el sí de la negociació col·lectiva i culminà amb els
Acords assolits en data 25 de novembre de 2014 i 27 de març de 2015, materialitzats en
l’aprovació dels PAMO corresponents. El procés no s’ha de considerar conclòs, sent els
col·lectius i categories que a data d’avui constaten aquesta necessitat d’adequació, entre
d’altres, el del personal de serveis assistencials de geriatria (grup C1) i personal dels
col·lectius d’oficis.
V. Objectius que es persegueixen amb l’aprovació del Pla d’ordenació de recursos
humans de la Diputació de Barcelona
Els objectius i finalitats que s’enumeren en els següents apartats responen a l’anàlisi de la
situació de la corporació exposada en l’apartat precedent, i pretenen afavorir la promoció
professional; permetre la consolidació de l’ocupació temporal; possibilitar la revisió i
adequació de l’actual classificació professional; incentivar la mobilitat i la provisió del
personal de la corporació; permetre el relleu de la plantilla (rejoveniment de la plantilla);
adoptar mesures, d’acord amb les anàlisis realitzades, de l’adequació d’algunes categories
professionals i; adoptar mesures que afavoreixin la prevenció i protecció de la salut dels
empleats.
Objectius
a. Afavorir la promoció professional dels empleats de la corporació. Tant, mitjançant la
provisió dels llocs de treball de comandament, la qual estarà tancada a personal
funcionari de la corporació; com mitjançant la reserva dels llocs de treball base a la
selecció mitjançant la promoció interna.
b. Incentivar la mobilitat interna del personal de la corporació, afavorint i prioritzant la
provisió i mobilitat entre el personal propi de la corporació.
c. Afavorir la consolidació de l’ocupació temporal (places vacants ocupades per personal
funcionari interí), mitjançant l’increment del nombre de baixes a computar per al càlcul
de la taxa de reposició.
d. Donar continuïtat al Pla d’Estabilitat de la corporació aprovat per Acord de MGNmc de
30 de juny de 2016, i ratificat per Acord plenari de 28 de juliol de 2016.
e. Permetre l’adequació d’aquelles categories professionals que així ho requereixin.
f. Afavorir la promoció interna del personal de la corporació prioritzant de conformitat
amb el procés endegat l’any 2015, aquells col·lectius que siguin objecte d’una
actualització i racionalització en els termes disposats a l’apartat precedent.
g. Potenciar mesures de prevenció i protecció de la salut dels empleats, que alhora
permetin incidir en l’actual índex de baixes per incapacitat temporal directament
relacionat amb el contingut funcional de determinats llocs de treball que comporta un
desgast i unes limitacions de les capacitats funcionals, en definitiva, una afectació de
la salut dels seus ocupants.
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h. Donar resposta a la realitat que presenten determinats col·lectius, amb una llarga
trajectòria professional a la corporació, com a personal temporal i que degut a l’edat
és difícil que puguin superar els processos de consolidació de l’ocupació temporal
que es vagin efectuant, el que comportarà la reincoporació al mercat laboral d’aquests
empleats, amb un horitzó realment complex atenent la situació de precarietat laboral
existent.
VI. Metodologia
La consecució dels objectius descrits a l’apartat V del present Pla s’assolirà mitjançant
l’adopció de diverses mesures ordenadores dels recursos de personal de la corporació.
Algunes d’aquestes mesures ja han estat adoptades pel Ple de la corporació i mantindran la
seva vigència. Altres s’aprovaran mitjançant el present acord. I, finalment, podran existir
altres mesures ordenadores dels recursos de personal que, atenent als objectius previstos
al present Pla, hauran de ser adoptades, prèvia negociació en el si de la Mesa General de
Negociació, en un futur.
a) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal actualment en vigor i que
mantenen la seva vigència, tot integrant-se com a part del present Pla:
-

El manteniment del criteri de no autorització de les prolongacions en el servei actiu
adoptat mitjançant Acord de la MGNmc de data 19 d’octubre de 2012, ratificat per
Acord plenari de data 25 d’octubre de 2012.

b) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal que s’aproven mitjançant el
present acord:
-

La revisió de l’actual sistema d’incentius a la jubilació contingut a l’article 30 de l’Acord
de condicions de treball del personal funcionari i correlatiu article 43, del Conveni
col·lectiu del personal laboral, en el sentit de vincular-lo a mesures de reordenació
dels recursos existents, en els termes que s’hi contenen en els apartats següents.

El nou sistema d’incentius a la jubilació s’aprova com a annex al present Pla d’Ordenació.
c) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal que hauran de ser
adoptades, prèvia negociació en el si de la Mesa General de Negociació, en un futur:
-

L’adopció de mecanismes que permetin donar resposta a les necessitats reals de
determinat personal que arribat a una certa edat, o que degut al contingut funcional
dels llocs que ocupen, presenta greus problemes de salut que en definitiva minoren i
limiten la seva capacitat funcional.
En aquest sentit, la Mesa General de Negociació realitzarà el seguiment que resulti
necessari en relació a l’aplicació de les mesures contingudes en aquest Acord, per tal
de donar resposta específica a aquells supòsits no previstos en el mateix i, per tant,
les parts es comprometen a continuar negociant, de manera immediata, altres
mesures de desenvolupament del Pla Integral de Jubilació, contingut a l’Annex de
l’Acord de la Mesa General de Negociació de 19 d’octubre de 2012, ratificat pel Ple de
la corporació en sessió de 25 d’octubre de 2012.
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VII. Efectes sobre l’ordenació dels Recursos Humans derivats de l’aplicació del Pla
integral de jubilació
 Quant a la promoció professional, la provisió i la mobilitat del personal, previstes dins
dels objectius del Pla establerts a les lletres a. i b. de l’apartat V.
La jubilació amb caràcter anticipat dels empleats que ocupen llocs singulars o de
comandament els quals resulten essencials i prioritaris per a l’organització, permetrà la
cobertura d’aquests llocs mitjançant els sistemes ordinaris de provisió- prèvia petició i
informe justificatiu del servei d’adscripció i amb informe favorable de la Direcció dels Serveis
de Recursos Humans. S’informarà a la representació sindical de les esmentades provisions.
Excepcionalment, si el servei fonamenta i justifica la urgència de la cobertura es podrà
disposar la cobertura mitjançant alguns dels sistemes provisionals i temporals previstos a la
normativa vigent sempre i quan simultàniament es procedeixi a la convocatòria de provisió
del lloc.
Per tal d’atendre els criteris d’ordenació dels recursos de personal, únicament es podrà
cobrir el lloc vacant mitjançant personal funcionari de la corporació garantint-se sempre que,
el lloc de treball i la plaça de la qual provingui el funcionari designat restaran vacants.
 Quant a la consolidació de l’ocupació temporal, objectiu previst a les lletres c. i d. De
l’apartat V, del present Pla.
El nombre de baixes que es produeixin amb motiu de la jubilació anticipada del personal
permetrà incrementar la taxa de reposició d’efectius, fet que possibilitarà incrementar el
nombre de places susceptibles de ser inserides en l’oferta pública d’ocupació en els termes
que prevegi la norma vigent per a cada exercici, i per tant incidirà directament en la reducció
de l’ocupació temporal de la corporació.
En aquest sentit, és a destacar que, de conformitat amb la doctrina del Tribunal Suprem,
l’existència de personal interí nomenat en plaça vacant, llevat que es dugui a terme la seva
amortització, obliga a la inclusió de les places cobertes per aquest tipus de personal en les
corresponents ofertes públiques d’ocupació, sense que aquesta obligació es vegi afectada
per les restriccions o prohibicions de les diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat,
negant la sistemàtica excusa emparada en la necessària contenció de la despesa inserida
en la norma pressupostària (STS de 29 de octubre de 2010) tendència que sembla haver
iniciat un procés d’inversió vistes les previsions contingudes en la vigent LPGE per a 2017,
així es desprèn del seu article 19.
Aquesta línia d’actuació, continuista en tant que ja va ser endegada per la corporació amb
l’aprovació del Pla d’estabilitat del personal interí, permetrà donar compliment així mateix, a
les directrius derivades de la normativa comunitària, en essència configurada per la
Directiva 1999/70/CE, del Consell de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord Marc de la
Confederació Europea de Sindicats (CES). La Directiva té per objecte aplicar l’Acord a tots
els estats membres sota la proclamació del principi general d’igualtat entre les relacions
laborals de durada determinada i les de durada indefinida, admetent únicament les
excepcions basades en raons objectives; així com, l’establiment d’un marc per evitar abusos
en les contractacions temporals successives, en definitiva pretén establir els principis
generals i les condicions mínimes per als contractes de treball de durada determinada amb
l’objectiu de millorar la qualitat del treball garantint l’aplicació del principi de no discriminació.
La Directiva no fa distinció entre sector públic i privat, raó per la qual, de conformitat amb la
interpretació unànime de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió
Europea (entre d’altres, STJUE de 13 de setembre de 2007) resulta d’aplicació a totes les
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relacions temporals, sense perjudici de quin sigui el seu règim jurídic -funcionarial o laboralo el seu àmbit subjectiu -públic o privat.
 Quant a la promoció interna i la adequació de l’estructura de categories professionals
recollides a les lletres e. i f. de l’apartat V del Pla.
L’existència de vacant derivada de la jubilació, així com del crèdit corresponent, permetrà
l’adequació professional i la subsegüent promoció professional derivada.
 Quant a la incidència en l’actuació preventiva i de protecció de la salut del personal al
servei de la corporació, recollida a la lletra g. de l’apartat V.
La possibilitat d’anticipar l’edat de jubilació té una afectació directa en aquells col·lectius que
en essència, degut al contingut funcional dels llocs que desenvolupen, manifesten un
considerable nivell de desgast en la seva salut que alhora afecta la seva capacitat funcional,
fins a l’extrem de necessitar d’un suport extern. La mesura per tant permetrà donar sortida a
les esmentades situacions alhora que esdevindrà un estalvi en suprimir-se aquella duplicitat
de contractació (titular – avatar), així com, permetrà incidir en la consolidació de l’ocupació
del col·lectiu de suport (avatar).
VIII. Vigència i durada del Pla
La vigència del present Pla d’Ordenació resta condicionada a la consecució dels objectius
establerts a l’apartat V del mateix i, en qualsevol cas, fins assolir una taxa de temporalitat,
quant als nomenaments de personal funcionari interí per ocupar llocs de caràcter
estructural, que no sigui superior al 5% respecte de les places de plantilla ocupades en cada
moment.
Tanmateix, el Pla podrà ser objecte de revisió a instància de qualsevol de les parts, ja sigui
derivada de la necessitat d’adequació normativa o d’adaptació derivada de la seva
implementació.
ANNEX AL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Pla integral de jubilació de la Diputació de Barcelona. Regulació de la jubilació
voluntària anticipada (incentivada) del personal al servei de la Diputació de Barcelona
1.- Jubilació voluntària anticipada (art. 208 TRLGSS)
2.- Jubilació voluntària anticipada en cas de discapacitat (art.206.2 TRLGSS)
3.- Procediment comú
Disposicions addicionals
1.- JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA (art. 208 TRLGSS)
1.1 Requisits generals previstos al TRLGSS
Comprèn als empleats públics inclosos dins del Règim General de la Seguretat Social que
compleixin els requisits que el legislador estableixi en cada moment per a causar dret a
jubilar-se anticipadament, actualment regulat a l’article 208 del text refós de la Llei general
de la seguretat Social aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (TRLGSS),
en concret:
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 Haver complert una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat legal de
jubilació que en cada cas resulti d’aplicació segons el que s’estableix a l’article 205.1.a) i
a la Disposició transitòria setena del TRLGSS.
 Acreditar com a mínim, 35 anys de cotització a la Seguretat Social, d’aquests 2 com a
mínim han d’estar inclosos en els darrers 15 immediatament anteriors a la data de
jubilació.
1.2 Requisits específics
a) Tenir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix de la Diputació de
Barcelona. Al personal interí també li serà d’aplicació sempre i quan es compleixin els
requisits establerts a l’Acord de la MGNmc sobre personal interí de la DIBA: Pla d’Estabilitat,
en concret al punt III de l’acord setè.
Resta també inclòs el personal funcionari de carrera i el laboral fix de la Diputació, nomenat
interinament en la pròpia Corporació, en una plaça de diferent categoria.
b) Trobar-se en servei actiu pel que fa al personal funcionari o d’alta en la seguretat social
pel que fa al personal laboral fix i acreditar un període mínim de 2 anys i 1 mes de serveis
prestats immediatament abans de la data de jubilació efectiva, en la Diputació de Barcelona,
en qualsevol dels seus organismes autònoms o dels ens consorciats en els quals hi
participa. El període mínim de serveis prestats exigits en aquest paràgraf, també ho serà per
al personal interí que es pugui acollir a la jubilació voluntària en els termes establerts a
l’Acord de la MGNmc sobre personal interí de la DIBA: Pla d’Estabilitat, en concret el punt III
de l’Acord setè.
c) Complir en el transcurs de l'any d’efecte de la jubilació voluntària l’edat de 63, 64, 65 o 66
anys.
Serà requisit imprescindible que en la data de la jubilació efectiva restin, com a mínim, 7
mesos per a la data de jubilació forçosa per edat.
Resta expressament exclòs el personal que ho està del vigent Acord sobre condicions de
treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona i del vigent Conveni col·lectiu del
personal laboral al servei de la corporació, concretant-se en:
 El personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
 El personal funcionari que desenvolupi llocs de treball amb nivell 30 de complement de
destinació.
 El personal directiu professional.
 El personal eventual de confiança o assessorament especial.
 El personal laboral contractat per ocupar llocs d'alta direcció.
 El personal contractat per a la formació (metges interns residents, diplomats residents,
etc.), les condicions de treball del qual estan regulades mitjançant les normatives
generals que els hi són d'aplicació.
1.3 Incentiu econòmic
L’objecte d’aquest incentiu és compensar la minoració de l’import de la pensió de jubilació
motivada per l’avançament de l’edat legal de jubilació. És per aquest motiu que l’import de
l’incentiu es fixa en funció del temps que la persona avanci la seva jubilació en relació amb
l’edat legal de jubilació, essent major l’import quant més temps li resti per jubilar-se
ordinàriament per edat, tot en consonància amb la regulació legal prevista en la normativa
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de Seguretat Social, que estableix, lògicament, una major reducció en l’import de la pensió
quant més lluny estigui l’empleat de complir l’edat legal de jubilació ordinària fixada a l’article
205.1.a) i a la disposició transitòria setena del TRLGSS.
A)

L’incentiu econòmic s'estableix tenint en compte, tant l'edat de la persona en el moment
del passi a la jubilació com el temps que la persona avanci la seva jubilació en relació
amb l’edat legal de jubilació, d’acord amb les retribucions mensuals brutes que li han
estat abonades en la nòmina del mes anterior a la data de jubilació, concretant-se en:

 14 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 2 anys en relació amb la jubilació
ordinària per edat.
 7 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació
ordinària per edat.
Per calcular les retribucions mensuals brutes es consideraran els conceptes retributius que
es detallen a continuació, de quantia fixa i de percepció mensual, restant exclosos, per tant
les gratificacions per serveis extraordinaris i qualsevol altra assignació d'anàloga naturalesa
i/o de percepció condicionada.
- sou
- antiguitat
- complement de destinació, diferència de grau, nivell de grau i anàlegs
- complement específic
- factors que integren el complement específic
- complement personal transitori i d'altres d'anàloga naturalesa
- complement de productivitat "no variable"
Per tal de garantir la finalitat compensatòria que té el present incentiu com a mesura que
pretén minorar l’impacte de la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats públics que es
jubilen anticipadament i, alhora, garantir que aquest incentiu no derivi en una millora de les
condicions econòmiques que els empleats tindrien de mantenir-se en servei actiu,
s’estableixen els següents límits:
- Avançament de la seva jubilació 2 anys en relació amb la jubilació ordinària per edat:
 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà ser inferior a 30.000 euros.
 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà superar els 55.000 euros.
- Avançament de la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació ordinària per edat:
 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà ser inferior a 15.000 euros.
 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà superar els 27.500 euros.
En el supòsit que l’empleat que accedeix a la jubilació voluntària anticipada hagués estat en
situació d’incapacitat temporal durant el mes anterior a la data d’efecte d’aquesta, es
prendrà com a mòdul els imports corresponents als conceptes retributius abans esmentats
sense tenir en compte la possible reducció de retribucions que pugui tenir com a
conseqüència del seu procés d’incapacitat temporal. Aquest mateix criteri s’aplicarà en el
supòsit que l’empleat no tingui nòmina el mes anterior a la data d’efecte de la jubilació
voluntària per trobar-se en comissió de serveis, llicència per assumptes propis o altres
supòsits similars.
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Quan es tracti de personal funcionari promocionat que en el moment d’accedir a la jubilació
anticipada porti nomenat interinament en una plaça de superior categoria un període inferior
a 2 anys, o més de 2 anys però amb interrupcions, es prendran com a mòdul, els imports
corresponents als conceptes retributius abans esmentats que tenia el mes anterior a iniciar
el nomenament interí, amb l’antiguitat que correspongui en la data d’efecte de la jubilació
voluntària.
B) La percepció de l'incentiu econòmic és incompatible amb la realització de qualsevol
treball retribuït en el sector públic des de la data de la jubilació voluntària fins a la que,
d'acord amb la normativa legal vigent en cada moment, s'hagi de produir la jubilació
forçosa. L'incompliment d'aquesta condició comportarà l'obligació de la persona de
reintegrar l'incentiu rebut.
La Diputació de Barcelona podrà emprar els oportuns mecanismes de fiscalització per tal de
constatar l'efectiu compliment d'aquesta determinació.
2.-JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA EN CAS DE DISCAPACITAT (persones amb
un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%).
2.1 Requisits generals previstos al TRLGSS
Comprèn als empleats públics inclosos dins del Règim General de la Seguretat Social que
compleixin els requisits que el legislador estableixi en cada moment per causar dret a
jubilar-se anticipadament en cas de persones amb una discapacitat reconeguda,
actualment:
 Complir amb el previst a l’article 206.2 del TRLGSS, que preveu que l’edat mínima
d’accés a la pensió de jubilació que determina l’article 205.1.a) pot ser rebaixada a les
persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, en els termes previstos al
Reial decret de desenvolupament o també en un grau igual o superior al 45% en
aplicació del que determina el Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre.
2.2 Requisits específics
Els requisits específics seran els mateixos que s’estableix a l’apartat 1.2 amb excepció del la
edat que es requereix en el punt c), en aquest cas, l’edat per accedir a aquesta jubilació
voluntària serà la que correspongui en equivalència per als empleats que es jubilin via article
206.2 del TRLGSS (jubilació anticipada en cas de discapacitat).
2.3 Indemnització econòmica
En atenció a l’especial vulnerabilitat d’aquest col·lectiu, s’estableix una indemnització amb
l’objectiu de compensar les despeses extres que tenen que sufragar les persones que
pateixen aquests nivells de discapacitat.
Per aquest motiu, els empleats que s’acullen a la jubilació voluntària derivada de l’aplicació
de l’article 206.2 del TRLGSS i que no tenen cap reducció en la quantia de la seva pensió
de jubilació per part de la Seguretat Social tindran dret a rebre un indemnització a tant alçat
de 3.000 €.
En aquells casos en que l’aplicació del sistema de càlcul previst a l’article 206.2 del
TRLGSS comporti una reducció de l’import de la pensió de jubilació, l’empleat a part de la
indemnització prevista en el paràgraf anterior, tindrà dret a rebre l’incentiu previst a l’apartat
1.3 d’aquest acord.
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3.- Procediment comú
El personal interessat a acollir-se a la jubilació voluntària en qualsevol de les dues
modalitats previstes podrà concertar una entrevista amb la cap de la Unitat de Seguretat
Social del Servei d’Administració de Recursos Humans, en la qual es proporcionarà
informació general sobre la jubilació i sobre com formalitzar la seva sol·licitud de jubilació
voluntària anticipada.
En tot cas, els empleats que es vulguin acollir a la jubilació voluntària anticipada hauran de
presentar la seva sol·licitud amb dos mesos d’antelació a la data d’inici de seva jubilació.
Amb la sol·licitud l’empleat haurà d’aportar la següent documentació:
 Informe de Vida Laboral
 Document de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on consti el precàlcul de la
pensió de jubilació.
 En el cas d’empleats amb discapacitats, hauran d’aportar també el certificat del grau de
discapacitat igual o superior al 65% o 45% recollides a l’article 2 del RD 1851/2009.
Així mateix la sol·licitud haurà d’indicar expressament la data de la jubilació (darrer dia d’alta
a la corporació) i la petició d’abonament de l’incentiu o de la indemnització.
En el cas que l’empleat no compleixi amb el termini de la sol·licitud abans esmentat o no
presenti la documentació requerida, la data d’inici de la jubilació es podrà adequar, amb la
conformitat de l’empleat, al termini d’un mes.
La corporació resoldrà la concessió de la jubilació voluntària mitjançant resolució expressa
de l’òrgan competent.
Es donarà trasllat de les peticions què, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, hagin de ser denegades, amb indicació de la causa que motiva la denegació, als
representats del personal per al seu coneixement a l’efecte que puguin emetre informe en el
termini de 10 dies.
Passat aquest termini l’òrgan competent de la corporació resoldrà expressament.
L’incentiu o la indemnització es farà efectiva a la darrera nòmina de prestació de servei.
Disposició addicional primera. Àmbit d’aplicació.
Aquest Acord resulta d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen al sector
públic de la Diputació, respecte del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit,
així com respecte del personal laboral propi d’aquells sempre que estigui adherit al conveni
col·lectiu del personal laboral d'aquesta.
Disposició addicional segona. Dotació pressupostària.
Es preveu per l’any 2018 per fer front als incentius de la jubilació anticipada incentivada
2.500.000 euros. Aquesta quantia serà objecte de negociació i, en el seu cas, d’increment,
per als exercicis successius d’acord amb el que permeti en cada moment la legislació
vigent.
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Disposició addicional tercera. Revisió de l’incentiu econòmic i de la indemnització
econòmica a percebre pel personal que acrediti una discapacitat
1. No obstant allò previst a l’apartat 1.3 A), s’acorda que el nombre de mensualitats a
percebre en concepte d’incentiu serà:
 28 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 2 anys en relació amb la
jubilació ordinària per edat.
 14 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 1 any en relació amb la
jubilació ordinària per edat.
Aquesta regulació entrarà en vigor, sense necessitat de ser objecte de negociació
específica, en el moment que la dotació pressupostària consignada així ho permeti.
Així mateix les parts presents en Mesa s’obliguen a negociar anualment, i per tal d’assolir el
nombre de mensualitats de 28 i 14 acordades, la revisió de les previstes a l’apartat 1.3 A),
per tal, en el seu cas, d’incrementar-les, si la dotació pressupostària consignada ho permet.
2. No obstant allò previst a l’apartat 2.3, s’acorda que la indemnització econòmica a
percebre pel personal que acrediti una discapacitat sigui de 9.000 euros.
Aquesta regulació entrarà en vigor, sense necessitat de ser objecte de negociació
específica, en el moment que la dotació pressupostària consignada així ho permeti.
Així mateix les parts presents en Mesa s’obliguen a negociar anualment, i per tal d’assolir la
quantia de 9.000 euros, la revisió de la prevista a l’apartat 2.3, per tal, en el seu cas,
d’incrementar-la, si la dotació pressupostària consignada ho permet.
3. Així mateix, les parts presents en la Mesa es comprometen a revisar i, en el seu cas
adequar, els topalls previstos a l’apartat 1.3.c).
Disposició addicional quarta.
Les disposicions contingudes en aquest acord resten supeditades al fet de complir els
requisits establerts per la normativa d’aplicació en cada moment per accedir a la jubilació
anticipada del Règim General de la Seguretat Social.
Disposició addicional cinquena.
Als imports previstos com incentiu i/o indemnització li seran d’aplicació la reducció que
s’estableix a l’article 18.2 de la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones
físiques en relació amb els percentatges de reducció aplicables a determinats rendiments
del treball, ja que té un període de generació superior a 2 anys i reuneix la resta de requisits
exigits per la normativa tributària.
Segon.- El present Pla d’Ordenació tindrà efectes a partir de la seva aprovació pel Ple de la
corporació.
Les mesures econòmiques contingudes a la regulació de la jubilació voluntària anticipada
(incentivada) del personal al servei de la Diputació de Barcelona tindran efectes retroactius
respecte de les situacions que s’hagin produït des de la inaplicació de la regulació
convencional a la qual substitueix el present Acord i fins l’aprovació d’aquest.
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Tercer.- Aquest acord és d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en els
quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la corporació
hi tingui adscrit.
Quart.- Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o regulació que s’hi oposi, i
en concret, l’article 35 de l’Acord sobre condicions de treball i correlatiu article 48 del
Conveni col·lectiu vigents, en la redacció derivada dels Acords del Ple corporatiu de dates
27 de juliol de 2000 i 29 de gener de 2004 que aproven i prorroguen, respectivament, els
Pactes Socials 2000/2003, així com la normativa reguladora de la jubilació voluntària
incentivada aprovada per Decret 6004/00, de 2 d’octubre de 2000.”

De conformitat amb el que disposa l’article 38.3, del Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació amb l’àmbit de
negociació recollit al seu article 37, quant a la necessitat d’aprovació expressa i formal
per part de l’òrgan competent de cada administració, a efecte de la seva validesa i
eficàcia; 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 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 del personal al servei dels ens locals, aprovat pel Decret 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 del següent
ACORD
ÚNIC RATIFICAR l’acord de la Mesa General de Matèries Comunes de la Diputació de
Barcelona, subscrit en data 22 de desembre de 2017, entre la corporació i les seccions
sindicals de CCOO i CGT, sobre l’aprovació d’un Pla d’Ordenació de Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona i que a continuació es transcriu en la seva part
resolutiva:
“ACORD
Primer.- Aprovar el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, i el
seu Annex Pla integral de jubilació de la Diputació de Barcelona. Regulació de la jubilació
voluntària anticipada (incentivada) del personal al servei de la Diputació de Barcelona, en
els següents termes:
PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I. Objecte
El Pla d’Ordenació de recursos humans de la Diputació de Barcelona pretén ser l’instrument
que integri totes aquelles mesures dirigides a optimitzar els recursos de personal de la
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corporació a efectes de garantir una major eficàcia en la prestació dels serveis i una major
eficiència en la utilització dels recursos personals i econòmics disponibles, mitjançant la
planificació d’objectius d’acord amb les necessitats existents i a l’adequació del
dimensionament d’efectius.
Aquest Pla neix amb vocació integradora, ja que pretén endegar noves mesures d’ordenació
i, alhora, incorporar en un mateix instrument algunes de les mesures adoptades per la
corporació en els darrers anys en el marc de la negociació col·lectiva.
Algunes de les mesures adoptades i vigents a data d’avui són: l’Acord de la MGNmc de data
19 d’octubre de 2012, ratificat per Acord plenari de data 25 d’octubre de 2012, mitjançat el
qual s’aprovà, d’una banda, un Pla Integral de Jubilació, amb la intenció de cercar fórmules
per incentivar i facilitar la jubilació anticipada del personal en general i en funció de les
condicions de treball de col·lectius específics, i de l’altra un Pla d’Estabilitat, amb la finalitat
de dotar d’estabilitat la plantilla de personal interí de conformitat amb les necessitats reals
existents. Posteriorment, la Mesa General de Negociació de matèries comunes adoptà
l’Acord de 30 de juny de 2016, ratificat per Acord plenari de 28 de juliol, sobre Personal
Interí: Pla d’estabilitat, en el que es materialitzà la voluntat de les parts ja manifestada a
l’anterior acord d’estabilitat, de continuar cercant i adoptant criteris que permetin avançar
cap a una regularització de l’actual situació d’interinitat així com, també establir les
condicions per evitar l’ús abusiu de les relacions de caire temporal en la Diputació.
Així mateix, han estat acordades altres mesures tendents a la consolidació de la promoció
interna com garantia de la promoció professional del personal al servei de la Diputació de
Barcelona, i que, alhora, donen resposta a les necessitats organitzatives i de prestació de
serveis. Així, s’ha portat a terme l’actualització de l’estructura de llocs base a través del
Manual de funcions i l’ordenació de les categories professionals respecte d’aquells àmbits
funcionals de caire més operatiu. Aquestes mesures s’adoptaren mitjançant sengles Acords
de la MGNmc de dates 25 de novembre de 2014 i de 27 de març de 2015, i han tingut
plasmació mitjançant l’aprovació dels corresponents PAMO de promoció interna. Sent el
compromís assolit per les parts el de continuar ordenant l’estructura de llocs respecte de la
resta d’àmbits i categories professionals de la corporació.
II. Àmbit d’aplicació
De conformitat amb l’objecte exposat a l’apartat precedent, el present Pla d’Ordenació
resulta d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen al sector públic de la
Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit.
III. Normativa d’aplicació
El Reial Decret Llei 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) regula, a l’article 69.2, els
instruments, objectius i mesures a aplicar en l’àmbit de la planificació dels recursos humans
de les administracions públiques, amb l’objectiu de “contribuir a la consecución de la eficacia
en la prestación de los Servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos
económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivas, su mayor
distribución, formación promoción profesional y movilidad”.
Els plans per a l’ordenació dels recursos a adoptar per les administracions poden incloure,
entre d’altres, les mesures d’ordenació que s’hi contenen en el referit article 69.2 TREBEP:
“Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos
humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas: a) Análisis de las
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disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de
efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. b)
Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras
de puestos de trabajo. c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión
de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de
concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen. d)
Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto. e) La
previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público,
de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. 3. Cada Administración Pública
planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas
que les sean de aplicación.”
L’Estatut afegeix que cada administració planificarà els seus recursos d’acord amb els
sistemes que estableixin les normes que resultin d’aplicació.
També la legislació de funció pública autonòmica conté la regulació dels plans d’ocupació.
En aquest sentit, l’article 69 del Decret Legislatiu 1/1997, de de 31 d’octubre, Text Únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,
regula en aquest àmbit, els plans d’ocupació i; el Capítol XV del Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que
desenvolupa allò previst a la llei catalana i conté la regulació de les mesures i instruments
de racionalització de recursos humans, el qual té caràcter supletori pel personal al servei de
la Diputació de Barcelona, en tant que, Administració Local.
Finalment, la Disposició Addicional 21ª de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública, la qual no ha estat derogada pel TREBEP i, en conseqüència,
manté la seva vigència, possibilita, tant a les comunitats autònomes com a les entitats
locals, de conformitat amb les seves capacitats d’autorganització, l’adopció de sistemes
d’estructuració dels recursos humans mitjançant programes adaptats a les seves
necessitats, mitjançant moltes de les mesures establertes en l’article 18 de la mateixa
LMRFP, parcialment derogat per la Disposició Derogatòria única del TREBEP.
IV. Anàlisi de l’ocupació pública de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, per la seva naturalesa d’administració pública, resta obligada a
atendre de manera eficient i eficaç, la prestació dels serveis públics que, d’acord amb la
legislació vigent, està obligada a satisfer. A través del pla de mandat concreta quins són els
objectius a assolir i les línies d’actuació programades.
L’execució de les obligacions derivades de la legislació vigent, i concretades a través del
corresponent Pla de Mandat, requereix d’una organització de recursos de personal adient i
suficient, tant pel que fa a les categories existents com al nombre de personal.
L’adopció de mesures de contenció de la despesa pública, derivada de la necessària
aplicació de les normes que foren aprovades, amb caràcter bàsic, pel legislador estatal, van
suposar una afectació de les polítiques de recursos humans de la corporació: des de la
minoració d’algunes de les partides del Capítol I, fins la limitació d’ingrés de nou personal.
L’escenari de contenció exposat, ha tingut, doncs, conseqüències negatives tant en la
política d’incorporació de nou personal; com en la promoció professional dels empleats i
empleades; en la quantia retributiva a percebre pels empleats públics; així com en els índex
de temporalitat de l’ocupació de la Diputació de Barcelona.
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La situació descrita tingué una primera resposta en el sí de la negociació en l’àmbit de la
corporació mitjançant diverses actuacions, entre les quals s’ha de destacar el Pla
d’Estabilitat aprovat per Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de
30 de juny de 2016, ratificat per Acord plenari de 28 de juliol. D’ençà de l’aprovació del Pla
s’han endegat les mesures adients per tal d’implementar-lo, si bé la situació actual -que es
reflecteix en les dades adjuntes- requereix una continuïtat en la implementació d’aquestes
mesures que permeti seguir reduint la taxa de temporalitat de la Diputació de Barcelona, tot
limitant aquesta opció a les necessitats de caràcter realment conjuntural.
Les dades de la plantilla de la Diputació de Barcelona aprovada pel Ple corporatiu per a
l’any 2018, constaten que:
-

El total de places de personal funcionari és de 3939 places, de les quals 1200 places
es troben ocupades interinament (el percentatge de temporalitat supera el 30% de la
plantilla);
El total de places de personal laboral és de 8 places, de les quals 3 places es troben
ocupades interinament;

En conseqüència, resulta evident de les dades exposades que la taxa de temporalitat
continua sent força considerable; així mateix, es constata que l’actual dotació és
imprescindible per fer front a les necessitats existents a la Diputació de Barcelona.
Gràfica de la ràtio del personal de plantilla total de la Diputació de Barcelona per
tipologia de vinculació jurídica ( funcionarial, laboral i interinatge).

Es representa gràficament el personal de plantilla de la Diputació de Barcelona per
vinculació jurídica afegint però una nova variable distingint els empleats/ades que
ocupen plaça de plantilla fins a provisió del lloc i el personal interí a temps cert.
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Personal interí: 1.151

Personal interí fins a provisió reglamentària del lloc : 932

Personal interí amb nomenament a temps cert que ocupa una plaça de plantilla: 219
Les limitacions quant a la possibilitat de nomenar personal de nou ingrés i de consolidació
de l’ocupació pública temporal ha experimentat una tímida i encara insuficient flexibilització
en els darrers dos anys. En aquest sentit, les normes pressupostàries corresponents als
anys 2016 i 2017, preveuen la possibilitat que les administracions públiques puguin aprovar
ofertes públiques d’ocupació, si bé, continuen limitant aquesta possibilitat al compliment de
la taxa de reposició, i, la norma corresponent a l’any 2017, ha previst la possibilitat d’adoptar
mesures de consolidació de l’ocupació.
Aquest nou marc regulador ha permès a la corporació l’aprovació dels instruments
necessaris orientades a reduir, progressivament, el percentatge d’ocupació temporal
actualment existent a la corporació i que s’eleva fins al 32% respecte del nombre total de
places ocupades a novembre de 2017.
L’anàlisi de les dades que afecten l’actual situació de l’ocupació pública de la Diputació de
Barcelona, i que també fan concloure la necessitat de l’adopció del present Pla, és la
mitjana d’edat de la plantilla. Així, a novembre de 2017, l’edat de la plantilla de la corporació
es resumeix en la següent piràmide:
Piràmides d’edat plantilla Diputació de Barcelona
Taula que conté el personal de la plantilla de la Diputació de Barcelona segregat per trams
d’edat i distingit per gènere.
Tram d'Edat

Dones

% Dones

Homes

% Homes

*Total
empleats

% Total

< 25

1

0,03%

1

0,03%

2

0,06%

de 25 a 35

151

4,24%

90

2,52%

241

6,76%

de 36 a 45

665

18,65%

378

10,60%

1.043

29,26%

de 46 a 55

845

23,70%

493

13,83%

1.338

37,53%

> 55

543

15,23%

398

11,16%

941

26,40%

Total

2.205

62%

1.360

38%

3.565

100%
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Gràfica de la representació del total d’empleats i empleades de plantilla per trams
d’edat

Piràmides d’edat del personal de plantilla (vinculació jurídica)
Taules que contenen el personal de la plantilla de la Diputació de Barcelona segregat per
tipologia de vinculació jurídica (funcionarial, laboral o interinatge), per trams d’edat i distingit
per gènere.
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Un dels col·lectius d’empleats de la corporació que, quant a l’edat, es troba per damunt de la
mitjana, és el que desenvolupa algunes de les categories corresponents a personal d’oficis.
El contingut funcional dels llocs de treball corresponents a aquestes categories, que
incorporen treballs físics de major desgast que el corresponent a altres categories, com ara,
el personal que desenvolupa funcions d’oficina, comporta que, amb el pas del temps, els
empleats que ocupen aquests llocs de treball desenvolupin alguns problemes de salut que,
tot i que no deriven sempre en processos d’incapacitat temporal per causes professionals, sí
incrementen el nombre de baixes per malaltia comuna –associats a cansament o realització
de feines repetitives-.
Trams d’edat d’empleats de plantilla que ocupen llocs del col·lectiu assistencial
segregat per vinculació jurídica i distingit per gènere.
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Ràtio trams d’edat personal col·lectiu assistencial segregat per vinculació jurídica
(funcionarial i interinatge).

Absentismes per malaltia o accident





Índex d'indisposició: 0,30 %
Índex d'absentisme per incapacitat temporal: 4,40 %
Índex d'absentisme per accident de treball: 0,35 %
Índex d’indisposició i d’absentisme per incapacitat temporal o accident de treball: 5,05 %

*Percentatge de dies no treballats per indisposició i absentisme per incapacitat temporal o
accident de treball respecte als dies naturals segons el calendari vigent.
* valors acumulatius 3r. trimestre 2017
Així mateix, es constata que molts dels empleats que ocupen aquests llocs de treball, també
amb el pas del temps, tenen informat pel servei aliè de vigilància de la salut, limitacions de
la seva capacitat funcional, la qual cosa obliga a la corporació a adoptar les mesures
d’adaptació necessàries del lloc de treball. Aquestes mesures poden arribar a consistir, i de
fet així succeeix, en la necessitat de nomenar una persona de suport pel desenvolupament
de les referides funcions. La necessitat de nomenar una persona de suport comporta, a la
seva vegada, l’increment de l’ocupació temporal de la Diputació de Barcelona ja que, la
relació estatutària de la persona de suport, vinculada a les limitacions del titular del lloc de
treball, sempre haurà de ser temporal i vinculada a l’existència de les esmentades
limitacions. A més, té una afectació directa en la despesa de la corporació ja que comporta
haver de fer front a les retribucions de dues persones per desenvolupar un mateix lloc de
treball. En definitiva, tot i que amb la mesura adoptada la Diputació de Barcelona està
donant compliment a les lleis de prevenció de riscos laborals i, per tant, garantint la salut
dels empleats de la corporació, és indubtable que la mateixa afecta, directament, els
principis d’eficiència i d’eficàcia que han de regir la prestació de qualsevol administració
pública. Per la qual cosa, es fa necessari seguir cercant mesures que donin compliment a
totes dues obligacions que tenen les administracions públiques, de la manera més
equilibrada possible.
Els llocs de treball integrats dins d’aquesta ocupació s’encarreguen de desenvolupar les
funcions vinculades amb l’atenció integral i directa en l’àmbit sociosanitari orientades a
la prevenció, promoció, manteniment o restauració de la salut de les persones usuàries dels
serveis assistencials prestats per la Diputació de Barcelona.
Relació de llocs de treball :



Metge-medicina general
Tècnic superior en farmàcia
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Psicòleg clínic-psiquiatria
Psicòleg clínic-toxicomanies
Tècnic mitjà infermeria
Fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional
Treballador social
Tècnic aux. toxicomanies
Auxiliar educador
Auxiliar infermeria reforç - a extingir
Auxiliar de farmàcia
Auxiliar geriatria-plantes
Auxiliar geriatria-infermeria
Auxiliar geriatria-farmàcia
Auxiliar geriatria-c. religiosa
Supervisor d'infermeria
Educador

Actualment trobem que a la Gerència hi han un total de 128 efectius contractats ocupant
destinacions temporals fora plantilla i per suplències d’incidències de plantilla.
Gràficament,

* dades a 29 de novembre de 2017
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Continuant amb l’anàlisi de les dades que afecten l’actual situació de l’ocupació pública de
la Diputació de Barcelona, ens hem de centrar, ara, en la necessitat de revisar algunes de
les actuals categories professionals per tal d’actualitzar i adaptar el seu contingut funcional a
les necessitats que imposa la regulació actual d’algunes professions, així com la necessitat
de reordenació que es pot derivar de les activitats realment portades a terme per col·lectius
de categories pròpies de grups de classificació diferents, fruit de la corresponent anàlisi
tècnica.
Aquest procés de revisió s’endegà en el sí de la negociació col·lectiva i culminà amb els
Acords assolits en data 25 de novembre de 2014 i 27 de març de 2015, materialitzats en
l’aprovació dels PAMO corresponents. El procés no s’ha de considerar conclòs, sent els
col·lectius i categories que a data d’avui constaten aquesta necessitat d’adequació, entre
d’altres, el del personal de serveis assistencials de geriatria (grup C1) i personal dels
col·lectius d’oficis.
V. Objectius que es persegueixen amb l’aprovació del Pla d’ordenació de recursos
humans de la Diputació de Barcelona
Els objectius i finalitats que s’enumeren en els següents apartats responen a l’anàlisi de la
situació de la corporació exposada en l’apartat precedent, i pretenen afavorir la promoció
professional; permetre la consolidació de l’ocupació temporal; possibilitar la revisió i
adequació de l’actual classificació professional; incentivar la mobilitat i la provisió del
personal de la corporació; permetre el relleu de la plantilla (rejoveniment de la plantilla);
adoptar mesures, d’acord amb les anàlisis realitzades, de l’adequació d’algunes categories
professionals i; adoptar mesures que afavoreixin la prevenció i protecció de la salut dels
empleats.
Objectius
a. Afavorir la promoció professional dels empleats de la corporació. Tant, mitjançant la
provisió dels llocs de treball de comandament, la qual estarà tancada a personal
funcionari de la corporació; com mitjançant la reserva dels llocs de treball base a la
selecció mitjançant la promoció interna.
b. Incentivar la mobilitat interna del personal de la corporació, afavorint i prioritzant la
provisió i mobilitat entre el personal propi de la corporació.
c. Afavorir la consolidació de l’ocupació temporal (places vacants ocupades per personal
funcionari interí), mitjançant l’increment del nombre de baixes a computar per al càlcul
de la taxa de reposició.
d. Donar continuïtat al Pla d’Estabilitat de la corporació aprovat per Acord de MGNmc de
30 de juny de 2016, i ratificat per Acord plenari de 28 de juliol de 2016.
e. Permetre l’adequació d’aquelles categories professionals que així ho requereixin.
f. Afavorir la promoció interna del personal de la corporació prioritzant de conformitat
amb el procés endegat l’any 2015, aquells col·lectius que siguin objecte d’una
actualització i racionalització en els termes disposats a l’apartat precedent.
g. Potenciar mesures de prevenció i protecció de la salut dels empleats, que alhora
permetin incidir en l’actual índex de baixes per incapacitat temporal directament
relacionat amb el contingut funcional de determinats llocs de treball que comporta un
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desgast i unes limitacions de les capacitats funcionals, en definitiva, una afectació de
la salut dels seus ocupants.
h. Donar resposta a la realitat que presenten determinats col·lectius, amb una llarga
trajectòria professional a la corporació, com a personal temporal i que degut a l’edat
és difícil que puguin superar els processos de consolidació de l’ocupació temporal
que es vagin efectuant, el que comportarà la reincoporació al mercat laboral d’aquests
empleats, amb un horitzó realment complex atenent la situació de precarietat laboral
existent.
VI. Metodologia
La consecució dels objectius descrits a l’apartat V del present Pla s’assolirà mitjançant
l’adopció de diverses mesures ordenadores dels recursos de personal de la corporació.
Algunes d’aquestes mesures ja han estat adoptades pel Ple de la corporació i mantindran la
seva vigència. Altres s’aprovaran mitjançant el present acord. I, finalment, podran existir
altres mesures ordenadores dels recursos de personal que, atenent als objectius previstos
al present Pla, hauran de ser adoptades, prèvia negociació en el si de la Mesa General de
Negociació, en un futur.
a) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal actualment en vigor i que
mantenen la seva vigència, tot integrant-se com a part del present Pla:
-

El manteniment del criteri de no autorització de les prolongacions en el servei actiu
adoptat mitjançant Acord de la MGNmc de data 19 d’octubre de 2012, ratificat per
Acord plenari de data 25 d’octubre de 2012.

b) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal que s’aproven mitjançant el
present acord:
-

La revisió de l’actual sistema d’incentius a la jubilació contingut a l’article 30 de l’Acord
de condicions de treball del personal funcionari i correlatiu article 43, del Conveni
col·lectiu del personal laboral, en el sentit de vincular-lo a mesures de reordenació
dels recursos existents, en els termes que s’hi contenen en els apartats següents.

El nou sistema d’incentius a la jubilació s’aprova com a annex al present Pla d’Ordenació.
c) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal que hauran de ser
adoptades, prèvia negociació en el si de la Mesa General de Negociació, en un futur:
-

L’adopció de mecanismes que permetin donar resposta a les necessitats reals de
determinat personal que arribat a una certa edat, o que degut al contingut funcional
dels llocs que ocupen, presenta greus problemes de salut que en definitiva minoren i
limiten la seva capacitat funcional.

En aquest sentit, la Mesa General de Negociació realitzarà el seguiment que resulti
necessari en relació a l’aplicació de les mesures contingudes en aquest Acord, per tal de
donar resposta específica a aquells supòsits no previstos en el mateix i, per tant, les parts
es comprometen a continuar negociant, de manera immediata, altres mesures de
desenvolupament del Pla Integral de Jubilació, contingut a l’Annex de l’Acord de la Mesa
General de Negociació de 19 d’octubre de 2012, ratificat pel Ple de la corporació en sessió
de 25 d’octubre de 2012.
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VII. Efectes sobre l’ordenació dels Recursos Humans derivats de l’aplicació del Pla
integral de jubilació
 Quant a la promoció professional, la provisió i la mobilitat del personal, previstes dins
dels objectius del Pla establerts a les lletres a. i b. de l’apartat V.
La jubilació amb caràcter anticipat dels empleats que ocupen llocs singulars o de
comandament els quals resulten essencials i prioritaris per a l’organització, permetrà la
cobertura d’aquests llocs mitjançant els sistemes ordinaris de provisió- prèvia petició i
informe justificatiu del servei d’adscripció i amb informe favorable de la Direcció dels Serveis
de Recursos Humans. S’informarà a la representació sindical de les esmentades provisions.
Excepcionalment, si el servei fonamenta i justifica la urgència de la cobertura es podrà
disposar la cobertura mitjançant alguns dels sistemes provisionals i temporals previstos a la
normativa vigent sempre i quan simultàniament es procedeixi a la convocatòria de provisió
del lloc.
Per tal d’atendre els criteris d’ordenació dels recursos de personal, únicament es podrà
cobrir el lloc vacant mitjançant personal funcionari de la corporació garantint-se sempre que,
el lloc de treball i la plaça de la qual provingui el funcionari designat restaran vacants.
 Quant a la consolidació de l’ocupació temporal, objectiu previst a les lletres c. i d. De
l’apartat V, del present Pla.
El nombre de baixes que es produeixin amb motiu de la jubilació anticipada del personal
permetrà incrementar la taxa de reposició d’efectius, fet que possibilitarà incrementar el
nombre de places susceptibles de ser inserides en l’oferta pública d’ocupació en els termes
que prevegi la norma vigent per a cada exercici, i per tant incidirà directament en la reducció
de l’ocupació temporal de la corporació.
En aquest sentit, és a destacar que, de conformitat amb la doctrina del Tribunal Suprem,
l’existència de personal interí nomenat en plaça vacant, llevat que es dugui a terme la seva
amortització, obliga a la inclusió de les places cobertes per aquest tipus de personal en les
corresponents ofertes públiques d’ocupació, sense que aquesta obligació es vegi afectada
per les restriccions o prohibicions de les diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat,
negant la sistemàtica excusa emparada en la necessària contenció de la despesa inserida
en la norma pressupostària (STS de 29 de octubre de 2010) tendència que sembla haver
iniciat un procés d’inversió vistes les previsions contingudes en la vigent LPGE per a 2017,
així es desprèn del seu article 19.
Aquesta línia d’actuació, continuista en tant que ja va ser endegada per la corporació amb
l’aprovació del Pla d’estabilitat del personal interí, permetrà donar compliment així mateix, a
les directrius derivades de la normativa comunitària, en essència configurada per la
Directiva 1999/70/CE, del Consell de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord Marc de la
Confederació Europea de Sindicats (CES). La Directiva té per objecte aplicar l’Acord a tots
els estats membres sota la proclamació del principi general d’igualtat entre les relacions
laborals de durada determinada i les de durada indefinida, admetent únicament les
excepcions basades en raons objectives; així com, l’establiment d’un marc per evitar abusos
en les contractacions temporals successives, en definitiva pretén establir els principis
generals i les condicions mínimes per als contractes de treball de durada determinada amb
l’objectiu de millorar la qualitat del treball garantint l’aplicació del principi de no discriminació.
La Directiva no fa distinció entre sector públic i privat, raó per la qual, de conformitat amb la
interpretació unànime de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió
Europea (entre d’altres, STJUE de 13 de setembre de 2007) resulta d’aplicació a totes les
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relacions temporals, sense perjudici de quin sigui el seu règim jurídic -funcionarial o laboralo el seu àmbit subjectiu -públic o privat.
 Quant a la promoció interna i la adequació de l’estructura de categories professionals
recollides a les lletres e. i f. de l’apartat V del Pla.
L’existència de vacant derivada de la jubilació, així com del crèdit corresponent, permetrà
l’adequació professional i la subsegüent promoció professional derivada.
 Quant a la incidència en l’actuació preventiva i de protecció de la salut del personal al
servei de la corporació, recollida a la lletra g. de l’apartat V.
La possibilitat d’anticipar l’edat de jubilació té una afectació directa en aquells col·lectius que
en essència, degut al contingut funcional dels llocs que desenvolupen, manifesten un
considerable nivell de desgast en la seva salut que alhora afecta la seva capacitat funcional,
fins a l’extrem de necessitar d’un suport extern. La mesura per tant permetrà donar sortida a
les esmentades situacions alhora que esdevindrà un estalvi en suprimir-se aquella duplicitat
de contractació (titular – avatar), així com, permetrà incidir en la consolidació de l’ocupació
del col·lectiu de suport (avatar).
VIII. Vigència i durada del Pla
La vigència del present Pla d’Ordenació resta condicionada a la consecució dels objectius
establerts a l’apartat V del mateix i, en qualsevol cas, fins assolir una taxa de temporalitat,
quant als nomenaments de personal funcionari interí per ocupar llocs de caràcter
estructural, que no sigui superior al 5% respecte de les places de plantilla ocupades en cada
moment.
Tanmateix, el Pla podrà ser objecte de revisió a instància de qualsevol de les parts, ja sigui
derivada de la necessitat d’adequació normativa o d’adaptació derivada de la seva
implementació.
ANNEX AL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Pla integral de jubilació de la Diputació de Barcelona. Regulació de la jubilació
voluntària anticipada (incentivada) del personal al servei de la Diputació de Barcelona
1.- Jubilació voluntària anticipada (art. 208 TRLGSS)
2.- Jubilació voluntària anticipada en cas de discapacitat (art.206.2 TRLGSS)
3.- Procediment comú
Disposicions addicionals
1.- JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA (art. 208 TRLGSS)
1.1 Requisits generals previstos al TRLGSS
Comprèn als empleats públics inclosos dins del Règim General de la Seguretat Social que
compleixin els requisits que el legislador estableixi en cada moment per a causar dret a
jubilar-se anticipadament, actualment regulat a l’article 208 del text refós de la Llei general
de la seguretat Social aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (TRLGSS),
en concret:
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 Haver complert una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat legal
de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació segons el que s’estableix a l’article
205.1.a) i a la Disposició transitòria setena del TRLGSS.
 Acreditar com a mínim, 35 anys de cotització a la Seguretat Social, d’aquests 2 com a
mínim han d’estar inclosos en els darrers 15 immediatament anteriors a la data de
jubilació.
1.2 Requisits específics
a) Tenir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix de la Diputació de
Barcelona. Al personal interí també li serà d’aplicació sempre i quan es compleixin els
requisits establerts a l’Acord de la MGNmc sobre personal interí de la DIBA: Pla d’Estabilitat,
en concret al punt III de l’acord setè.
Resta també inclòs el personal funcionari de carrera i el laboral fix de la Diputació, nomenat
interinament en la pròpia Corporació, en una plaça de diferent categoria.
b) Trobar-se en servei actiu pel que fa al personal funcionari o d’alta en la seguretat social
pel que fa al personal laboral fix i acreditar un període mínim de 2 anys i 1 mes de serveis
prestats immediatament abans de la data de jubilació efectiva, en la Diputació de Barcelona,
en qualsevol dels seus organismes autònoms o dels ens consorciats en els quals hi
participa. El període mínim de serveis prestats exigits en aquest paràgraf, també ho serà per
al personal interí que es pugui acollir a la jubilació voluntària en els termes establerts a
l’Acord de la MGNmc sobre personal interí de la DIBA: Pla d’Estabilitat, en concret el punt III
de l’Acord setè.
d) Complir en el transcurs de l'any d’efecte de la jubilació voluntària l’edat de 63, 64, 65 o
66 anys.
Serà requisit imprescindible que en la data de la jubilació efectiva restin, com a mínim, 7
mesos per a la data de jubilació forçosa per edat.
Resta expressament exclòs el personal que ho està del vigent Acord sobre condicions de
treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona i del vigent Conveni col·lectiu del
personal laboral al servei de la corporació, concretant-se en:
 El personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
 El personal funcionari que desenvolupi llocs de treball amb nivell 30 de complement
de destinació.
 El personal directiu professional.
 El personal eventual de confiança o assessorament especial.
 El personal laboral contractat per ocupar llocs d'alta direcció.
 El personal contractat per a la formació (metges interns residents, diplomats
residents, etc.), les condicions de treball del qual estan regulades mitjançant les
normatives generals que els hi són d'aplicació.
1.3 Incentiu econòmic
L’objecte d’aquest incentiu és compensar la minoració de l’import de la pensió de jubilació
motivada per l’avançament de l’edat legal de jubilació. És per aquest motiu que l’import de
l’incentiu es fixa en funció del temps que la persona avanci la seva jubilació en relació amb
l’edat legal de jubilació, essent major l’import quant més temps li resti per jubilar-se
ordinàriament per edat, tot en consonància amb la regulació legal prevista en la normativa
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de Seguretat Social, que estableix, lògicament, una major reducció en l’import de la pensió
quant més lluny estigui l’empleat de complir l’edat legal de jubilació ordinària fixada a l’article
205.1.a) i a la disposició transitòria setena del TRLGSS.
A) L’incentiu econòmic s'estableix tenint en compte, tant l'edat de la persona en el moment
del passi a la jubilació com el temps que la persona avanci la seva jubilació en relació
amb l’edat legal de jubilació, d’acord amb les retribucions mensuals brutes que li han
estat abonades en la nòmina del mes anterior a la data de jubilació, concretant-se en:
 14 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 2 anys en relació amb la
jubilació ordinària per edat.
 7 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació
ordinària per edat.
Per calcular les retribucions mensuals brutes es consideraran els conceptes retributius que
es detallen a continuació, de quantia fixa i de percepció mensual, restant exclosos, per tant
les gratificacions per serveis extraordinaris i qualsevol altra assignació d'anàloga naturalesa
i/o de percepció condicionada.
- sou
- antiguitat
- complement de destinació, diferència de grau, nivell de grau i anàlegs
- complement específic
- factors que integren el complement específic
- complement personal transitori i d'altres d'anàloga naturalesa
- complement de productivitat "no variable"
Per tal de garantir la finalitat compensatòria que té el present incentiu com a mesura que
pretén minorar l’impacte de la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats públics que es
jubilen anticipadament i, alhora, garantir que aquest incentiu no derivi en una millora de les
condicions econòmiques que els empleats tindrien de mantenir-se en servei actiu,
s’estableixen els següents límits:
- Avançament de la seva jubilació 2 anys en relació amb la jubilació ordinària per edat:
 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà ser inferior a 30.000 euros.
 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà superar els 55.000 euros.
- Avançament de la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació ordinària per edat:
 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà ser inferior a 15.000 euros.
 La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà superar els 27.500 euros.
En el supòsit que l’empleat que accedeix a la jubilació voluntària anticipada hagués estat en
situació d’incapacitat temporal durant el mes anterior a la data d’efecte d’aquesta, es
prendrà com a mòdul els imports corresponents als conceptes retributius abans esmentats
sense tenir en compte la possible reducció de retribucions que pugui tenir com a
conseqüència del seu procés d’incapacitat temporal. Aquest mateix criteri s’aplicarà en el
supòsit que l’empleat no tingui nòmina el mes anterior a la data d’efecte de la jubilació
voluntària per trobar-se en comissió de serveis, llicència per assumptes propis o altres
supòsits similars.
Quan es tracti de personal funcionari promocionat que en el moment d’accedir a la jubilació
anticipada porti nomenat interinament en una plaça de superior categoria un període inferior
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a 2 anys, o més de 2 anys però amb interrupcions, es prendran com a mòdul, els imports
corresponents als conceptes retributius abans esmentats que tenia el mes anterior a iniciar
el nomenament interí, amb l’antiguitat que correspongui en la data d’efecte de la jubilació
voluntària.
B) La percepció de l'incentiu econòmic és incompatible amb la realització de qualsevol
treball retribuït en el sector públic des de la data de la jubilació voluntària fins a la que,
d'acord amb la normativa legal vigent en cada moment, s'hagi de produir la jubilació forçosa.
L'incompliment d'aquesta condició comportarà l'obligació de la persona de reintegrar
l'incentiu rebut.
La Diputació de Barcelona podrà emprar els oportuns mecanismes de fiscalització per tal de
constatar l'efectiu compliment d'aquesta determinació.
2.-JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA EN CAS DE DISCAPACITAT (persones amb
un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%).
2.1 Requisits generals previstos al TRLGSS
Comprèn als empleats públics inclosos dins del Règim General de la Seguretat Social que
compleixin els requisits que el legislador estableixi en cada moment per causar dret a
jubilar-se anticipadament en cas de persones amb una discapacitat reconeguda,
actualment:
 Complir amb el previst a l’article 206.2 del TRLGSS, que preveu que l’edat mínima
d’accés a la pensió de jubilació que determina l’article 205.1.a) pot ser rebaixada a les
persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, en els termes previstos al
Reial decret de desenvolupament o també en un grau igual o superior al 45% en
aplicació del que determina el Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre.
2.2 Requisits específics
Els requisits específics seran els mateixos que s’estableix a l’apartat 1.2 amb excepció del la
edat que es requereix en el punt c), en aquest cas, l’edat per accedir a aquesta jubilació
voluntària serà la que correspongui en equivalència per als empleats que es jubilin via article
206.2 del TRLGSS (jubilació anticipada en cas de discapacitat).
2.3 Indemnització econòmica
En atenció a l’especial vulnerabilitat d’aquest col·lectiu, s’estableix una indemnització amb
l’objectiu de compensar les despeses extres que tenen que sufragar les persones que
pateixen aquests nivells de discapacitat.
Per aquest motiu, els empleats que s’acullen a la jubilació voluntària derivada de l’aplicació
de l’article 206.2 del TRLGSS i que no tenen cap reducció en la quantia de la seva pensió
de jubilació per part de la Seguretat Social tindran dret a rebre un indemnització a tant alçat
de 3.000 €.
En aquells casos en que l’aplicació del sistema de càlcul previst a l’article 206.2 del
TRLGSS comporti una reducció de l’import de la pensió de jubilació, l’empleat a part de la
indemnització prevista en el paràgraf anterior, tindrà dret a rebre l’incentiu previst a l’apartat
1.3 d’aquest acord.
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3.- Procediment comú
El personal interessat a acollir-se a la jubilació voluntària en qualsevol de les dues
modalitats previstes podrà concertar una entrevista amb la cap de la Unitat de Seguretat
Social del Servei d’Administració de Recursos Humans, en la qual es proporcionarà
informació general sobre la jubilació i sobre com formalitzar la seva sol·licitud de jubilació
voluntària anticipada.
En tot cas, els empleats que es vulguin acollir a la jubilació voluntària anticipada hauran de
presentar la seva sol·licitud amb dos mesos d’antelació a la data d’inici de seva jubilació.
Amb la sol·licitud l’empleat haurà d’aportar la següent documentació:
 Informe de Vida Laboral
 Document de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on consti el precàlcul de la
pensió de jubilació.
 En el cas d’empleats amb discapacitats, hauran d’aportar també el certificat del grau de
discapacitat igual o superior al 65% o 45% recollides a l’article 2 del RD 1851/2009.
Així mateix la sol·licitud haurà d’indicar expressament la data de la jubilació (darrer dia d’alta
a la corporació) i la petició d’abonament de l’incentiu o de la indemnització.
En el cas que l’empleat no compleixi amb el termini de la sol·licitud abans esmentat o no
presenti la documentació requerida, la data d’inici de la jubilació es podrà adequar, amb la
conformitat de l’empleat, al termini d’un mes.
La corporació resoldrà la concessió de la jubilació voluntària mitjançant resolució expressa
de l’òrgan competent.
Es donarà trasllat de les peticions què, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, hagin de ser denegades, amb indicació de la causa que motiva la denegació, als
representats del personal per al seu coneixement a l’efecte que puguin emetre informe en el
termini de 10 dies.
Passat aquest termini l’òrgan competent de la corporació resoldrà expressament.
L’incentiu o la indemnització es farà efectiva a la darrera nòmina de prestació de servei.
Disposició addicional primera. Àmbit d’aplicació.
Aquest Acord resulta d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen al sector
públic de la Diputació, respecte del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit,
així com respecte del personal laboral propi d’aquells sempre que estigui adherit al conveni
col·lectiu del personal laboral d'aquesta.
Disposició addicional segona. Dotació pressupostària.
Es preveu per l’any 2018 per fer front als incentius de la jubilació anticipada incentivada
2.500.000 euros. Aquesta quantia serà objecte de negociació i, en el seu cas, d’increment,
per als exercicis successius d’acord amb el que permeti en cada moment la legislació
vigent.
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Disposició addicional tercera. Revisió de l’incentiu econòmic i de la indemnització
econòmica a percebre pel personal que acrediti una discapacitat
1. No obstant allò previst a l’apartat 1.3 A), s’acorda que el nombre de mensualitats a
percebre en concepte d’incentiu serà:
 28 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 2 anys en relació amb la
jubilació ordinària per edat.
 14 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 1 any en relació amb la
jubilació ordinària per edat.
Aquesta regulació entrarà en vigor, sense necessitat de ser objecte de negociació
específica, en el moment que la dotació pressupostària consignada així ho permeti.
Així mateix les parts presents en Mesa s’obliguen a negociar anualment, i per tal d’assolir el
nombre de mensualitats de 28 i 14 acordades, la revisió de les previstes a l’apartat 1.3 A),
per tal, en el seu cas, d’incrementar-les, si la dotació pressupostària consignada ho permet.
2. No obstant allò previst a l’apartat 2.3, s’acorda que la indemnització econòmica a
percebre pel personal que acrediti una discapacitat sigui de 9.000 euros.
Aquesta regulació entrarà en vigor, sense necessitat de ser objecte de negociació
específica, en el moment que la dotació pressupostària consignada així ho permeti.
Així mateix les parts presents en Mesa s’obliguen a negociar anualment, i per tal d’assolir la
quantia de 9.000 euros, la revisió de la prevista a l’apartat 2.3, per tal, en el seu cas,
d’incrementar-la, si la dotació pressupostària consignada ho permet.
3. Així mateix, les parts presents en la Mesa es comprometen a revisar i, en el seu cas
adequar, els topalls previstos a l’apartat 1.3.c).
Disposició addicional quarta.
Les disposicions contingudes en aquest acord resten supeditades al fet de complir els
requisits establerts per la normativa d’aplicació en cada moment per accedir a la jubilació
anticipada del Règim General de la Seguretat Social.
Disposició addicional cinquena.
Als imports previstos com incentiu i/o indemnització li seran d’aplicació la reducció que
s’estableix a l’article 18.2 de la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones
físiques en relació amb els percentatges de reducció aplicables a determinats rendiments
del treball, ja que té un període de generació superior a 2 anys i reuneix la resta de requisits
exigits per la normativa tributària.
Segon.- El present Pla d’Ordenació tindrà efectes a partir de la seva aprovació pel Ple de la
corporació.
Les mesures econòmiques contingudes a la regulació de la jubilació voluntària anticipada
(incentivada) del personal al servei de la Diputació de Barcelona tindran efectes retroactius
respecte de les situacions que s’hagin produït des de la inaplicació de la regulació
convencional a la qual substitueix el present Acord i fins l’aprovació d’aquest.
Tercer.- Aquest acord és d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en els
quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la corporació
hi tingui adscrit.
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Quart.- Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o regulació que s’hi oposi, i
en concret, l’article 35 de l’Acord sobre condicions de treball i correlatiu article 48 del
Conveni col·lectiu vigents, en la redacció derivada dels Acords del Ple corporatiu de dates
27 de juliol de 2000 i 29 de gener de 2004 que aproven i prorroguen, respectivament, els
Pactes Socials 2000/2003, així com la normativa reguladora de la jubilació voluntària
incentivada aprovada per Decret 6004/00, de 2 d’octubre de 2000.”

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Nosaltres, ja a la Comissió d’Hisenda d’aquest
mes de gener, ens vam felicitar per la presentació d’aquest dictamen que, al nostre
entendre, va en la línia de resoldre els nombrosos problemes laborals que té aquesta
casa. En aquell moment, també vam comentar que tant de bo un acord com el Pla
d’ordenació de Recursos Humans de la Diputació s’estengui, com més aviat millor, a la
resta d’organisme dependents i, específicament, a l’Organisme de Recaptació i Gestió
Tributària.
Dit això, en aquell moment, a la Comissió d’Hisenda vam demanar explicacions del
perquè aquest acord només el subscrivien les centrals sindicals de Comissions
Obreres i la CGT i, en canvi, no ho feia la Unió General de Treballadors. Vam rebre
una resposta i, al llarg d’aquesta setmana, el mateix sindicat, la UGT, ens ha fet arribar
un correu electrònic en el qual s’exposa la seva valoració del perquè no subscriu
aquest acord. I en tot cas, com difereix sobre la versió donada per la directora de
Recursos Humans, ens agradaria saber, després d’aquest escrit que imagino que
també s’haurà fet arribar al Govern, saber quina és l’opinió que aquesta postura
mereix del Govern.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Este Grupo reconoce el esfuerzo negociador que ha habido,
por las partes, en la Mesa General de Negociación, pero, como se ha explicado por el
diputado Duran, no podemos nosotros dar apoyo a un acuerdo en que una de las
partes negociadoras no ha plasmado su firma y, además, con el que coincidimos en
varias reservas que ellos han planteado y que han comunicado, a través de su escrito,
a los grupos políticos.
En concreto, nosotros no entendemos por qué no se ha elaborado un Plan,
paralelamente, para los organismos autónomos de la Diputación, cuando el propio
acuerdo, en la disposición adicional primera, remite a que se tiene que negociar un
plan en los organismos. Tampoco entendemos que se establezcan límites
presupuestarios. Tampoco compartimos el límite indemnizatorio en los premios de
jubilación, que perjudica a determinados colectivos de esta casa. Tampoco estamos
de acuerdo con el sistema de provisión, teniendo en cuenta el índice de interinidad que
tiene la casa, que se recoge en el acuerdo. Y por último, tampoco entendemos por qué
no se ha aprovechado y se han abordado otras cuestiones que también recogía el
informe de la Sindicatura de Comptes que, al fin y al cabo, ha sido el que ha
propiciado la necesidad de firmar este acuerdo y, por tanto, nosotros nos
abstendremos”.
Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
Nosaltres ja ho vam expressar a la Comissió Informativa. Nosaltres compartim els
objectius del Pla. Hem dit moltes vegades que cal ordenar i facilitar la promoció
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interna, que enteníem que era una pega de la casa, d’aquesta i d’altres corporacions
locals. Que calia consolidar l’ocupació temporal, també n’hem parlat. De fet, crec que
vam aprovar una moció en relació amb aquest tema. Facilitar el relleu, entenent el
relleu com el rejoveniment de la plantilla i, per tant, també donar, en el fons, un
reconeixement als treballadors i les treballadores de la corporació que han tingut una
trajectòria llarga a la nostra casa i que, per tant, amb aquest Pla també es resol
aquesta qüestió. Entenem que és positiu i, per tant, entenem que el que estem fent és
cobrir, en part, les necessitats que teníem com a corporació.
En tot cas, ja vam comentar a la Comissió Informativa, vam fer una pregunta nostra a
la responsable de Recursos Humans i al president de la Comissió, i diputat d’Hisenda,
en relació amb l’equilibri o l’equiparació de la casa, sempre, entre funcionaris i
laborals; i això tenia una derivada clara, que era l’Organisme de Gestió Tributària, on
molta part del personal està en aquestes condicions i, per tant, el plantejament nostre
era com no havíem aprofitat per fer tot en una única assentada. Sabem que és
complicat, que la casa és complicada, però creiem que una de les pegues que té
aquest acord és no haver aconseguit que l’Organisme de Gestió Tributària, que té un
nombre de persones treballadores important, no hagi pogut incorporar-se a l’acord, o
en un acord paral·lel o consolidar-ho alhora. En tot cas, creiem que és un dels dèficits,
però això no treu que entenem que el Pla és positiu, que resol un dels problemes que
teníem. També li vam plantejar a la Comissió Informativa que entenem que no està
suficientment dotat pressupostàriament, d’entrada, l’acord que estem assolint i que,
per tant, ja entenem que l’equip de Govern ha de fer una proposta de modificació de
crèdit. I que ja els avancem que, sempre que sigui per aquestes qüestions, comptaran
amb el nostre suport per poder-la tirar endavant, perquè entenem que és una
necessitat i que, per tant, si és necessari fer una modificació de crèdit per recursos
humans, en aquest cas, tindran el nostre suport. I també els hi plantejàvem que
enteníem que, amb aquest Pla, solucionàvem, en part, les al·legacions, els
comentaris, les observacions, per ser curós, que ens feia la Sindicatura de Comptes;
que algunes, nosaltres, encara seguim sense entendre-les. I entenem que va ser una
intromissió en l’autonomia d’aquesta corporació les pròpies observacions que fa la
Sindicatura de Comptes, però això seria un debat més llarg. I, en tot cas, el que
entenem és que avui el que fem és donar una solució jurídica fonamentada i, per tant,
entenem que és un bon acord. I matisem que cal, encara, acabar d’ajustar l’acord
perquè afecti al conjunt de treballadors de la corporació, que per a nosaltres sempre
és la corporació estricta més els organismes autònoms, i, en aquest cas, especialment
l’Organisme de Gestió Tributària.
Demana la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres ja avancem que, en aquest
dictamen, votarem favorablement, com ho vam fer a la Comissió Informativa; tot i
que vam notar, també, a diferència del dictamen següent, en què les tres seccions
sindicals se sumen i subscriuen l’acord, en aquest només teníem dues de les tres.
Quan vam preguntar a la Comissió Informativa se’ns va dir que estaven pendents
d’una assemblea que s’havia de celebrar i que, molt probablement, també se
sumarien; la qual cosa no s’ha produït. I, efectivament, vam rebre un correu electrònic,
per part de la secció sindical que no subscriu aquest acord, on ens donaven una sèrie
de raons. I nosaltres, en aquest moment, això no farà modificar el nostre vot, que ja
teníem decidit, però sí que els hi fem un prec i els hi demanem que continuïn treballant
per poder sumar, a aquests acords, totes les seccions; a tenir un acord que sigui
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encara més majoritari. Per a nosaltres, és important, tot i que, ara, aprovem aquest
punt en el Ple, que els esforços, que sabem que s’estan fent, però que aquests
esforços es puguin multiplicar i, per tant, aquells punts que encara són punts de
desacord, es puguin dissipar i, per tant, tenir, en un tema tan important i que té un
impacte en la plantilla de treballadors i treballadores, es pugui assolir, com deia, un
acord encara més majoritari.
Per respondre les intervencions, la senyora Conesa dona la paraula al diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor
García Cañizares (CiU), qui diu: Realment és complexa la qüestió relacionada amb
Recursos Humans i, especialment, amb aquest Pla d’ordenació. És evident que, a la
Comissió Informativa, vam parlar de la possibilitat que la Unió General de
Treballadores i Treballadors s’hi adherís, i això no ha estat així. I és evident que hem
rebut, com a Grup polític, també, l’explicació de la Unió General de Treballadors. És
evident que, com deia la portaveu Pilar Díaz, no deixarem de negociar per tal
d’aconseguir que, potser ja no en aquest Pla d’ordenació, però sí en els arguments
que exposa UGT a través del seu comunicat, puguem arribar a un acord definitiu;
perquè aquesta és la voluntat del Govern de la Diputació i, també, de l’Àrea de
Recursos Humans. Per tant, tot i que la directora, en el seu moment, va contestar i va
respondre a la Informativa el que estava passant en aquell moment, el que és evident
és que, durant aquesta setmana, hi hagut algun moviment en aquest sentit i UGT no
s’ha adherit. Per tant, seguirem treballant.
Quant a les altres intervencions, i faré només una intervenció transversal de tot el que
s’ha dit, és evident que no es treballa conjuntament amb els organismes autònoms,
perquè justament per això són autònoms. I és evident que, amb l’Organisme de Gestió
Tributària n’hem parlat d’aquesta qüestió. He parlat jo personalment, això ha estat
aquesta mateixa setmana, de la necessitat de fer un Pla d’ordenació, tant a
l’Organisme com a l’Institut del Teatre, justament per buscar una solució semblant a la
que hem arribat amb els sindicats de la Diputació de Barcelona. Però és evident que,
en aquests moments, s’està tractant per separat perquè és de la manera que està
estructurat i de la manera que els propis sindicats treballen. I, per tant, nosaltres
negociem amb una Mesa general de la Diputació, però l’Organisme autònom negocia
en una altra mesa diferent, que som responsables tots plegats, però que la negociació
va a un altre ritme. Per tant, per això no va conjuntament.
I una qüestió per acabar. Evidentment que les modificacions de crèdit són possibles
sempre. El fet de que el pressupost estigui més o menys dotat és una mostra de
voluntat política d’arribar a aquests acords, però si després els acords suposen unes
quantitats diferents de les que estan pressupostades, vostès saben que quasi cada
mes hi ha modificacions de crèdit, i això és evident que ho podem portar a terme en el
cas de que sigui necessari, que, segurament, ho serà.
I quant a negociar moltes coses conjuntament i arribar a un acord en molts aspectes
diferents, és evident que no ho podem fer. Vostès mateixos en aquest Plenari ens
plantegen, en algunes ocasions, per què no es pot votar un acord que és estructural
per separat perquè, potser, estan d’acord amb unes coses i en desacord amb les
altres. Passa el mateix amb les meses de negociació. Negociem els punts un per un.
Uns, assolim acords, per tant, els signem, i altres els seguim negociant. Per tant,
difícilment podrem ajuntar en un acord tot el que, per exemple, la Sindicatura de
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Comptes ens va interpretar del que fem malament o que hauríem de canviar. Anem
negociant al ritme que podem i, com veuen, avui portem dos acords de la Mesa de
negociació i, segurament, més endavant en portarem uns altres.
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 (9), Entesa (4), Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (2) i
l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat
definitiu de 42 vots a favor i 3 abstencions.
3.- Dictamen de data 12 de gener de 2018, pel qual es proposa la ratificació de
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació
de Barcelona, subscrit en data 18 de desembre de 2017, entre la corporació i les
seccions sindicals CCOO, UGT i CGT, sobre el reconeixement del dret a la
percepció del complement de carrera “NT-nivell transició”.
“El vigent Pla de Mandat, 2016-2019, fixa com una de les seves línies d’actuació la
consolidació d’un model de gestió de les persones centrat en el compromís, la
implicació i la motivació, que aprofiti tot el seu talent i potencial per assolir els objectius
de la corporació. Aquesta línia d’actuació estableix, entre els seus objectius específics,
la creació d’un model de carrera professional que incentivi els empleats més
compromesos i implicats en la prestació dels serveis públics propis de la Diputació de
Barcelona.
Als referits efectes els Pressupostos de la Diputació de Barcelona per als exercicis
2017 i 2018, contenen la consignació pressupostària necessària per fer front a la
implementació del model de carrera professional que finalment s’aprovi.
En aquest context, es constituí la Mesa General de Negociació de matèries comunes
(MGNmc) de la Diputació de Barcelona, amb la representació sindical de CCOO, UGT
i CGT, de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a
l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36 del text refós de la Llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
(en endavant TREBEP), en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.c),
del citat text refós, ha endegat, procés negociador sobre la carrera professional
d’aplicació als empleats públics de la Diputació de Barcelona.
Un dels aspectes que han estat objecte de negociació, de manera complementària a la
negociació del nou model de carrera professional, endegat a instància de la part social,
ha estat la regulació de la transició de l’anterior model de carrera professional al nou
model que s’acordi. Aquesta proposta de transició ha de servir d’enllaç entre el model
de carrera aprovat per decret de 20 de juny de 2008, i el nou model de carrera
professional que està essent objecte de discussió en el sí de la Comissió Tècnica de
Carrera Professional constituïda el 22 de juny de 2017.
Aquest Acord disposa, per tal de donar compliment al mandat de la corporació al qual
s’ha fet referència als paràgrafs precedents, que les obligacions econòmiques que se’n
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derivin del mateix, ho seran a càrrec de la consignació disposada a l’efecte en els
pressupostos de la corporació corresponents als anys 2017 i 2018.
Dut a terme aquest procés negociador en el sí de la Mesa General de Negociació de
matèries comunes reunida els dies 17, 23 i 28 de novembre, i 1, 5 i 18 de desembre de
2017, s’ha arribat a l’adopció de l’Acord que a continuació es transcriu, subscrit en
data 18 de desembre de 2017, entre la corporació i les organitzacions sindicals de
CCOO, UGT i CGT sobre el reconeixement d’un complement de carrera professional
(NT-nivell transició).
“ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES DE 18
DE DESEMBRE DE 2017, SOBRE EL RECONEIXEMENT D’UN COMPLEMENT DE
CARRERA PROFESSIONAL (NT – NIVELL TRANSICIÓ)
ACORD
Primer.- Aprovar el reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NTnivell transició”.
D’acord amb el que disposa l’article 37.1, lletra c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (en endavant, TREBEP), la carrera professional esdevé una de les
matèries objecte de negociació en l’àmbit respectiu de cada administració pública.
L’article 21, apartat f), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la
Función Pública, en regular la promoció professional, ja preveia la possibilitat que en l’àmbit
local, el Ple de les corporacions locals, pogués establir mecanismes objectius per assolir
aquesta promoció.
Els articles 16 i següents del TREBEP contenen la regulació dels diversos sistemes de
carrera professional dels empleats públics, i possibilita, entre d´altres sistemes l´aplicació de
la carrera professional horitzontal. Així, l’article 20, apartats primer i tercer del TREBEP,
preveu que les Administracions Públiques establiran sistemes que permetin l’avaluació de
l’acompliment dels seus empleats per tal de mesurar i valorar la conducta professional i el
rendiment d’aquests. I, afegeix, que les Administracions Públiques determinaran els efectes
de l’avaluació en la carrera professional.
L’aplicació del complement retributiu derivat del sistema de carrera professional aprovat
mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 7 de maig de 2008
-modificat per decret de data 20 de juny de 2008- va quedar suspesa a partir de l’any 2013;
així, l’última convocatòria aprovada fou la de CP-2010 (l’últim període meritat fou fins el 31
de desembre de 2009).
La corporació ha endegat un procés de negociació amb la representació sindical amb
l’objecte d’aprovar un nou model de carrera professional que, a l’actualitat, està essent
objecte de debat en el sí de la Comissió Tècnica de Carrera Professional constituïda a
l’efecte, la qual és previst que finalitzi els treballs tècnics durant el primer trimestre de l’any
2018, moment en el qual, s’elevarà a la Mesa General de Negociació la proposta assolida a
la dita Comissió per a la seva negociació final i acord.
Un dels aspectes que han de ser objecte de negociació, de manera complementària a la
negociació del nou model de carrera professional, és la regulació de la transició de l’anterior
model de carrera professional al nou model que s’acordi. Aquesta proposta de transició ha
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de donar cobertura al període temporal existent entre l’1 de gener de 2010 i el moment
actual, i alhora, ha de servir d’enllaç entre el model de carrera aprovat per decret de 20 de
juny de 2008, i el nou model de carrera professional que està essent objecte de discussió en
el sí de la Comissió Tècnica de Carrera Professional.
I. Objecte
S’acorda un complement de carrera identificat com l’esglaó “nivell de transició” (en
endavant, NT) que serà d´aplicació als empleats que durant l’àmbit temporal al qual es fa
referència a l’apartat II del present Acord, tinguessin la condició de funcionari o funcionària
de carrera o de laboral fix de la Diputació de Barcelona i que reuneixin els requisits previstos
a l’apartat III del present Acord, amb l’objecte donar cobertura al període temporal existent
entre l’1 de gener de 2010 i el moment actual, i alhora, ha de servir d’enllaç entre el model
de carrera aprovat per decret de 20 de juny de 2008, i el nou model de carrera professional
que està essent objecte de discussió en el sí de la Comissió Tècnica de Carrera
Professional.
L’NT té per objecte el reconeixement de la conducta professional dels empleats i el seu
rendiment durant el període referit a l’apartat II del present Acord, de conformitat amb el que
preveu l’article 20, apartats primer i tercer, del TREBEP que estableix el següent:
“1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación
del desempeño de sus empleados.
La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora
la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados
(...)
3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la
carrera profesional horizontal (...)”
En aquest sentit, atendrà les circumstàncies objectives relacionades directament amb el
desenvolupament del lloc de treball.
II.

Àmbit temporal

El complement de carrera NT es referirà al període comprés entre l’1 de gener de 2010 i el
31 de desembre de 2015, atenent al fet que l’última convocatòria de carrera professional
aprovada fou la de CP-2010, i l’últim període meritat ho fou fins el 31 de desembre de 2009.
Es prendrà com a data d’indici del nou model de carrera professional, la qual està essent
objecte de negociació actualment, l’1 de gener de 2016 per a tots els empleats de la
Diputació de Barcelona que es trobin dins l’àmbit subjectiu del dit nou model.
III.

Àmbit subjectiu i requisits

1) Els requisits per poder percebre íntegrament el complement de carrera “NT”, són els
següents:

Haver prestat serveis efectius a la Diputació de Barcelona, amb la condició de personal
funcionari de carrera o laboral fix, durant tot el període comprés entre l’1 de gener de 2010 i
el 31 de desembre de 2015, i en la situació administrativa de servei actiu en aquesta
administració.
Són d’aplicació a aquest requisit les excepcions previstes al punt 2 del present apartat.
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 No haver assolit el nivell d’Expert de Nivell de Desenvolupament Professional segons
l’antic model de carrera professional, vigent a través del decret de Presidència de 2008.
 No estar ocupant, actualment, un lloc de treball que tingui assignat un nivell de
complement de destinació igual o superior al nivell d’Expert del grup i subgrup de
classificació de pertinença del funcionari o funcionària de carrera.
El personal funcionari de carrera que estigui promocionat restarà inclòs dins l’àmbit
d’aplicació del present Acord, però s’atendrà, quant a l’assoliment del nivell d’Expert, al
corresponent al seu grup i subgrup de classificació de pertinença com a funcionari o
funcionària de carrera.
 No haver obtingut dues avaluacions del rendiment negatives (QAD) en el període de
meritació esmentat (rendiment inferior a l’adequat), com a circumstància objectiva
relacionada directament amb el desenvolupament del lloc de treball.
2) No es computarà als efectes de perfeccionar el complement de carrera NT el temps
treballat durant el període referit a l’apartat II del present Acord, amb alguna de les següents
condicions:





personal directiu professional
personal eventual de confiança o assessorament especial
personal laboral contractat per ocupar llocs d’alta direcció
el personal contractat per a la formació les condicions de treball dels quals estan
regulades mitjançant les normatives generals que li són d’aplicació

3) S’entenen compresos dins l’àmbit subjectiu del present Acord el personal que tenint la
consideració de funcionari o funcionària de carrera o de laboral fix de la Diputació de
Barcelona durant el període al qual es fa referència a l’apartat II del present Acord, tinguin la
condició d’empleats jubilats a l’actualitat. Aquests empleats es regiran, igualment, per la
resta de requisits previstos al present Acord.
IV. Procediment
El procediment per al reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NT”
s’iniciarà d’ofici des de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona.
La Direcció dels Serveis de Recursos Humans comprovarà la concurrència dels requisits de
cadascun dels empleats i empleades i, posteriorment, publicarà la llista provisional del
personal susceptible del seu cobrament segons els requisits establerts en el present Acord.
A partir de l’endemà de l’exposició de l’esmentada llista es concedirà un període de 10 dies
hàbils per a la possible presentació d’al·legacions i reclamacions, les quals es resoldran dins
dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva presentació.
La corporació donarà trasllat a la representació sindical, així com a la Comissió tècnica de
carrera d’aquelles reclamacions presentades pels empleats en relació amb el reconeixement
del dret a la percepció i que hagin estat denegades per no complir els requisits que es
recullen en el present acord.
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V.

Import econòmic

1) El temps treballat durant el període comprés entre l’1 gener de 2010 i el 31 de desembre
de 2015 perfecciona el dret a percebre, durant els anys 2016, 2017 i successius, un
complement de carrera NT per import mensual de 47,32 euros, sempre i quan es reuneixin
els requisits previstos a l’apartat III del present Acord.
 La quantia resultant pels endarreriments generats els anys 2016 i 2017 es fixa en
1.325,18 euros. Aquesta xifra s’obté de multiplicar 47,32 euros per 28 mensualitats (12
mensualitats per any, més les pagues extres corresponents).
 S’estableix, així mateix, el dret a la percepció mensual del complement de carrera NT de
47,32 euros, durant l’any 2018 i per 14 mensualitats.
Tindrà la consideració de prestació efectiva de serveis per al còmput de temps a tenir en
compte per perfeccionar el complement de carrera NT el corresponent al gaudi dels
permisos o excedències amb motiu de la conciliació de la vida familiar i laboral previstos a la
legislació de funció pública i a les normes convencionals d’aplicació a la Diputació de
Barcelona. Així mateix els períodes d’incapacitat temporal per accident o malaltia
professional, tindran la consideració de serveis efectius.
2) Les quanties previstes al punt 1), d’aquest apartat, es reduiran proporcionalment d’acord
amb el temps en què no hagi existit prestació efectiva dels serveis durant el període de
referència (1 de gener de 2010 – 31 de desembre de 2015), quan es tracti d’algun dels
següents supòsits:
 El temps corresponent al gaudiment de llicències per estudis i per assumptes propis
sense retribució.
 El temps corresponent als dies naturals acumulats d´absentismes per causa de baixa per
incapacitat temporal, indisposicions i prolongacions d´incapacitat temporal per causa de
malaltia comuna, superiors o iguals a 27 mesos.
Qualsevol altre supòsit de no prestació de serveis durant tot o part del període de referència
comportarà el no perfeccionament del dret a percebre el complement de carrera
professional NT.
VI. Pagament endarreriments
Les quantitats consignades com endarreriments –corresponents als anys 2016 i 2017-,
seran percebudes pels empleats durant l’any 2018.
La despesa corresponent a aquests endarreriments serà imputada amb càrrec a la quantia
consignada a la partida pressupostària corresponent a la carrera professional de l’exercici
2017.
En el moment de la signatura del present Acord es preveu per l’any 2018 la mateixa quantia
que la prevista al pressupost 2017 per a aquest concepte, sense perjudici de les
actualitzacions i, en el seu cas, increments, que resultin d’aplicació d’acord amb el que
estableixi la legislació vigent.
En tot cas, les parts s’obliguen a negociar l’aplicació de la diferència entre la quantia
consignada pressupostàriament pel 2018, i que s’ha establert en 6.000.000 d’euros, i la que,
en el moment de l’adopció del present Acord, sigui previst aplicar d’acord amb el que
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s’estableix al paràgraf anterior. Aquesta obligació de negociació s’haurà de produir de
manera immediata des del moment en què legalment es pugui disposar de la xifra
continguda al pressupost aprovat corresponent a l’any 2018.
Atesa la naturalesa de l’NT procedeix fer efectiu el seu pagament a través del complement
de productivitat, el qual està destinat a retribuir el desenvolupament del lloc de treball portat
a terme pels empleats.
Segon.- Aquest Acord tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018.
Tercer.- Aquest acord és d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en els
quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la corporació
hi tingui adscrit.”

De conformitat amb el que disposa l’article 38.3, del Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’cotubre, Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació amb l’àmbit de
negociació recollit al seu article 37, quant a la necessitat d’aprovació expressa i formal
per part de l’òrgan competent de cada administració, a efecte de la seva validesa i
eficàcia; 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 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 del personal al servei dels ens locals, aprovat pel Decret 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 de la Mesa General de Matèries Comunes de la Diputació
de Barcelona, subscrit en data 18 de desembre de 2017, entre la corporació i les
seccions sindicals de CCOO, UGT I CGT, que a continuació es transcriu en la seva
part resolutiva:
“ACORD
Primer.- Aprovar el reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NTnivell transició”.
D’acord amb el que disposa l’article 37.1, lletra c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (en endavant, TREBEP), la carrera professional esdevé una de les
matèries objecte de negociació en l’àmbit respectiu de cada administració pública.
L’article 21, apartat f), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la
Función Pública, en regular la promoció professional, ja preveia la possibilitat que en l’àmbit
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local, el Ple de les corporacions locals, pogués establir mecanismes objectius per assolir
aquesta promoció.
Els articles 16 i següents del TREBEP contenen la regulació dels diversos sistemes de
carrera professional dels empleats públics, i possibilita, entre d´altres sistemes l´aplicació de
la carrera professional horitzontal. Així, l’article 20, apartats primer i tercer del TREBEP,
preveu que les Administracions Públiques establiran sistemes que permetin l’avaluació de
l’acompliment dels seus empleats per tal de mesurar i valorar la conducta professional i el
rendiment d’aquests. I, afegeix, que les Administracions Públiques determinaran els efectes
de l’avaluació en la carrera professional.
L’aplicació del complement retributiu derivat del sistema de carrera professional aprovat
mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 7 de maig de 2008
-modificat per decret de data 20 de juny de 2008- va quedar suspesa a partir de l’any 2013;
així, l’última convocatòria aprovada fou la de CP-2010 (l’últim període meritat fou fins el 31
de desembre de 2009).
La corporació ha endegat un procés de negociació amb la representació sindical amb
l’objecte d’aprovar un nou model de carrera professional que, a l’actualitat, està essent
objecte de debat en el sí de la Comissió Tècnica de Carrera Professional constituïda a
l’efecte, la qual és previst que finalitzi els treballs tècnics durant el primer trimestre de l’any
2018, moment en el qual, s’elevarà a la Mesa General de Negociació la proposta assolida a
la dita Comissió per a la seva negociació final i acord.
Un dels aspectes que han de ser objecte de negociació, de manera complementària a la
negociació del nou model de carrera professional, és la regulació de la transició de l’anterior
model de carrera professional al nou model que s’acordi. Aquesta proposta de transició ha
de donar cobertura al període temporal existent entre l’1 de gener de 2010 i el moment
actual, i alhora, ha de servir d’enllaç entre el model de carrera aprovat per decret de 20 de
juny de 2008, i el nou model de carrera professional que està essent objecte de discussió en
el sí de la Comissió Tècnica de Carrera Professional.
I. Objecte
S’acorda un complement de carrera identificat com l’esglaó “nivell de transició” (en
endavant, NT) que serà d´aplicació als empleats que durant l’àmbit temporal al qual es fa
referència a l’apartat II del present Acord, tinguessin la condició de funcionari o funcionària
de carrera o de laboral fix de la Diputació de Barcelona i que reuneixin els requisits previstos
a l’apartat III del present Acord, amb l’objecte donar cobertura al període temporal existent
entre l’1 de gener de 2010 i el moment actual, i alhora, ha de servir d’enllaç entre el model
de carrera aprovat per decret de 20 de juny de 2008, i el nou model de carrera professional
que està essent objecte de discussió en el sí de la Comissió Tècnica de Carrera
Professional.
L’NT té per objecte el reconeixement de la conducta professional dels empleats i el seu
rendiment durant el període referit a l’apartat II del present Acord, de conformitat amb el que
preveu l’article 20, apartats primer i tercer, del TREBEP que estableix el següent:
“1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación
del desempeño de sus empleados.
La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora
la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados
(...)
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3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la
carrera profesional horizontal (...)”
En aquest sentit, atendrà les circumstàncies objectives relacionades directament amb el
desenvolupament del lloc de treball.
II.

Àmbit temporal

El complement de carrera NT es referirà al període comprés entre l’1 de gener de 2010 i el
31 de desembre de 2015, atenent al fet que l’última convocatòria de carrera professional
aprovada fou la de CP-2010, i l’últim període meritat ho fou fins el 31 de desembre de 2009.
Es prendrà com a data d’indici del nou model de carrera professional, la qual està essent
objecte de negociació actualment, l’1 de gener de 2016 per a tots els empleats de la
Diputació de Barcelona que es trobin dins l’àmbit subjectiu del dit nou model.
III.

Àmbit subjectiu i requisits

1) Els requisits per poder percebre íntegrament el complement de carrera “NT”, són els
següents:
 Haver prestat serveis efectius a la Diputació de Barcelona, amb la condició de personal
funcionari de carrera o laboral fix, durant tot el període comprés entre l’1 de gener de 2010 i
el 31 de desembre de 2015, i en la situació administrativa de servei actiu en aquesta
administració.
Són d’aplicació a aquest requisit les excepcions previstes al punt 2 del present apartat.
 No haver assolit el nivell d’Expert de Nivell de Desenvolupament Professional segons
l’antic model de carrera professional, vigent a través del decret de Presidència de 2008.
 No estar ocupant, actualment, un lloc de treball que tingui assignat un nivell de
complement de destinació igual o superior al nivell d’Expert del grup i subgrup de
classificació de pertinença del funcionari o funcionària de carrera.
El personal funcionari de carrera que estigui promocionat restarà inclòs dins l’àmbit
d’aplicació del present Acord, però s’atendrà, quant a l’assoliment del nivell d’Expert, al
corresponent al seu grup i subgrup de classificació de pertinença com a funcionari o
funcionària de carrera.
 No haver obtingut dues avaluacions del rendiment negatives (QAD) en el període de
meritació esmentat (rendiment inferior a l’adequat), com a circumstància objectiva
relacionada directament amb el desenvolupament del lloc de treball.
2) No es computarà als efectes de perfeccionar el complement de carrera NT el temps
treballat durant el període referit a l’apartat II del present Acord, amb alguna de les següents
condicions:





personal directiu professional
personal eventual de confiança o assessorament especial
personal laboral contractat per ocupar llocs d’alta direcció
el personal contractat per a la formació les condicions de treball dels quals estan
regulades mitjançant les normatives generals que li són d’aplicació
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3) S’entenen compresos dins l’àmbit subjectiu del present Acord el personal que tenint la
consideració de funcionari o funcionària de carrera o de laboral fix de la Diputació de
Barcelona durant el període al qual es fa referència a l’apartat II del present Acord, tinguin
la condició d’empleats jubilats a l’actualitat. Aquests empleats es regiran, igualment, per la
resta de requisits previstos al present Acord.
IV. Procediment
El procediment per al reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera “NT”
s’iniciarà d’ofici des de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona.
La Direcció dels Serveis de Recursos Humans comprovarà la concurrència dels requisits de
cadascun dels empleats i empleades i, posteriorment, publicarà la llista provisional del
personal susceptible del seu cobrament segons els requisits establerts en el present Acord.
A partir de l’endemà de l’exposició de l’esmentada llista es concedirà un període de 10 dies
hàbils per a la possible presentació d’al·legacions i reclamacions, les quals es resoldran dins
dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva presentació.
La corporació donarà trasllat a la representació sindical, així com a la Comissió tècnica de
carrera d’aquelles reclamacions presentades pels empleats en relació amb el reconeixement
del dret a la percepció i que hagin estat denegades per no complir els requisits que es
recullen en el present acord.
V.

Import econòmic

1) El temps treballat durant el període comprés entre l’1 gener de 2010 i el 31 de desembre
de 2015 perfecciona el dret a percebre, durant els anys 2016, 2017 i successius, un
complement de carrera NT per import mensual de 47,32 euros, sempre i quan es reuneixin
els requisits previstos a l’apartat III del present Acord.
 La quantia resultant pels endarreriments generats els anys 2016 i 2017 es fixa en 1.325,18
euros. Aquesta xifra s’obté de multiplicar 47,32 euros per 28 mensualitats (12 mensualitats
per any, més les pagues extres corresponents).
 S’estableix, així mateix, el dret a la percepció mensual del complement de carrera NT de
47,32 euros, durant l’any 2018 i per 14 mensualitats.
Tindrà la consideració de prestació efectiva de serveis per al còmput de temps a tenir en
compte per perfeccionar el complement de carrera NT el corresponent al gaudi dels
permisos o excedències amb motiu de la conciliació de la vida familiar i laboral previstos a la
legislació de funció pública i a les normes convencionals d’aplicació a la Diputació de
Barcelona. Així mateix els períodes d’incapacitat temporal per accident o malaltia
professional, tindran la consideració de serveis efectius.
2) Les quanties previstes al punt 1), d’aquest apartat, es reduiran proporcionalment d’acord
amb el temps en què no hagi existit prestació efectiva dels serveis durant el període de
referència (1 de gener de 2010 – 31 de desembre de 2015), quan es tracti d’algun dels
següents supòsits:
 El temps corresponent al gaudiment de llicències per estudis i per assumptes propis sense
retribució.
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 El temps corresponent als dies naturals acumulats d´absentismes per causa de baixa per
incapacitat temporal, indisposicions i prolongacions d´incapacitat temporal per causa de
malaltia comuna, superiors o iguals a 27 mesos.
Qualsevol altre supòsit de no prestació de serveis durant tot o part del període de referència
comportarà el no perfeccionament del dret a percebre el complement de carrera
professional NT.
VI. Pagament endarreriments
Les quantitats consignades com endarreriments –corresponents als anys 2016 i 2017-,
seran percebudes pels empleats durant l’any 2018.
La despesa corresponent a aquests endarreriments serà imputada amb càrrec a la quantia
consignada a la partida pressupostària corresponent a la carrera professional de l’exercici
2017.
En el moment de la signatura del present Acord es preveu per l’any 2018 la mateixa quantia
que la prevista al pressupost 2017 per a aquest concepte, sense perjudici de les
actualitzacions i, en el seu cas, increments, que resultin d’aplicació d’acord amb el que
estableixi la legislació vigent.
En tot cas, les parts s’obliguen a negociar l’aplicació de la diferència entre la quantia
consignada pressupostàriament pel 2018, i que s’ha establert en 6.000.000 de euros, i la
que, en el moment de l’adopció del present Acord, sigui previst aplicar d’acord amb el que
s’estableix al paràgraf anterior. Aquesta obligació de negociació s’haurà de produir de
manera immediata des del moment en què legalment es pugui disposar de la xifra
continguda al pressupost aprovat corresponent a l’any 2018.
Atesa la naturalesa de l’NT procedeix fer efectiu el seu pagament a través del complement
de productivitat, el qual està destinat a retribuir el desenvolupament del lloc de treball portat
a terme pels empleats.
Segon.- Aquest Acord tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018.
Tercer.- Aquest acord és d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en els
quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la corporació
hi tingui adscrit.”

Segon. DISPOSAR els efectes de l’acord objecte de ratificació a data 1 de gener de
2018.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu del Grup Entesa,
senyor Funes, qui diu: En tot cas, per insistir en què es tracta d’un acord satisfactori,
en la mesura que és un acord de la corporació amb les tres representacions sindicals.
En tot cas, només per insistir en què, per a nosaltres, el 2010 va ser l’any negre de
l’ocupació pública, on hi va haver retallades, paralitzacions i una de les coses que ens
va afectar, també, a aquesta casa va ser l’aturada de la carrera professional; que era
una carrera que havia de permetre, també, una millora, també, retributiva per als
treballadors i les treballadores d’aquesta casa i del conjunt de la corporació. I que, en
aquest sentit, nosaltres només volem insistir en què es fa evident, el 2018, que els
treballadors i les treballadores públiques, no només de la Diputació sinó del conjunt de
l’administració pública, han vist reduïda la seva capacitat adquisitiva entre un quinze i
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un vint-i-cinc per cent i que, per tant, tenim encara recorregut per fer. I que, per tant,
valorem aquest acord en la mesura en que caldrà recuperar poder adquisitiu dels
treballadors i les treballadores públiques, no només de la Diputació, que segurament
era, en l’estructura salarial del país, de les millors retribuïdes, però que encara queda
feina per fer i hem de veure com el conjunt dels treballadors i les treballadores
públiques d’aquest país recuperen capacitat adquisitiva. Per tant, això ajudarà però
que no serà l’única passa que haurem de donar, que n’haurem de donar més. Gràcies.
I en no haver més intervencions la senyora presidenta indica que es passi a la votació.
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 (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(9), Entesa (4), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP Poble Actiu (2).
Organisme de Gestió Tributària
4.- Dictamen de data 23 de novembre de 2017, pel qual es proposa l'acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Argentona, 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 d'Argentona en data 12 de setembre 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.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Argentona, en
data 12 de setembre 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 - Taxa per llicències autoritzacions o comunicacions en matèria d'urbanisme i obres







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.

II - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament







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

2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l'Ajuntament d'Argentona adoptat en sessió
de 12 de setembre de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la delegació efectuada
en la Diputació de Barcelona en acords anteriors referent a les funcions de gestió i
recaptació de la Taxa per expedició de documents administratius (llicències municipals
d'obres i plaques d'obres).
3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Argentona, en data 12 de setembre de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I - Preu públic pel servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis
forestals a les urbanitzacions
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquest ingrés de dret públic es deleguen
són:
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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.

II - Quotes d'urbanització
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquest ingrés de dret públic es deleguen
són:








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.

III - Sancions diverses
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquests ingressos de dret públic es
deleguen són:








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

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




Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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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.

II - Impost sobre activitats econòmiques















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres















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

VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general i per la prestació del
servei de telefonia mòbil











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.
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Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII - Taxes per:
- Recollida d'escombraries
- Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena











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

- Prestació del servei de teleassistència







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.

- Llicències, autoritzacions o comunicacions en matèria d'urbanisme i obres







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.

VIII - Preu públic pel servei de manteniment de les franges de protecció contra
incendis forestals a les urbanitzacions




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.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX - Altres taxes i preus públics







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.

X - Contribucions especials







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

XI - 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.

XII - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores, un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament







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

XIII - Execucions subsidiàries




Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
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.

XIV - Sancions diverses








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

XV - Multes coercitives







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

XVI - 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.

XVII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar







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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè 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.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Bé, ja hem parlat abans de la situació laboral a
l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària i de la manca d’un Pla d’ordenació de
Recursos Humans. També, fa uns dies, en el Ple de pressupostos, on es van
considerar les al·legacions presentades, recordaran perfectament que, de les tres
reclamacions presentades, dues venien precisament de l’Organisme de Recaptació i
Gestió Tributària. Vostès saben que, des de l’inici d’aquesta legislatura, el nostre Grup
hem denunciat, de totes les maneres possibles, la situació laboral d’aquestes
treballadores. Ho fem aquí al Ple, ho fem a la Comissió. I nosaltres no subscriurem cap
nova assumpció de responsabilitat de gestió en tant aquest equiparació, no únicament
l’equiparació real de les treballadores amb la resta de treballadores de la Diputació
sigui una realitat, sinó fins que tota l’ordenació de l’àmbit de Recursos Humans a
l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària no sigui una realitat.
Dit això, per desestimar les al·legacions presentades per dues persones, en l’àmbit de
Recursos Humans, a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, el Govern el que
va fer va ser basar-se en un informe, únicament, un informe jurídic del director de
Recursos Humans de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària. Més enllà de no
subscriure aquesta forma de procedir del Govern, ara ens ha arribat que aquesta
mateixa persona, el director de Recursos Humans de l’Organisme de Recaptació i
Gestió Tributària, el que està fent és demanar, un per un, els carnets d’afiliació sindical
dels treballadors i treballadores de l’Organisme de Recaptació Tributària. Nosaltres
denunciem enèrgicament aquesta pràctica i instem el diputat responsable a què
resolgui aquesta situació, com més aviat millor, sense cap mena de dilació.
Per respondre intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: De fet, del que
diu el senyor Duran no tinc cap informació i, justament, aquesta setmana he estat
reunit amb el sindicat Comissions Obreres de l’Organisme de Gestió Tributària, que no
m’ha fet cap esment d’aquesta sol·licitud de l’afiliació dels treballadors i treballadores.
És estrany però, en tot cas, demanaré què passa en aquest sentit.
És evident que ja vaig donar explicacions, llargues, i al Ple d’al·legacions d’aquest
mateix mes vaig explicar, políticament, com estava la situació. I em penso que, malgrat
ens basem i ens fonamentem en un informe, ja vaig explicar, en el Plenari, quins eren
els motius i des de quina visió política estàvem treballant. En tot cas i molt breument, a
l’Organisme de Gestió Tributària estem treballant amb molta intensitat, segurament,
anem més a poc a poc del que voldrien els treballadors i les treballadores però també
els hi vaig explicar, en el Plenari, que la situació venia de no tenir una relació de llocs
de treball, de no tenir una valoració dels llocs de treball, de l’equiparació, en aquest
cas, de l’adhesió al conveni... Tota aquesta feina que, de vegades, voldríem que anés
més de presa però que té les seves complicacions quan estàs posant en solfa tot allò
que està damunt la taula i que estava endarrerit. Per tant, seguirem treballant,
insisteixo, malgrat que sabem que, en alguns moments, hi ha desacords i que això
provoca un malestar per part dels treballadors i els representants sindicals però,
també, la voluntat explícita del Govern de resoldre aquesta situació. I, com els hi deia
en aquell Plenari, tot allò que estigui relacionat amb la valoració i la relació de llocs de
treball, si s’endarrereix en el temps, el que ens comprometíem era a fer-ho amb
caràcter retroactiu; per tant, perquè no perdin res els treballadors i treballadores. I
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també els hi deia que, en el pressupost de l’Organisme, hi ha una partida
pressupostària per afrontar això. I també els hi deia als treballadors que, si aquesta
partida, com deia a la intervenció anterior, no és suficient, sempre és possible fer una
modificació de crèdit. Per tant, seguirem treballant amb la voluntat de resoldre aquesta
situació quan abans millor, tot i que sabem que s’ha allargat en el temps perquè s’ha
complicat en el moment de negociar-la.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 45 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (4),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 2
abstencions.
II.PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, per a instar la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació
d’emergència social.
El text sotmès a debat i votació incorporada les esmenes presentades pel Grup
Convergència i Unió i acceptades pel Grup proposant.
“En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves
lleis per tal d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els instruments
que permet el règim autonòmic vigent.
La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret-llei d'impostos als bancs, el Decret-llei
contra la pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o contra els
desnonaments), han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional,
avantposant aquest una interpretació rígida de la Constitució de 1978 front la voluntat
majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, on aquestes lleis
es van aprovar per una àmplia majoria.
Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional -per iniciativa del
govern espanyol o pròpia- ha suspès o anul·lat fins a quaranta-sis lleis, la situació
d'emergència social no ha fet més que agreujar-se.
Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la desigualtat
social; l'alt risc d'exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les
majors dificultats d'accés a l'habitatge, així com de poder-lo mantenir; l'augment de les
desigualtats en l'accés al sistema sanitari públic i al sistema educatiu.
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És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l'agulla
per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les
suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques
públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi econòmica que
patim des de 2008. Calen solucions d’emergència mentre no s'implementi un procés
constituent que ens permeti avançar cap a una República que ens doti de majors
recursos i sobirania per poder desenvolupar una arquitectura institucional, una
legislació i unes polítiques públiques basades en una major redistribució de la riquesa.
Per tots aquests motius el Grup Polític de la CUP-Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Instar de forma urgent el nou Parlament de Catalunya a defensar la vigència
de totes les lleis suspeses i aprovar de nou les anul·lades pel Tribunal Constitucional
en l’anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d’emergència social.
SEGON. Instar el nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns per
tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat possible un
cop hagin estat aprovades de nou al Parlament.
TERCER. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la
Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislativa
autonòmica.”
La presidenta, senyor Conesa (CiU), dona la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: En primer lloc, voldríem agrair les esmenes fetes
a la moció per part tant d’Esquerra Republicana de Catalunya com pel Grup polític de
Convergència i Unió a la Diputació.
El Tribunal Constitucional, braç polític de tots els governs de l’Estat espanyol des de la
instauració del règim de 1978, va suspendre, a l’anterior legislatura catalana, fins a
quaranta-sis lleis, quaranta-sis, aprovades pel Parlament de Catalunya; al nostre
entendre, amb la voluntat manifesta de l’Estat espanyol d’eliminar de facto
l’autogovern de Catalunya. Molt abans de l’aplicació del Decret de Nova Planta,
anomenat article 155, nosaltres, des de la CUP-Poble Actiu, pensem que el Decret de
Nova Planta no és ja l’article 155 sinó la Constitució espanyola mateixa. Sempre hem
defensat la desobediència a un Tribunal Constitucional que considerem il·legítim,
il·legítim en el seu nomenament i, encara més, quan atempta contra els interessos i la
qualitat de vida dels catalans i catalanes. Anul·lar la Llei de pobresa energètica o la
Llei contra els desnonaments és políticament i moralment menyspreable. Creix la
desigualtat social, l’exclusió social, les dificultats per accedir a un habitatge i als
sistemes públics d’educació i salut catalans. Hem de fer efectives aquestes lleis per
aturar l’emergència social que patim, en tant el procés constituent de la nova república
catalana, amb plena sobirania, no sigui una realitat. La qüestió és: què farà el nou
Govern de la Generalitat? Farà política autonòmica mesella al senyor Rajoy i al senyor
Montoro? Farà política de peix al cove? O farà política social al servei dels catalans i
catalanes? Què farà el nou Govern de Catalunya? Farà política social o política
nacional? Per a la CUP-Poble Actiu, tant la política nacional com la política social són
eixos absolutament indissociables.
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Cal defensar la vigència de les lleis suspeses i aprovar de nou les anul·lades però,
sobretot, cal fer autocrítica i dotar econòmicament les lleis que s’aprovin. I no fer, com
en la legislatura anterior, en què moltes lleis van néixer mortes perquè es van aprovar
sense pressupost per a fer-les efectives. Esperem que això no passi en la legislatura
que acabem d’encetar i que els grups polítics que hi donin suport al nou Govern de la
Generalitat en prenguin bona nota.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Nosaltres, des del Grup Popular, en aquesta moció compartim la finalitat que pugui ser
la lluita contra l’emergència social i, per tant, en aquest aspecte no tindríem cap
inconvenient en votar-la a favor.
El que passa és que aquesta moció ens sembla més amb tendència a desobeir i a
sortir de la legalitat que no pas preocupar-se del que realment pateixen la ciutadania
que està sota aquesta situació d’emergència; perquè tot el text de la moció està més
basat en Tribunal Constitucional, república, etc., etc. Nosaltres creiem que, per fer lleis
d’emergència social, no ens cal una república. Ho podem fer perfectament amb el
sistema que tenim, i ens sembla que es pot legislar perfectament per afrontar
l’emergència social que podem patir sense necessitat de vulnerar la llei.
En aquest cas, nosaltres ens abstindrem perquè creiem que aquesta moció, si bé
compartim la part que es refereix a la lluita contra l’emergència social, discrepem
profundament del tractament que se li dona i de la finalitat que té.
Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Los datos que nos ofrece anualmente IDESCAT
nos vuelven a presentar, este año, una realidad desoladora en relación a la situación
de emergencia social que viven muchos ciudadanos en Cataluña. Los últimos datos
nos indican que el 19,2% de la población catalana vive en la pobreza; un porcentaje
que llega al 24% si hablamos de población menor de dieciséis años, y un 15% en
población mayor de sesenta y cinco años. Actualmente, el 60,9% de los hogares
catalanes tienen la necesidad de recibir algún tipo de prestación social. Son datos fríos
pero tenemos que saber que, tras ellos, evidentemente, se esconden nombres y
apellidos, se esconden situaciones angustiosas que viven muchos de nuestros vecinos
y de los ciudadanos de Barcelona.
Y para combatir esta realidad hay tres posibilidades. Para transformar esta realidad,
como se diría en términos marxistas, tenemos tres posibilidades.
Una, por la que optaron los anteriores Governs de la Generalitat, formados por
Convergència y por Esquerra Republicana, nos instalamos en la política del “contra
peor, mejor” y, desde una deslealtad política e institucional, y conscientemente,
aprobamos una serie de normas que sabemos que invaden competencias de otras
administraciones, y que, evidentemente, serán presentadas ante el Tribunal
Constitucional, y nos permitirá seguir viviendo en la política del victimismo; de “la culpa
la tienen otros”. Esta es una opción. Mientras, de forma real, sí que actuamos sobre
los presupuestos, como hacían los gobiernos, por cierto, presupuestos apoyados
también por la CUP, y rebajábamos y recortábamos constantemente las partidas de
protección social; mientras nos quejábamos de que Madrid nos suspendía normas.
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La segunda opción que hay para enfrentarnos a esta situación es por la que opta la
CUP. Presenta mociones demagógicas desde la irrealidad, desde una república
imaginaria, sabiendo que se trascienden los ámbitos competenciales de las
administraciones donde las presenta, y no presentándolas en aquellos foros donde se
tienen que presentar. Y es lo que ha hecho, aquí, la CUP, hoy, presentando esta
moción.
La tercera posibilidad que tenemos es trabajar con las herramientas de las que
disponemos. Y, al amparo de nuestro Estatuto de Autonomía, sí que tenemos
herramientas para luchar contra estos índices de pobreza, que asolan a muchos
vecinos de Cataluña y de nuestra provincia. Nosotros, nuestro Grupo apuesta por esta
tercera opción: hacer políticas posibles, hacer políticas realizables y, por tanto,
nosotros votaremos en contra de una moción que utiliza la situación de necesidad,
por la que pasan muchas personas, con un simple interés político y demagógico.”
La senyora Conesa don la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui
diu: Per anunciar que el nostre Grup sí que hi donarà suport a la moció. A
nosaltres, en tot cas, ens hagués agradat que hagués tingut altres complements però
entenem que el que planteja la moció és correcte i se li pot donar suport. Com a
marxistes de debò, que encara quedem alguns aquí, sí que fem aquesta anàlisi de la
realitat però, també, sospitem de les explicacions i de les solucions fàcils; i, per tant,
no acabarem d’acceptar que tot sigui fàcil i que, fent així, resoldrem els problemes de
pobresa a la nostra societat, perquè entenem que això no és així i els que estem en
els ajuntaments encara ho veiem més clarament.
En tot cas, el que diu la moció, lligat amb això, és que tindrem un nou executiu, no
sabem quan ni com però sembla que hi haurà un nou executiu a la Generalitat, i, per
tant, li posem deures; ja ens sembla bé. I els deures que li posem són tenir un nou
pressupost i no només tenir un nou pressupost sinó tornar a presentar aquelles lleis
que anaven a lluitar contra l’emergència social i que les tornem a fer bé; perquè alguna
massa bé no la vam fer. En tot cas, les fem bé i les tornem a presentar. I, per tant, això
ens sembla correcte i, a partir d’aquí, nosaltres creiem que és important, perquè una
cosa és evident; les entitats del Tercer Sector, de Comissions, d’Oxfam..., el que ens
diuen és que la realitat que viu Catalunya és que cada cop som una societat més
desigual i, a partir d’aquí, hem de veure que hi ha coses que s’estan cronificant, que hi
ha situacions que estan colpejant especialment determinats col·lectius i que tenim una
societat cada cop més injusta i més empobrida. Per tant, el paisatge és desolador.
Però no només tot és qüestió de les lleis catalanes que no hem aprovat i que ens ha
suspès. També, hem de ser conscients que aquí, un element central de qualsevol
política social, que en aquest país i en el conjunt de l’Estat no hem resolt, que és com
garantim a la gent feina i sostre; i com garantim que la gent pugui accedir a un lloc de
treball de qualitat que no sigui precari; com fem que els joves i les joves no hagin de
marxar del nostre país; i com fem que la gent pugui tenir un habitatge on el preu, a ser
possible, no es dispari cada tres anys i, per tant, hi hagi un lloguer controlat, i hi hagi
un mercat públic d’habitatge potent i la gent pugui accedir a l’habitatge. Per tant, en
definitiva del que estem parlant és de desigualtat. I la nostra pregunta, que ja fa molts
anys que ho estem dient, és: quanta desigualtat pot aguantar la democràcia, tant la
catalana com la del conjunt de l’Estat? I, en aquest sentit, entenem que la moció, ben
plantejada, el que fa és denunciar els incompliments de l’Estat; però no és només

Àrea de Presidència
Secretaria General

l’Estat qui ha fet incompliments. També la Generalitat ha fet incompliments. I no només
podem tenir un pla de xoc recuperant les lleis que ens han suspès. Un pla de xoc s’ha
de fer més enllà del que diu el Tribunal Constitucional, i no val amb una Generalitat
que s’amaga només en el que li han suspès. Creiem que, en aquests moments, hem
d’anar molt més enllà i, per tant, cal fer moltes coses, entre les coses revertir les
dinàmiques privatitzadores, plantejar una fiscalitat més justa, acabar amb la
corrupció... Són elements que ajudarien a tenir un pla de xoc més potent. Per tant, un
pla d’emergència social no es fonamenta només en les lleis impugnades a l’Estat
espanyol, es fonamenta en anar amb més coses: en tenir partides suficients per
abordar els problemes reals de la gent, amb una educació inclusiva, un accés a la
salut, un accés al benestar, un accés a l’habitatge, una lluita contra la pobresa
energètica... Tot això entenem que, implícitament, queda inclòs en les demandes que
fa aquesta moció. Que està molt bé que el Govern hagi de fer les lleis de nou però,
també, haurà de fer coses noves perquè la situació d’emergència social és greu. Per
tant, hi donaríem suport en el benentès que és feina per al nou Govern de Catalunya,
que tant de bo el tinguem algun dia, perquè significa que podrà començar a treballar.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
Pren la paraula a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres, quan llegíem
el títol de la moció, no podem estar més d’acord amb instar el nou Govern de la
Generalitat a poder fer front a la situació d’emergència social. Si fos pel títol, nosaltres
votaríem favorablement aquesta moció. I ara escoltàvem molt atentament el que deien
els diferents portaveus. Escoltàvem, precisament, molt atentament el que deia el
portaveu de l’Entesa perquè és veritat que el que pretén aquesta moció és posar una
sèrie de deures, però n’hi ha d’altres; però no hem vist la presentació d’esmenes per
poder reclamar i demanar, de manera contundent, aquests deures; que pensem que
no calen noves lleis, ni cal portar aquestes suspeses al Parlament de Catalunya, per
posar-nos mà a l’obra com a país. Perquè és cert que, durant aquests darrers anys,
quan observem la societat el que veiem és que és una societat, efectivament, més
desigual; en alguns casos, amb greus situacions de vulnerabilitat social. I hi ha una
cosa que diu la moció amb què sí estem d’acord, amb aquesta part, en el darrer
paràgraf de la part expositiva, on ens parla d’aquesta necessitat urgent que les
institucions catalanes posin fil a l’agulla per començar a desenvolupar i fer efectives
lleis i reglaments. Però no cal començar per les suspeses perquè tenim eines i el
Govern de la Generalitat, el proper, el nou Govern de la Generalitat té eines per poder
fer-ho. Hi ha lleis que no estan suspeses, en aquest moment, que no es porten a
terme. Ho deia molt bé el portaveu del Grup de Ciutadans: menys discursos i més
pressupostos. En el cas de l’eficiència de la pobresa energètica, l’execució del
pressupost és d’un deu per cent. No cal anar aprovant lleis suspeses, cal executar
aquests pressupostos. No cal esperar això i, en el cas d’aquestes lleis impugnades,
ara, en aquest moment, no hi ha cap llei impugnada que impedeixi que la Taula
d’Emergència disposi d’habitatges socials, o bé amb acords amb els grans tenidors, o
bé mobilitzant el gran nombre d’habitatges buits que té la pròpia Generalitat. Per això,
no cal portar lleis suspeses o lleis anul·lades pel Tribunal Constitucional. Hi ha eines
que no s’executen perquè, segurament, el que pretenem no és fer front a la situació
d’emergència; jo crec que, amb aquest contingut, el que es pretén, possiblement, és la
confrontació i la provocació. I és el moment de deixar la provocació de banda. I és el
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moment de, amb aquelles eines que sí tenim, posar-les en marxa, executar
pressupostos o tirar d’aquelles lleis que no han estat suspeses o la part, per exemple
d’eficiència energètica, perdó, eficiència energètica no, de la pobresa energètica, que
no ha estat suspesa per part del Tribunal. Executem tot això, aprofitem les eines que
tenim i deixem els discursos i, sobretot, apliquem i executem els pressupostos. El
nostre vot serà en contra.
I, a continuació, intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, primer de tot, manifestar al
senyor Duran que, a Esquerra Republicana compartim plenament no només el
plantejament de la moció, sinó que no es pot diferenciar la lluita d’una política
d’emancipació nacional amb una lluita d’emancipació social. Qui volem construir un
nou país és, precisament, per donar més oportunitats a la seva gent i, per tant, no és
destriable.
En segon lloc, senyor Tovar i senyor Riera, escoltin, qui ha suspès unes lleis no és el
Parlament de Catalunya, en tot cas és l’Estat espanyol, i no podem tenir o no tenir en
compte que el poder judicial i el poder legislatiu de l’Estat espanyol, des del nostre
punt de vista, estan clarament lligats uns amb els altres. De fet, qui ha impugnat unes
lleis democràtiques, escollides i votades per la majoria del Parlament de Catalunya,
recordem-ho, és el Parlament, és un Parlament democràtic, i qui les ha impugnat és
l’Estat espanyol.
Escoltin, jo, a Entesa i al Grup Socialista, mirin, els hi diré una cosa. En aquests
moments, fa mesos que aquest país no té Govern. Que aquest país no es governa.
Que aquest país quan, des de la matèria de carreteres, demanem el traspàs, de la
Generalitat, d’una carretera d’una població se’ns diu que, des de fa mesos, no podem
signar-ho perquè no tenim autorització per part de l’Estat espanyol; per part del Govern
que mana a Catalunya en aquests moments, que és el Govern espanyol, que, en
concret, la Presidenta del Govern de la Generalitat és Soraya Sáenz de Santamaría.
Per tant, som una minsa autonomia, un mins Parlament, que quan volem fer lleis ens
les impugnen; que no podem decidir per nosaltres mateixos, ni tan sols sobre les
competències que teníem atorgades per part de l’Estat, sinó que constantment hem
d’estar fiscalitzats per aquest Estat, amb una ingerència insuportable. Quants altres
parlaments, a Europa, tenen una ingerència per part de l’Estat central com té, en
aquests moments, Catalunya? Jo voldria que algú m’ho respongués. Que totes
aquestes lleis intenten beneficiar i afavorir els sectors socials més desafavorits del
país. Que és cert que tenim un 19% de la població que està per sota del llindar de la
pobresa, com fa anys que ho tenim i, si apliquem aquestes lleis i el Parlament, d’una
forma majoritària, ho aprova, és per intentar, senzillament, intentar que aquests
ciutadans secundar les eines perquè se’n puguin sortir. I que, en el fons, són unes lleis
que intenten defensar la necessitat de desenvolupar Catalunya.
Per tant, escoltin, nosaltres donarem recolzament com a Esquerra, però jo crec que,
també, hem de dir en veu alta que, els hi agradi o no els hi agradi als partits
constitucionalistes, i els que encara no sabem si és carn o peix, la majoria
parlamentària escollida democràticament en aquest país és una majoria
independentista i tenim, per tant, el dret d’aplicar polítiques a favor dels ciutadans.
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Tanca la ronda d’intervencions el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor
García Cañizares, qui diu: Primer de tot, per agrair al Grup de la CUP la incorporació
de l’esmena que hem proposat quant a aquesta moció i les lleis suspeses i les lleis
anul·lades. Tot això crec que, o entenem, com a Grup, que és evident que hi ha una
situació de bloqueig de moltes de les normatives que es fan a nivell parlamentari a
Catalunya; això és una evidència. I, també, és evident que el que pretenia el
Parlament de Catalunya era aprovar lleis pensant en la societat, pensant en una
necessitat que té el poble de Catalunya i que, per tant, s’ha de resoldre.
Aquesta situació que estem vivint els últims temps ens porta a què tot allò que pot tenir
alguna possibilitat d’estar suspesa pel Tribunal Constitucional acaba anant al Tribunal
Constitucional, perquè els grups parlamentaris fan aquesta feina. Per tant, el que es
proposa, que és tornar a aprovar les lleis que no estan vigents perquè han estat
anul·lades, és una bona proposta. Perquè si mirem quines són aquestes normatives i
veiem què estan fent cara a la població, és immillorable per aconseguir una societat
més justa. El que ens toca al Parlament i el que ens toca als governs sempre és
repartir la riquesa de la millor manera possible, i el que ha de fer el Parlament, que
representa els ciutadans de Catalunya, justament és intentar que allò sigui possible. El
moment què tot allò que aprova el Parlament, en aquest sentit, per una situació aliena
a les necessitats dels ciutadans, va al Tribunal Constitucional i ho anul·la, és un
perjudici evident. Per tant, és evident que podem fer moltes altres coses més amb el
que tenim, però que aquesta feina del Parlament és imprescindible; i recuperar allò
que s’ha declarat inconstitucional o s’ha suspès, en molts casos, fins i tot lleis que
s’han suspès, després, han tingut una sentència favorable.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Ballarín (PSC-CP).
Per tant, en aquest sentit, nosaltres instem el nou Parlament i el nou Govern, quan
estigui constituït amb president i consellers, que treballin en aquest sentit i que ho facin
d’una manera molt clara i, també, amb un consens social molt important. Perquè el
que ens correspon a nosaltres, com a Diputació de Barcelona, justament és tenir
present que qui és la primera administració són els ajuntaments, que representem
nosaltres. I que aquella normativa que aprova el Parlament de Catalunya i que es posa
per resoldre situacions d’emergència social, l’acabem aplicant els municipis. I que, si
de cas, hi ha algú que viu aquestes situacions injustes, per part de la població, en
primera línia som els ajuntaments. Per tant, que el Parlament pugui legislar
tranquil·lament, que les lleis siguin aplicables, que es reformin aquelles lleis que tenen
algun vici que no és possible i que, sobretot, actuïn damunt de les persones, que és el
que tots plegats volem.
I és evident, també, que hi ha una qüestió política de rerefons i que fa que aquesta
situació es vagi provocant. Però també és veritat que el Constitucional també ha
declarat inconstitucionals vàries propostes del Govern de l’Estat, que són més de
trenta, en l’àmbit de serveis socials, en l’àmbit de medi ambient, en l’àmbit de beques; i
que, tot i que el Tribunal Constitucional ha dit que el que havia aprovat el Parlament és
constitucional, el Govern Rajoy no les ha aplicat ni està respectant el que el Tribunal
ha dit en aquest sentit.
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Demana novament la paraula el senyor Duran (CUP-Poble Actiu), i diu: Senyor
Riera, deia en Josep Maria Esquirol que qui va al desert no és un desertor. Deia que
qui fa d’ermità, tot i que viu a l’erm, no és, en absolut, estèril. La vida pot ser
perfectament fecunda des de la marginalitat perquè allò que compta és la possibilitat
de ser inici. I sí que és cert. Des de la CUP-Poble Actiu volem ser inici i tenim una
certa tendència a desobeir. Tenim una certa tendència a desobeir allò que és il·legítim,
que segons vostès pot ser legal però que, des del punt de vista moral, és
absolutament il·legítim. Segons el seu plantejament, encara seríem en temps de
caverna si no hi hagués hagut algú que, des de la marginalitat, s’hagués atrevit a
desobeir, a ser inici. Vostès diuen que no cal una república per fer una llei
d’emergència social. Segons vostès, no; però és que la fem sense ser una república i
vostès, amb el seu braç polític, la tomben. No siguin hipòcrites. El seu Tribunal
Constitucional i el Tribunal Constitucional socialista, que ho és també, actuen
políticament, no pas per criteris jurídics sinó per criteris polítics. Nosaltres ens
preguntem si la situació política a Catalunya, en la lluita per una nova república
catalana i un nou procés constituent, hagués estat la mateixa, jurídicament parlant, si
en lloc d’actuar per anul·lar aquest autogovern no pas per criteris de justícia, ni molt
menys, i encara menys, de justícia social. Vostès el que han fet, el seu braç polític el
que ha fet és eliminar i/o suspendre determinades lleis, simplement perquè s’estaven
fent a Catalunya en un moment polític determinat. I això és així.
Clar, evidentment, la classe política catalana, i avui estem parlant molt d’autocrítica,
l’ha de fer, i l’ha de fer profundament; perquè és cert que, durant molts anys, hem
caigut, com comentava el senyor Tovar, el portaveu de Ciutadans, en un cert
victimisme sobre si la culpa la té o no la té Madrid. Però és que, senyors, més enllà
dels errors comesos, que són molts i greus, els errors propis comesos, que són molts i
greus, és evident que estem escanyats políticament i econòmicament per l’Estat
espanyol; un Estat espanyol que, amb el seu braç polític, suspèn o anul·la aquestes
lleis i es gasta tranquil·lament vuitanta-set milions d’euros en una operación Piolín per
dir: “Senyors, feu bondat perquè, si no, aquí teniu les porres”. Vuitanta-set milions
d’euros. No els hi fa vergonya això?
Sobre si presentem o no presentem mocions demagògiques, presentem les mocions
que considerem, en el lloc que considerem i quan podem. Aquesta moció s’ha
presentat, avui, a la Diputació de Barcelona per instar el Govern de la Generalitat a
actuar en un sentit determinat, simplement perquè encara no ho ha pogut fer al
Parlament; però, una vegada estigui plenament constituït el Parlament, la primera
moció que presentarà el Grup de la CUP serà aquesta. Però per una qüestió de
supervivència, per una qüestió d’urgència social.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Ha d’acabar.
I el senyor Duran diu: Sí, sí. Acabo. La portaveu socialista diu: “Menys discursos i
més pressupostos”. Doncs apliqui’s la pel·lícula. Apliqui’s la pel·lícula perquè vostès,
subscrivint l’article 155, el que estan fent és escanyar, com he dit anteriorment,
políticament i econòmicament el nostre país. Vostès són corresponsables. Per tant,
una vegada més deixin de ser hipòcrites.
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Avui mateix, i recordant la intervenció del portaveu d’Esquerra Republicana, escolteu,
mireu fins a quin punt estem escanyats políticament que la virreina catalana, la
senyora Soraya Sáenz de Santamaría, vol decidir qui pot o qui no pot ser president de
la Generalitat. Això és una vergonya.
La senyora presidenta diu: Recordo que, quan el llumet és intermitent, estem en
temps de descompte. Així, m’estalvien que jo els hagi d’avisar. I, tot seguit, dona la
paraula per a una segona intervenció al senyor Riera (PP), qui diu: De totes maneres,
avui anem bé de temps. En qualsevol cas, jo crec que el senyor Duran tenia preparat
un discurs amb el vot negatiu del Partit Popular perquè, si no, no s’explica tota
l’argumentació que ha donat, que no té res a veure amb el nostre posicionament.
Nosaltres entenem que, en un Estat de Dret, s’escullen els polítics perquè facin lleis,
que es legislin i que regulin la nostra societat. Aquí ningú acaba a garrotades quan un
veí envaeix un terreny o quan algú fa unes obres que no ha de fer, o quan algú
comet... Van als tribunals, com fa tothom civilitzat. I allà és on ens entenem, els jutges
decideixen i diuen qui té raó i qui no té raó. I això és el que es fa a tot arreu. Jo ja sé
que, potser amb un esperit marxista, aquest sistema no va gaire bé, però és el que
tenim i el que funciona a la Unió Europea. No hi ha cap Parlament de la Unió Europea
que hagi legislat, cap Parlament de la Unió Europea que hagi legislat en contra de la
seva Constitució i en contra de les seves lleis, amb l’excepció de Catalunya, vàries
vegades. Contra la República ja es va fer això amb la Llei de conreus. Contra la
República, ja es va fer això. Ho dic perquè aquí s’invoca molt la República.
Nosaltres entenem que hem de lluitar contra l’emergència social, faltaria més, i, per
això, ens hem abstès; perquè no compartim la moció com està redactada, però sí
volem que es facin lleis. Però es poden fer dintre de la legalitat i es poden fer coses
dintre del sistema que tenim. Perquè, senyors de la CUP, miri, senyor Duran, la CUP,
quan començava a ser molt separatista, la CUP de Reus va destapar un dels
escàndols més grans de la sanitat catalana, el cas INNOVA, i encara vostès hi han
continuat donant suport a aquesta gent, corrupta, que gestionava el 80% de l’atenció
primària. Vostès van donar suport; o sigui, vostès, depèn de qui tenen d’adversari,
actuen d’una manera o actuen d’una altra. Contra nosaltres són molt feliços, això ja ho
sé. Nosaltres hauríem de ser bé d’interès social, perquè són molt feliços contra
nosaltres, Però quan els demés cometen irregularitats, lladronici o qualsevol tipus
de...; ens agradaria veure’ls tan combatius com ho són amb nosaltres.
Ens reafirmem en la nostra abstenció. Estem a favor de legislar per aturar
l’emergència social, per aturar la gent..., ajudar les persones que ho necessiten; però
no estem d’acord amb el redactat d’aquesta moció perquè entenem que no ens toca.
I, també, demana novament la paraula el senyor Tovar (C’s), qui diu: “Supongo,
bueno, parece que estoy equivocado porque yo pensaba, señor Duran, que aquí
veníamos a discutir de cuestiones políticas y legales y no de cuestiones morales. Debo
estar equivocado.
Al señor Fàbrega, por alusiones también, y después de regalarnos su mitin, me
gustaría preguntarle si usted le concede la misma legitimidad democrática al Congreso
de los Diputados que al Parlament de Catalunya? Yo entiendo que sí y, por tanto,
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cuando uno de los dos, o sea el Parlament o sea el Congreso de los Diputados,
plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional, la misma legitimidad tienen de
plantearlo. Y, de hecho, en el año 2016, si los datos no nos engañan, el Tribunal
Constitucional tenía ciento tres procedimientos abiertos en los que las partes eran la
Generalitat y el Estado; y ochenta y dos los había abierto la Generalitat y veintiuno, el
Estado.”
Intervé a continuación la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: Molt ràpidament i amb el
màxim respecte a les posicions expressades, que cadascú té la seva. Però ens hem
sentit una mica al·ludits quan ens han dit que ens apliquem la pel·lícula i, sense voler
entrar en rèpliques i contrarèpliques, només dir que nosaltres ja ens l’apliquem. És per
això que, segurament, en els ajuntaments on governem executem els pressupostos.
En el meu cas concret, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’executa al noranta-set
per cent. Per tant, el que es tracta és efectivament d’això: d’aplicar-se la pel·lícula els
que disposen de pressupostos i no els executen, o és el cas de la majoria
d’ajuntaments, amb independència del color que hi governi, les emergències socials
que hem dedicat a poder lluitar contra la pobresa energètica, per exemple. Per tant,
aplicar la pel·lícula, nosaltres ja l’apliquem. Els que s’han d’aplicar la pel·lícula són els
que tenen disponibilitat de recursos i no els apliquen.
Demana la paraula el senyor Duran (CUP-Poble Actiu), i diu: Ah, dues qüestions
molt breus. En primer lloc, Sr Tovar, si vostè dissocia la política de la moral com tantes
altres disciplines, crec que està sincerament desubicat; i pel que fa a la intervenció
última de la portaveu socialista... ara no recordo que havia dit, m’he perdut. Ja ho
trobarem, molt bé.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Entesa (4) i CUP - Poble Actiu (2), el
vot en contra dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup polític
Partit Popular, sent el resultat definitiu de 31 vots a favor, 13 vots en contra i 3
abstencions.
2.- Moció que presenten els Grups Polítics Entesa i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés, amb l’adhesió dels Grups Polítics Partit
Popular i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía de la Diputació de Barcelona,
sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals.
“El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d’una iniciativa
legislativa popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública.
Aquesta llei tenia la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la
demanda real i reforçar la idea que l’educació en la petita infància, entre el naixement i
els 3 anys era clau pel bon desenvolupament de les persones.
A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a part
de l’educació Infantil amb un objectiu molt clar:
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“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants
durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar
els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural….L’etapa
d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els
tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat…
Durant l’educació infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives
específiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels
alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a llurs característiques singulars….” (Article
56).

El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de
finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les
places previstes a la Llei. Això va permetre que a comarques i ciutats de la demarcació
de Barcelona amb molta població infantil entre els 0 i 3 anys incrementessin l’oferta.
En aquest sentit, el 19 de novembre de 2010 es va signar un Acord Marc entre la
Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM, referent al finançament del sosteniment de
les places públiques de les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals i
s’establia una aportació de la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-2011.
L’acord preveia que el cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera
similar entre les famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la qual
cosa 1/3 del cost havia d’estar finançat per la Generalitat: 1800 €. Segons aquests
acords la Generalitat havia de finançar amb 1800 € el curs 2011/12. No ho va fer i es
va plantejar anar passant de 1800 € a 1600 € fins a 1300 €, i el 2012 es va amenaçar
amb 1000 € per acabar en els 875 €.
A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a
ser una suplència espontània de les Diputacions, en especial la de Barcelona ja que és
la demarcació amb major nombre de places 0-3. L’import total de les aportacions de la
Diputació de Barcelona per Escoles Bressoles va creixent de 2012 a 2017 i se situa
poc a poc en més de 20 milions d'euros que inclouen a algunes subvencions a escoles
bressol privades i beques menjador. Cal no oblidar que aquests ja eren recursos
adreçats als municipis perquè surten de projectes i programes de suport al món local
que es deixen de fer. Fins el pressupost de 2017 de la Diputació de Barcelona la
partida d’Escoles Bressol no estava creada dins del Pressupost ordinari i es feien les
aportacions a través de Plans Complementaris. Enguany, al pressupost 2018 aprovat
definitivament el passat 11 de gener de 2018, trobem inclosa una partida de
funcionament i escolarització escoles bressol amb un import de 24,2 milions d’euros.
En aquest context els ens locals van optar per internalitzar el cost que va deixar de
cobrir la Generalitat, traspassar-ne una part a les famílies en forma d’increment de
quotes i, en alguns casos, compensar-ho amb la introducció de sistemes de tarifació
social o bonificacions en funció de la renda familiar.
El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu
contra la Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per recuperar el recursos
pactats el 2005 i el 2010 i percebre els imports corresponents de les anualitats de
2012-2013; 2013-2014; 2014-2015.
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Els darrers Governs de la Generalitat no han estat prou sensibles a les necessitats
educatives del nostre país, essent l’anul·lació de l‘aportació econòmica del Govern de
la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol de les accions més perjudicials per
a la preservació del dret a l’educació.
Fruït del procés de prova d’aquesta demanada col·lectiva, la Generalitat de Catalunya
va fer arribar, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
un certificat sobre el destí de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya
adreçada al pagament dels convenis d’escoles bressol municipals de 2012, 2013 i
2014. L’argument del Departament va ser: “la necessitat transferir l’import de la partida
(D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants municipals a d’altres partides del
pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del Departament”. L’any 2012 es
van transferir 42.759.435,99 € pel pagament de la nòmina delegada dels Concerts
Educatius i 39.000.000 € l’any 2014.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó tant als
ajuntaments que van practicar una actuació judicial individualitzada com els que van
formular la demanda col·lectiva en el contenciós plantejat contra la Generalitat de
Catalunya per al finançament de les escoles bressol i que obliga la Generalitat a
abonar als ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al sosteniment de les
llars d’infants municipals.
Atès que el Departament d’Ensenyament ha incomplert l’Acord Marc de 19 de
novembre de 2010 i ha suplert l’acció de govern –obligada a la subvenció- amb
fórmules arbitràries, com per exemple convenis bilaterals amb determinats ens locals
que han vingut a substituir la via del conveni o acord marc per altres vies de
finançament intervingudes per les Diputacions que han assumit parcialment l’auxili
necessari, en defecte del titular de la competència i l’obligació.
Atesa l’obligació de subvencionar i de comptar amb l’instrument de fixació econòmica
(el Conveni o Acord marc), regularitzant el compliment homogeni al territori, les
subvencions previstes, els terminis de pagament i el compliment de l’obligació,
comprometent partides pressupostàries concretes amb habilitació de fons suficients.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017 va aprovar la
moció dels Grups Polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya i de l’Entesa de la
Diputació de Barcelona, sobre la millora del finançament de les escoles bressol
públiques en la qual s’instava entre d’altres a:
1. Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de coresponsabilització de
costos i de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat
municipal, per al curs 2016-2017, que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de
juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el
principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.
2. Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el finançament de les
públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les competències.
3. Que la Diputació de Barcelona faci el càlcul de la totalitat de l’import que hauria d’abonar el
Departament d’Ensenyament, en concepte de retorn, de l’avançament de les quantitats
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provisionades en els programes de suport a les llars d’infants municipals i exigeixi la seva
transferència.

Els Grups d’Entesa i Partit dels Socialistes de Catalunya de la Diputació de Barcelona
proposen al Ple els següents
ACORDS
1. Instar el nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter

general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol
municipals i que s’incorpori al proper pressupost de 2018 les consignacions
concretes amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament
no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 20122013.
2. Reiterar la demanda al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, d’elaboració

d’una nova proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment, i de
places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, per al
proper curs, que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació
de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi
de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.
3. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, als

grups polítics del Parlament de Catalunya, als ens locals de la demarcació de
Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
Per defensar la moció, la presidenta, senyora Conesa (CiU) dona en primer lloc la
paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres el que fem
amb aquesta moció, a la qual hem rebut el recolzament d’altres tres Grups, i que
inicialment cosignàvem amb el Grup socialista perquè en definitiva el que ve a fer
aquesta moció és actualitzar una realitat que ja n’hem parlat en altres moments i que,
per tant, jo crec que tots i totes estan al dia. El que fem és, com a coalició crec que és
coneguda la nostra posició com a Grup aquí, però també com a coalició tant als
ajuntaments, a la resta d’ajuntaments, com al Parlament com al Congres dels Diputats,
les hem intentat situar al debat de les polítiques educatives de petita infància com un
element estructural de les polítiques educatives del país i del conjunt de l’Estat, a
vegades ens hem sortit i altres vegades no ens hem sortit. Creiem que és una part
important del debat de les polítiques educatives, el debat de les polítiques de petita
infància, d’educació 0-3, perquè ens entenguem, a vegades, insistim, ens hem sortit i
d’altres no, i hem tingut molts debats sobre la qüestió. Un exemple va ser el debat de
la LOMCE, per situar responsabilitats repartides en altres llocs. De la LOMCE se’ns
van posar les mans al cap quan entre moltes de les coses que feia considerava
l’educació 0-3 com una etapa assistencial i no com una etapa educativa. Per sort
sembla que això no s’aplicarà mai, però no ho hem de perdre de vista. Crec que la
visió en aquell moment de l’Estat era aquesta i, per tant, entenem que això era un
dèficit, però el que fem amb aquesta moció també és situar que l’altre element
important d’atac de les polítiques educatives 0-3 va ser, per dir-ho suaument, la
retirada de la Generalitat del finançament de les escoles bressol 0-3. Aquesta moció el
que suposa és, bàsicament, situar tres elements o plantejar tres qüestions: la primera,
fer un reconeixement als ajuntaments que el mandat passat van arribar fins al final per
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defensar els interessos de la seva ciutadania, els seus interessos com a corporació, i
van acabar, malauradament, havent de demandar a la Generalitat de Catalunya per
l’impagament de la seva responsabilitat a les escoles bressol. Per cert, un tema que
ens afectarà a tots i totes i que continuarà amb altres recursos, però que al final els
ajuntaments, al final el que han fet és guanyar una qüestió que ens semblava a molts i
moltes que era de calaix i que al final la justícia ha acabat donant la raó als
ajuntaments i això, al final, tindrà una aplicació sobre el conjunt del sistema de
finançament de les escoles bressol. El segon element, vinculat amb aquest, és que el
que ens trobem i que és innegable és que la Generalitat ha de participar i que no es
pot desentendre de les escoles bressol i del seu finançament. I ja advertim que no és
un tema només de finançar les actuals escoles bressol municipals, el debat no és
aquest, i ens equivocaríem si el debat creguéssim que és aquest. El debat és com fem
una xarxa pública d’escoles bressol potent, capaç de resoldre desigualtats socials i
d’atendre les necessitats educatives de la nostra població. Creiem que el debat és
aquest. Ja els hi vam avançar en el debat dels pressupostos, fa unes setmanes, que
enteníem que aquest era el debat de futur. Només poso una dada: en l’informe de
setembre de la Fundació Bofill, on donava moltíssimes dades i feia moltíssimes
propostes, deia que en aquells municipis on el nivell educatiu era més baix i el nivell
d’atur era més alt és on més mancances de places d’escola bressol hi havia a
Catalunya. Per tant, segurament, la Generalitat haurà de veure que haurà de potenciar
en determinats llocs per a superar les desigualtats socials, també impulsar una nova
xarxa d’escoles bressol més potents. En aquests municipis i en aquest Plenari, hi ha
alguns municipis que tenen nota alta en relació a la cobertura pública de les escoles
bressol però insistim, no és només un debat dels que estem aquí, és un debat del
conjunt de les necessitats de la demarcació i, també si voleu, del conjunt de les
necessitats de Catalunya. I el tercer element que situem en la moció, de manera més
tangencial, però que és evident que en el moment que ho presentem a la Diputació és
que, per sort o per desgràcia, creiem que la Diputació de Barcelona haurà de seguir
implicada en el finançament i en el sosteniment, no només amb recursos econòmics
sinó també amb recursos tècnics, de la xarxa d’escoles bressol, que ha de ser una
xarxa pública, ha de ser una xarxa compartida entre la Generalitat i els governs locals i
que, per tant, la Diputació haurà de jugar segurament un nou paper, no només cobrint
allò que la Generalitat va deixar de posar, sinó segurament tenint un nou paper en la
vertebració d’una xarxa potent que ens ajudi a tenir una educació 0-3. Això és el que
planteja aquesta moció. En definitiva es dir-li al nou govern, perquè els ajuntaments
han guanyat el contenciós, que no ens hagués agradat, i aquí hi ha dos ajuntament
afectats directament, no haver arribat mai a aquest nivell, però ja que hem arribat a
unes sentències, el que ha de veure la Generalitat és que ha de fer un plantejament
nou amb les escoles bressol que l’obliga a un nou sistema de finançament i, també,
que la Diputació de Barcelona haurem de fer un paper nou, segurament de major
suport tècnic i d’un replantejament d’on posem els recursos econòmics però que cal.
És un debat de país i és important i que per l’estructura educativa d’aquest país és
important que les polítiques 0-3 es prenguin en consideració i es prenguin en el punt
que tenen, que és un pilar bàsic de l’estructura educativa d’aquest país.
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Tot i que el portaveu de l’Entesa ha
avançat una bona part del contingut del que volíem expressar, però crec que en
aquest moment és important tornar a recordar la importància que té aquesta primera
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etapa educativa, d’educació infantil; sobretot pel que suposa per l’inici del procés
d’aprenentatge i especialment, també, per eradicar desigualtats que puguin venir
d’origen. I, per tant, l’aposta que hem fet durant fa molts anys, molts ajuntaments, en el
seu moment conjuntament amb la Generalitat en establir un pla per poder anar
desplegant escoles bressol i poder atendre, com deia, aquesta etapa educativa que és
desprès decisiva a l’hora del desenvolupament d’aquests nens i nenes. Dit això, en el
seu moment es va acordar poder finançar, a parts iguals entre família, ajuntaments i
Generalitat, el cost que té una plaça d’escola bressol, i en aquest sentit hi havia primer
un acord tàcit de que el cost s’havia de suportar un terç cada part, i això al final es va
concretar amb un acord que ens portava a poder finançar per part de la Generalitat
cada plaça amb mil vuit-cents euros. Aquests mil vuit-cents, quan es van iniciar el
moment del que anomenem retallades, van passar per mil sis-cents, mil tres-cents,
vuit-cents..., fins que va arribar un moment en què el Govern de la Generalitat, malgrat
aquest acord signat, es va desentendre completament de les escoles bressol. Alguns
ajuntaments vam iniciar el que ja coneixen perfectament, perquè les sentències ens
han anat arribant aquestes darreres setmanes, vam iniciar un procés de reclamació,
inicialment érem trenta-sis, però finalment hem estat trenta-dues; vint-i-sis amb una
reclamació conjunta i sis més; una reclamació que ha prosperat en els tribunals i, per
tant, ens han donat la raó. I és que quan s’acorden coses s’ha, després, de complir
amb elles, no hi ha una altra. Això ens porta a una situació en la qual hem de veure
com es procedeix en general, entenent que molts dels ajuntaments que han guanyat
aquesta reclamació, el que voldran plantejar és la reclamació de recursos posteriors a
interposar la demanda, altres que en el seu moment no van considerar oportú fer-ho
potser s’ho estan plantejant. Jo les xifres no les recordo, però sí que de manera global
quantifiquem que aquestes sentències favorables per als ajuntaments poden
representar uns disset milions d’euros. En el cas concret del meu ajuntament, d’això
puc parlar perquè ho conec, estem parlant de més d’un milió d’euros. És el cas
d’alguns dels diputats i diputades que venim de diferents ajuntaments, que hem vist
aquesta demanda també satisfeta per part dels tribunals i el que es tracta és de veure
com procedim. Però ara aquí, com a Diputació, el que pretenem amb aquesta moció,
sobretot, és dir, que efectivament un milió quatre-cents mils euros, recordava ara
també l’alcalde de Viladecans i diputat provincial. Doncs estem parlant d’això, de
quantitats importants que podrem ingressar i dedicar-les a fer polítiques locals molt
necessàries que hem deixat de fer perquè, no només vam aportar la part local sinó la
part que va deixar de fer la Generalitat. La sentència parla també de la Diputació de
Barcelona i llegeixo el que diu de manera textual. La mateixa sentència diu: “Cal
descartar les al·legacions de la demanda en el sentit que el servei estaria atès a partir
de les subvencions de la Diputació de Barcelona o del preu públic abonat pels usuaris.
Certament, la Diputació de Barcelona va aportar uns ajuts durant els exercicis en els
quals la Generalitat va deixar de finançar el servei, però no hi ha base per considerar
que aquests ajuts provincials es fessin per compte i en substitució de la Generalitat de
Catalunya.” Mai així no ho vam entendre, perquè entenem que els diners locals el que
fan, sobretot, és suplir la part local i ens deslliura per poder fer altres coses diferents.
En aquest sentit, i resumint, perquè no tinc temps i m’agradaria dir moltes coses més,
bàsicament el que pretén aquesta moció és recordar al nou Govern de la Generalitat
que, de la mateixa manera que els ha recordat que cal entomar les responsabilitats a
partir d’ara pels nous pressupostos, i avui això va de pressupostos, menys discursos i
més pressupostos, el que cal és, sobretot, començar a treballar amb aquesta
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corresponsabilitat que tenim les dues administracions, les locals i la Generalitat, i
sobretot, poder reflectir tot això en els pressupostos de la Generalitat per aquest any.
Pren la paraula, a continuació, la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: Des de la CUP-Poble Actiu, com ja hem dit en d’altres ocasions aquí,
però també en els nostres municipis, defensem una escola pública, també dels 0 als 3
anys, que sigui d’accés universal i que també sigui d’accés equitatiu. I això vol dir que
s’ha de fer un esforç econòmic, tant de la Generalitat com també des dels propis
municipis, perquè a dia d’avui encara hi ha una demanda que no està coberta a molts
dels municipis de la demarcació de Barcelona i, per tant, entenem que és necessari
garantir aquest dret i, sobretot, també per les rendes més baixes, garantir que siguin
serveis públics gratuïts, on hi pugui accedir absolutament tothom. Aquí cal que parlem
també de la tarifació social, que s’ha implementat a diferents municipis de la mateixa
demarcació i que també estan aquí presents. Entenem que són processos que s’han
de fer de manera participativa amb el conjunt de la comunitat educativa, amb el
conjunt de pares i mares, amb el conjunt de professors, i també dir i expressar que,
per a nosaltres, aquesta no ha de ser una mesura finalista, ha de ser una mesura de
transició perquè hem d’acabar podent garantir que l’accés a l’escola bressol sigui
absolutament gratuït, absolutament públic i absolutament equitatiu per al conjunt de
famílies, per al conjunt d’infants de tota la demarcació.
Nosaltres compartim la necessitat que la Generalitat assumeixi les seves obligacions,
òbviament no podria ser d’una altra manera. Però, ara mateix, i sabem que també es
parla de quan es constitueixi un Govern, però veient les darreres notícies que estan
arribant, on el Partit Popular, on l’Estat espanyol està decidint, una vegada més, qui
pot ser el president d’aquesta Generalitat i qui no pot ser el president de la Generalitat,
fet que ens demostra una vegada més que som una colònia i així se’ns tracta des del
conjunt de l’Estat espanyol; a nosaltres ens sap molt greu, però aquesta moció, que
està presentada també pel Partit Socialista, que ha donat suport en aquest procés, en
aquesta intervenció econòmica, en aquesta intervenció de les nostres institucions, en
aquesta intervenció i amb foragitar l’autogovern del poble de Catalunya, nosaltres no
podem votar favorablement perquè per a nosaltres és un acte d’hipocresia i és un acte
de cinisme que ens vinguin a presentar aquesta moció. Això ho haurien de parlar amb
els seus companys de viatge que tenen actualment, amb el Partit Popular; ho haurien
de parlar també a Madrid; ho haurien de parlar, també, amb els altres companys de
viatge, amb Ciutadans. I, per tant, nosaltres, malgrat som uns ferms defensors
d’aquesta educació del 0-3 pública, de qualitat i equitativa al conjunt del territori
nosaltres farem una abstenció.
Intervé a continuació el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Senyora Rovira he venido aquí a hablar de les escoles bressol y usted sale por la
tangente y luego se abstiene en algo tan importante como es que el dinero vaya a los
ayuntamientos y a las familias, no tergiverse. Gracias a que estamos en un Estado
democrático con leyes que hay que cumplir todos, usted puede estar aquí en esta
Diputación representando, también, a los vecinos de la ciudad de Barcelona. Por tanto,
esas mismas leyes que le permitan a usted sentarse aquí; son las mismas leyes que
nos van a permitir elegir un presidente de la Generalitat de Catalunya, que le quede
bien claro.
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En relación con la moción, nosotros compartimos totalmente la moción que se ha
presentado; de hecho, también la hemos suscrito. Entendemos que la Generalitat de
Catalunya no le puede transferir, no le puede endosar el pago a otras
administraciones, ni a la Diputación de Barcelona ni a los ayuntamientos porque, al
final, a quien se lo ha acabado repercutiendo es a las familias de los trescientos once
municipios de la provincia de Barcelona. Recordemos algunos datos. En el año 2010
la partida de la Generalitat de Catalunya era de cien millones de euros, que fue
sistemáticamente reducida, de modo que pasó de mil ochocientos euros por plaza, a
mil seiscientos; para luego ser rebajado nuevamente a mil trescientos, ochocientos
setenta y cinco y, finalmente, a cero. A cero quedó la partida por cada plaza de les
escoles bressol.
Nosotros, desde el Partido Popular, lo que le pedimos al Gobierno de la Diputación de
Barcelona es que no haga, una vez más, de defensor de la Generalitat de Catalunya.
No hagan de abogado defensor de la Generalitat de Catalunya. Hagan de abogado
que defienda los intereses del mundo local, de los trescientos once municipios de la
provincia de Barcelona. Que puedan hacer esa función de mediador para que todos
los ayuntamientos puedan cobrar lo que en su día no pagó la Generalitat de
Catalunya. Y el Gobierno de la Diputación de Barcelona puede emprender esa misión
de, con el nuevo gobierno que haya en el Govern de la Generalitat de Catalunya, se
pueda llegar a un acuerdo para que los ayuntamientos no tengan que ir a la vía
contencioso administrativa para cobrar algo, que ya los tribunales les han dado la
razón a algunos municipios. Así que nosotros, desde el Partido Popular, instamos al
Govern de la Diputación de Barcelona a que haga esa función mediadora, importante,
para que no tenga que ir a los tribunales ningún ayuntamiento más; y que ese dinero,
que es de los municipios, que es de las familias, vuelva otra vez al mundo local.
La senyora presidenta dona la paraula al portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Nosotros brevemente porque nos hemos
adherido a la moción y ya la han defendido excelentemente los portavoces que nos
han precedido. Simplemente apuntar que, para nosotros, también es fundamental
asegurar una cobertura universal de escoles bressol para educación de 0 a 3 años, no
sólo por motivos pedagógicos, como ha expresado la diputada Pilar, sino por todo lo
que implica a nivel de cohesión social, incluso a nivel de conciliación e inserción
laboral. Simplemente constatar dos consecuencias que se derivan de la sentencia, de
las recientes sentencias que condenan a la Generalitat. Una es que, evidentemente,
todos los Grupos aquí representados, la mayoría de Grupos teníamos razón cuando
decíamos que, o denunciábamos, que la Generalitat estaba faltando a sus
incumplimientos y que eso derivaba en una asunción de costes por parte de la
Diputación, por parte de los municipios, incluso por parte de las familias que detraían
recursos para otras posibles políticas. Y también se constata que las escoles bressol,
desgraciadamente, para el anterior Govern de la Generalitat no eran una prioridad. Y
hoy se ha demostrado que para la CUP tampoco eran una prioridad. Entiendo que,
claro, les escoles bressol no las concebían como estructura d’estat.
Y mire, tenemos pocas esperanzas de que realmente el nuevo Gobierno, si es un
gobierno independentista, asuma voluntariamente las consecuencias de esta
sentencia; porque ya, en el universo independentista, estamos escuchando, por
ejemplo, la necesidad de que se constituya un gobierno para salvar a las productoras
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amigas de TV3, inyectando dinero a TV3; pero todavía no hemos escuchado a nadie
hablando de estas sentencias y pidiéndole al nuevo Gobierno de la Generalitat, en
caso de que sea independentista, que asuma las consecuencias de las sentencias.
Simplemente, para finalizar, instar al nuevo Gobierno ya sé que no..., si es
independentista posiblemente no nos haga caso ni nos escuche, pero simplemente
instarles a que, por favor, cumplan sus obligaciones y, sobre todo, no dilaten el
procedimiento presentando recursos sobre estas sentencias.”
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, senyora Diaz, del Grup Socialista, dirli que estem d’acord, menys discursos i més pressupostos; en tot cas, el país
necessita de més pressupostos. Amb una intervenció econòmica com la que tenim,
precisament tenim un Govern de la Generalitat que, repetim, que no és el govern i no
és l’autonomia que desitjaríem, perquè és una autonomia absolutament retallada. I a
més a més, és que vostès parlen, tots els grups constitucionalistes, com si a aquest
país no passés res. Estem en un país que no hi ha govern. Estem en un país
absolutament intervingut competencialment i econòmicament. I escolti’m plantegen
com si aquí no passés res.
Nosaltres, evidentment, per coherència ideològica, donarem suport a aquesta moció;
però des d’un sí absolutament crític, i més sentint totes les intervencions dels
portaveus, de la majoria de portaveus, que ens han precedit. Escolti’m, es que és
voluntat del Govern de la Generalitat, i dels partits que han estat governant els darrers
anys, que s’hagi reduït o s’hagi liquidat les aportacions cap a les llars d’infants?. Que
és una voluntat política?. O és una realitat de país que és que tenim una situació
econòmica absolutament deplorable, i que, a més a més, estem absolutament
condicionats per allò que designa el Ministeri d’Economia de Madrid?. I que, en
aquests moments, no tenim Govern. I aquesta és la realitat que tenim; per tant, no
poden acusar. Perquè quan parlen de vostès que l’independentisme fem victimisme
respecte Madrid, jo els puc dir a tots vostès que estan fent victimisme, respecte del
Govern de la Generalitat de Catalunya, com el culpable de tots els mals del país; quan
això no és cert.
Mirin, l’etapa educativa de 0 a 3 anys és importantíssima. Al contrari, ideològicament,
nosaltres creiem que hauria de formar part del conjunt de l’etapa educativa del nostre
país, del sistema educatiu català; perquè els 0 a 3 anys és importantíssim en la
creació i en el creixement dels infants. És elemental per a la seva formació, per a la
seva personalitat i també pel nivell de cohesió social dels infants que, en molts casos,
no poden accedir a les llars d’infants. És diferent aquell nen, i se li nota, quan ha
passat l’etapa educativa dels 0-3, a aquells nens que no han passat per l’etapa
educativa dels 0 a 3 anys. Per tant, és obvi que voldríem que fos integrat dins el
sistema educatiu. I és cert que la Diputació, quan el Govern de la Generalitat no ha
pogut, hem posat els recursos perquè fossin, perquè els ajuntaments rebéssim
aquests diners; i n’estem orgullosos i ho hem de reivindicar des del Govern de la
Diputació. Mai hem mentit, al contrari. Des de l’inici de la legislatura, l’acord de govern
de les dues opcions que estem governant a la Diputació de Barcelona vam dir: serem
lleials al Govern de la Generalitat i allà on no arribi el Govern de la Generalitat
intentarem donar un cop de mà des de la Diputació; perquè, en el fons, estem parlant
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dels ciutadans del mateix país, siguin quines siguin les administracions que donen
recolzaments. I miri, és cert, els ajuntaments som els que hem tirat endavant les llars
d’infants a aquest país. Històricament no ha set el Govern de l’Estat, no ha set la
Generalitat, ha set el món local. I vam fer un pacte, i aquest pacte no s’ha complert. I
hem d’intentar que aquest pacte es compleixi i es tiri endavant. Però també tinguem en
compte, i no em tractin de victimisme, quan els recursos que havia d’aportar l’Estat,
per al model educatiu català, s’han vist constantment retallats, per exemple disset
milions que ha retallat el Govern del Partit Popular, dedicat al sistema educatiu català;
per exemple, quan el Govern Zapatero en l’etapa de primària va retallar fins a
cinquanta-set milions d’euros d’aportació cap al sistema educatiu català. Per tant, aquí
hi ha una corresponsabilitat de tots els que heu estat governant a nivell de l’Estat
espanyol. També teniu una corresponsabilitat amb les retallades que ha suposat per al
sistema educatiu català.
Finalment, és obvi que... Nosaltres el cost que tenim per places està calculat en uns
cinc mil cinc-cents euros. S’ha de buscar un acord polític que vagi més enllà de les
entitats municipalistes; també hi han de participar-hi les entitats socials del món
educatiu. Hi ha de participar-hi la Generalitat, hi han de participar-hi, evidentment, les
entitats municipalistes i el món local i, evidentment, els partits polítics i els sindicats.
Un acord que permeti regular un finançament correcte, estable, lícit, lògic i que
garanteixi que l’etapa educativa de 0 a 3 anys no sigui discriminatòria per ningú, sinó
que sigui absolutament oberta a tots els nens i nenes de 0 a 3 anys.
A continuació pren la paraula el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor
García Cañizares, qui diu: De fet, nosaltres anunciem que el nostre vot serà
favorable; ho era abans de començar la sessió plenària; però, al decurs de la
discussió d’aquesta moció, el diputat Fàbrega parlava de sí crític; però és que ho
posen difícil perquè barregen coses que no tenen res a veure amb el que en el fons
demana la moció. Per tant, nosaltres ja anunciem que el nostre vot serà favorable i
que, per tant, entenem la necessitat que tenen la societat catalana i les escoles
bressol, i les famílies de tindre finançada aquesta educació de 0 a 3 anys. Però no ens
podem manifestar sense saber com arribem a aquesta situació, perquè, massa sovint,
la ciutadania tenim la visió curta del que ha anat passant; però els polítics tenim
l’obligació de recordar que aquesta situació, difícil, per finançar les escoles bressol ve
del moment que l’any 2012 el Govern de l’Estat decideix no fer cap aportació per a
l’educació de 0 a 6 anys. Quan l’Estat decideix això, i tenint en compte que, a
Catalunya, l’educació a partir de 3 anys és obligatòria, i l’Estat deixa de finançar; és
evident que el que fa la Generalitat, amb responsabilitat d’allò que és obligatori, és
adreçar els diners que té amb aguantar l’obligatorietat de 3 a 6 anys. Per tant, venim
d’aquesta situació que es provoca, en el seu moment, d’una situació de crisi
econòmica i, per tant, també d’una reducció dràstica de les aportacions que fa l’Estat.
Tot i això, i això no és excusa perquè s’abandonin escoles bressol, i és evident que els
pares, les mares i els nens tenen la necessitat de passar per aquesta etapa educativa;
perquè és veritat que és una etapa educativa, no es cert que sigui optatiu; forma part
de l’educació, i amb això hi estaríem absolutament d’acord. Per tant, venim d’aquesta
realitat i d’una situació que el Govern de la Generalitat va afrontar.
Se’ns acusa, i vostès ho fan, alguns d’una manera bastant abrandada, que la situació
la va vindre amb minimitzar la Diputació de Barcelona. No és cert, no és cert que
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minimitzéssim les necessitats de la Generalitat. El que vam fer és aportar diners a
aquells que ho necessitaven, que eren els municipis. El problema real el teníem els
municipis, i el problema real el tenien les famílies que porten els seus nens i nenes a
llars d’infants. Per tant, la Diputació ho va fer, en el seu moment, aportar una quantitat.
Ho està fent, aportar una quantitat als municipis, per resoldre aquesta situació amb la
voluntat, justament, de donar servei; que és el que li toca a la Diputació de Barcelona,
només faltaria. I, per tant, no estem substituint ningú, sinó aportant allò que les famílies
necessiten. I és evident que la Diputació de Barcelona, passi el que passi amb les
aportacions, i amb la sentència, i amb les quantitats que hagi d’abonar a la Generalitat,
no es retirarà. La Diputació seguirà ajudant a les escoles bressol i, segurament, ens
encarregarem d’adequar la demanda que hi ha a les necessitats. I que, per tant, el que
volem nosaltres és que sigui possible que totes les famílies puguin arribar a portar els
seus fills en aquesta etapa educativa amb seguretat, amb qualitat, i de manera que
sigui accessible per a tots i cada un dels ciutadans de la demarcació.
Demana novament la paraula el senyor Funes (Entesa) i diu: En tot cas, en primer
lloc, el nostre Grup considera que aquesta moció, el mandat passat i, especialment, el
mandat anterior hagués sigut, hagués estat una moció de consens absolut. Perquè el
text de la moció el que diu és, concretament, com que hi ha una sentència, és a dir, hi
ha una situació; el Govern de la Generalitat, quan es posi en funcionament, el que
sigui, haurà d’establir un nou model de finançament. I crec que, al final, això com que
ens afecta al conjunt del món local, la tradició municipalista dels Grups d’aquesta
corporació, ens hagués fet que aquesta moció hagués estat de consens i que tots els
Grups haguéssim cosignat aquesta moció. Fins i tot, potser, no haguéssim ni tingut
debat, l’haguéssim presentat ràpidament i crec que hi hauria hagut un consens
absolut. Fins i tot, la moció no qüestiona el paper de la Diputació, on, per cert, la
presidenta i jo podem recuperar una conversa que vam tenir fa pràcticament cinc anys,
on discutíem si la Diputació havia d’estar o no havia d’estar; i on nosaltres vam dir:
nosaltres creiem que la Diputació no ha de substituir a la Generalitat, però creiem que
la Diputació ha de posar recursos pels ajuntaments, perquè aquí estem per defensar
els interessos dels ajuntaments. Per tant, ni tan sols estem en aquesta qüestió del
debat.
El que estem plantejant és que, al final, pel municipalisme necessitem que aquests
recursos funcionin. Però, també, com que se’ns ha dit que no som ni carn ni peix, fa
una estona, també li direm que alguns han de decidir si són de dretes o d’esquerres;
no va per tothom, però algú sí que hauria de decidir. I, per tant, home, els municipis
d’esquerra defensem l’educació 0-3. Amb independència d’altres qüestions, crec que,
en aquest cas, nosaltres estaríem defensant una política d’esquerres, com és una
política educativa pública; que és la que aquí estem defensant. En tot cas, no vull
complicar els sí que ha tingut aquesta moció però, en tot cas, hem de ser tots... estaria
bé que miréssim el conjunt del vídeo de la sessió d’avui per veure on hem col·locat a
cadascú els seus adjectius. Però, bé, nosaltres com que som molt de carn en aquestes
coses, almenys aquest que és carnívor ho té clar; que som d’esquerres i defensar una
política d’esquerres també és tenir recursos aquí.
I només una última reflexió. Estem d’acord, amb el diputat Cañizares en parlarem, i
estarem d’acord que Catalunya necessita un nou model de finançament; que
Catalunya necessita més recursos; que la Generalitat està infrafinançada; que l’Estat
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s’ha portat molt malament amb Catalunya i amb els ajuntaments. Perquè Catalunya no
és només la Generalitat, és el conjunt d’institucions catalanes i, especialment, es porta
malament amb els ajuntaments d’aquest país. Però amb aquesta sentència, amb el
debat d’aquesta sentència, ha passat una cosa molt curiosa, que és que els quaranta
milions que havia de posar la Generalitat per al finançament de les escoles bressol, la
Generalitat els va col·locar en el finançament de l’escola concertada. I la prova és que
aquests quaranta milions d’euros no és que no els tinguéssim perquè la Generalitat no
els tenia; no, no, és que els va posar en el finançament de la concertada. Ja sé que va
retirar, l’Estat, el seu finançament. I té raó amb el que ha dit de l’etapa 0-6. Però hi ha
elements tangencials com que, home, malauradament, la Generalitat de Catalunya a
l’hora de fer prioritats no va tenir com a prioritat pressupostària el finançament de
l’escola bressol, i va traslladar quaranta-tres milions d’euros, cada any, a la concertada
fins que, en el pressupost del 2015, 2016 i 2017, va desaparèixer la partida. En tot cas,
tinc clar, i el nostre Grup té clar, que el debat és molt més ampli i no és per entrar en
petites coses; però, és important que sapiguem que, a l’hora de marcar prioritats, això
no va ser una prioritat, i el que demana aquesta moció, al final, és que la Generalitat
entengui que això ha de ser una prioritat. Gràcies pel suport de tots els Grups, ens
hagués agradat que hagués estat unànime el suport però, en tot cas, creiem que el
tema s’ho val.
S’absenta de la sessió el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: No ha complert gens el temps, senyor
Funes, perquè quan es movia la llum ja li quedaven només deu segons, però serem
generosos ja que anem bé de temps, com diu el senyor Riera.
I, el senyor Funes diu: És que sembla que no funciona bé, aquest no funciona.
S’absenta de la sessió la diputada senyora Rovira (CUP-PA).
Demana també la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Molt ràpidament, perquè
precisament el que volia era fer esment a això últim. Els discursos se’ls pot emportar el
vent però els números queden molt plasmats. I sí que estem d’acord. Aquest
maltractament del Govern de l’Estat al finançament, en general, a més en parlarem a
la següent moció, tornarem a parlar pel que fa al transport públic; aquest
maltractament des del punt de vista del finançament... Però això de la culpa la té
Madrid i tal i tal i tal i tal, jo crec que al final hem d’entomar el que tenim. Efectivament
és qüestió de prioritats; i la prioritat no ha estat la de les escoles bressol. I ho diu la
sentència. Recuperant la sentència el que ens diu és que aquelles partides
pressupostàries destinades, inicialment, a aquesta finalitat, la de les escoles bressol:
quaranta-set i mig any 2012; quaranta-set i mig milions d’euros, any 2013; i quarantacinc l’any 2014; van ser aplicades a actuacions estimades prioritàries per
l’administració demandada, entre elles el pagament de les obligacions derivades dels
concerts educatius. Per tant, aquells diners que estaven pressupostats, i no és per
Madrid i tal i tal, sinó aquells que estaven pressupostats es van destinar, finalment, als
concerts educatius; que era la prioritat que, en aquell moment, tenia el Govern de la
Generalitat. Per tant, cal entomar la responsabilitat de cadascú i reconèixer que
aquesta situació que tenim, efectivament, és una situació d’infrafinançament; però això
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no treu a que les prioritats les tenim completament canviades. També agrair el suport,
tot i crític, a la moció que l’ha fet prosperar.
I la senyora presidenta diu: Gràcies, no sé si hi ha més intervencions. Passem a la
votació. La CUP no sé si deia en contra o abstenció, però com que no hi ha ningú...
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat, dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (4), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3).
Els membres del Grup polític CUP - Poble Actiu (2) no es trobaven presents en el Saló
de Plens en el moment de la votació.
3.- Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, amb
l’adhesió del Grup Polític Partit Popular de la Diputació de Barcelona, de rebuig
a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic
a la regió metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per l’autoritat
del transport metropolità (ATM).
“Exposició de motius:
Atès que el sistema integrat de transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona
està gestionat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un consorci inaugurat
l’any 1997 i del que en formen part la Generalitat de Catalunya amb una participació
del 51%, l’Ajuntament de Barcelona amb una participació del 25% i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) amb una participació del 24%, que es qui
s'encarrega de garantir el finançament del sistema, concordant les aportacions
públiques i decidint les tarifes de preus.
Atès que els mecanismes de finançament del transport públic divergeixen molt entre
els municipis segons població; més o menys de 50.000 habitants, i segons si estan
consorciats o mancomunats, ja sigui a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (antiga EMT,
corresponent als 18 municipis de la zona 1 de l'ATM ) o a l'Agrupació de Municipis
amb Transport Urbà ( AMTU, Associació voluntària de municipis amb transport urbà de
la corona 2 a 6 de l'ATM), provocant greuges comparatius entre els municipis.
Atès que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (mancomunitat de
municipis de la primera corona) disposa d'una font de finançament del transport públic
molt particular, el Tribut Metropolità (abans Tribut de Mobilitat). Un impost articulat com
a recàrrec de l'IBI calculat en base al valor cadastral de l'habitatge o de l'espai
d'activitat econòmica. Aquest tribut aporta de mitjana una aportació anual de 40 euros
per habitatge i de 35 euros per local no residencial.
Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha pres com
a solució del desequilibri traslladar la pressió sobre les tarifes dels preus del transport,
augmentant el seu cost per a l’usuari, dificultant l’accessibilitat al transport públic dels
treballadors i les treballadores i dificultant la mobilitat de la ciutadania en els seus
desplaçaments quotidians cap a la feina o els centres d’estudi.
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Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el
dret a la mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment d'aquelles que
estan a l'atur, i en general de veïns i veïnes sabent que els transports públics són, a
més, un dels principals elements vertebradors del territori. I atès que unes tarifes a
preus més reduïts han estat llargament reivindicades pels sindicats i les associacions
d'usuaris.
Atès que el transport públic és el quart pilar de l'Estat del Benestar, juntament amb
l'habitatge, la sanitat i l'educació. Ho és pel fet que és l'eina que dóna accés tant al dret
d'habitatge, sanitat i educació com a les oportunitats laborals i d'oci que es generen
arreu del territori, sense exclusió del 50% de la població catalana que no té permís de
conduir.
Atès que el preu de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el transport no han parat de
pujar, no és comprensible socialment apujar les tarifes, sinó plantejar-se un nou model
tarifari en base a les necessitats de les persones. L'any 2018 moltes d'aquestes
hauran de destinar una part major del pressupost familiar per finançar la necessitat
d'utilitzar els transports públics en els seus desplaçaments habituals.
Atès que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els poders
públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris
de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la
mobilitat".
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 89/X, sobre
l’increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic,
la realitat és que la majoria de la població continua havent de fer un esforç econòmic
considerable per desplaçar-se habitualment en transport públic.
Atès que l’increment continu i desmesurat del preu del transport a Barcelona, la seva
Àrea Metropolitana i els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropolità,
no fomenta la utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la mobilitat,
ja que amb els preus actuals i els continuats increments, els poders públics estan
fomentant de forma indirecta la utilització dels mitjans de transport privats.
És per tot això, que el Grup Polític Ciutadans-C’s de la Diputació de Barcelona,
proposem al Ple l’adopció dels següents acords.
Propostes d’acord:
1. Manifestar el profund desacord i rebuig per l’increment de les tarifes del transport
metropolità per l’any 2018 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM).
2. Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes de transport per l'any 2019 i demanar a
l'ATM un replantejament de l'actual model de zones tarifàries.
3. Proposar a l’ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de
caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen treball; els
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joves i estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de
títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos d’exclusió social en els
sistemes de transport públic de Catalunya. Així com un tracte preferent tan per a
les persones que es desplacen diàriament per causes de mobilitat obligada com
per a col·lectius amb especials dificultats econòmiques que no es vegin acollits
per les actuals tarifes socials.
4. Demanar a l'ATM que apliqui als títols de més utilització, especialment la targeta
T-10, un preu que es consensuï amb la Taula Social del Transport Públic, i que
es corresponguin amb el cost de la vida i el poder adquisitiu dels ciutadans i
ciutadanes més vulnerables.
5. Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als
grups parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a l'Administració General de
l'Estat, a l'Associació per la promoció del Transport Públic, a la CONFAVC i a la
plataforma Stop Pujades Transport.
Al llarg de la lectura de la moció es reincorporen a la sessió els diputats senyora
Rovira i senyor Duran (ambdós del Grup CUP-Poble Actiu).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Evidentemente, la
presente moción es consecuencia, como se ha dicho en la lectura de los acuerdos, de
la reciente subida de tarifas de transporte público que ha aprobado la Autoridad del
Transporte Metropolitano. Una subida, no olvidemos, que ha sido superior al
incremento del IPC en el año 2017, mientras el IPC había aumentado un 1,2%, las
tarifas aprobadas se han incrementado en más del 2%.
El transporte público garantiza un derecho fundamental, el de la libertad de circulación,
pero es que, además, es una herramienta indispensable para garantizar el pleno
ejercicio, por parte de los ciudadanos, de otros derechos como puedan ser el derecho
al trabajo, el derecho al acceso a la educación, la cultura, la salud o la vivienda. Y, por
tanto, nosotros entendemos que garantizar a todos los ciudadanos un acceso a un
transporte publico asequible y de calidad lo tenemos que incardinar dentro de la
esencia del estado social. Frente a promesas de congelación de las tarifas, realizadas
por determinadas fuerzas políticas, y que previamente se plasmaron en una moción
del Parlament del Catalunya, la 89/10; la realidad nos muestra que se ha optado por
repercutir los costes, de nuevo, al eslabón más débil de la cadena, a los usuarios.
Miren, la moción 89/10 fue una moción presentada en el Parlament de Catalunya por
el Grupo de Iniciativa per Catalunya y que fue aprobada, y que, además de
reconsiderar o de hablar de que se reconsiderara la bajada de precios de las tarifas
del transporte público, en esa misma moción se instaba literalmente a luchar contra el
aumento de tarifas del transporte público, de manera que sean más ajustadas y
asequibles y a alcanzar un nuevo sistema de financiación. Pues bien, esas mismas
fuerzas políticas actualmente, y como hemos indicado, han optado por la opción más
sencilla, mostrando como se utilizan lenguajes y discursos contradictorios, en función
de si estamos en el gobierno o si estamos en la oposición.
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La moción, sin embargo, no quiere quedarse en el mero rechazo a esta política de
aumento de tarifas y de denunciar declaraciones y promesas de responsables
políticos, como la alcaldesa de Barcelona, que prometía congelaciones de las tarifas,
sino que pretende instar también a que estas tarifas del transporte público se vinculen
a las condiciones socio-económicas de los usuarios. Diariamente en el área
metropolitana de Barcelona, de media, se realizan alrededor de 1,7 millones de
desplazamientos, y evidentemente esos desplazamientos los protagonizan
generalmente personas de renta media y baja; ya que las rentas altas no son usuarios
asiduos del transporte público. Por tanto, estamos hablando de trabajadores,
profesionales, estudiantes y pensionistas como los colectivos a los que, en mayor
medida, afectan los incrementos de precios. Y por ello reclamamos que el sistema de
precios contemple la realidad socio-económica, aplicando tarifas especiales a
determinados colectivos socialmente vulnerables. Y miren, la Diputación de Barcelona
no se puede quedar al margen de estas reivindicaciones. Primero, porque como
administración pública estamos obligados a velar por los intereses de los ciudadanos y
ciudadanas de nuestra provincia. Pero es que, además, los aumentos del precio en el
transporte público afectan a políticas donde esta casa está trabajando, como puede
ser la movilidad o la calidad medioambiental. Fíjense, el pasado 12 de enero El
Periódico de Catalunya publicó un artículo donde se hablaba, literalmente el título del
artículo era “La pérdida de la batalla de Barcelona contra el coche privado”. Este
artículo hacía referencia a informes municipales donde se reconoce que los medios
utilizados en la movilidad no variaban sustancialmente, excepto el desplazamiento en
vehículo privado, que se incrementaba por tercer año consecutivo. Frente a esta
realidad, la respuesta política no puede ser únicamente la prohibición, sino que las
administraciones públicas debemos impulsar medidas que fomenten la utilización del
transporte público; mejorando, eso sí, su financiación. Y esta moción pretende ir en
esta línea. Por tanto, solicitamos el apoyo de todos los Grupos del Pleno.”
Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: La CUP-Poble Actiu considerem que la pujada de tarifes és un atac a la classe
treballadora perquè, precisament, és la classe treballadora qui més utilitza aquest
transport públic. I nosaltres entenem que això va en la direcció d’escanyar una mica
més les classes populars d’aquest país i de la demarcació de Barcelona, en concret;
perquè això va en consonància amb els increments que hi ha de la llum, amb els
increments que hi ha de l’aigua, dels combustibles com el gas butà i, per tant, és molt
difícil realment sobreviure en aquesta demarcació, també tenint en compte la pujada
dels preus del lloguer que està havent-hi a tot el territori. La realitat és que les
necessitats més bàsiques, a dia d’avui, estan mercantilitzades, en mans d’empreses
que abans eren públiques i que ara estan privatitzades amb grans beneficis
econòmics. I, per tant, per a nosaltres és important posar l’accent en el per què ens
trobem en aquesta pujada de tarifes, per què es dona aquesta situació, qui està
gestionant aquests drets i, per tant, ens hagués agradat també que la moció anés a
l’arrel de la situació que ens trobem actualment.
En aquest context, el dret a la mobilitat en transport públic de qualitat és necessari que
es dugui a terme per diferents motius. D’una banda, perquè es garanteixi que és un
dret per al conjunt de les classes populars, però també, per una altra, per un fet que és
importantíssim com és el de reduir la contaminació i, per tant, millorar les condicions
de vida i les condicions de salut del conjunt de veïns i veïnes de la demarcació.
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Nosaltres donem suport, com ja portem fent els darrers anys que hi ha hagut aquesta
pujada de tarifes, en el fet de que les diferents classes, bé, que les diferents
organitzacions polítiques, també, d’arreu del territori s’organitzin i s’autoorganitzin per
reivindicar el que és un dret fonamental, com és el dret al transport públic, i de que uns
pocs no es beneficiïn d’aquest dret tenint beneficis milionaris anualment. I nosaltres,
per tant, creiem que els diferents Grups aquí presents també haurien de fer una
reflexió sobre com es gestiona aquest transport públic. Que es qüestioni el contracte
de la T-mobilitat. Que es qüestioni, també, la gestió del TRAM, en el qual diferents
municipis d’aquí també hi són directament implicats. Que s’aturin les renovacions de
les externalitzacions del transport públic, també dels diferents municipis, del bus, dels
autobusos, de la neteja, de la seguretat. Que s’acabi, també, amb les concessions
milionàries vinculades al transport públic. En definitiva, també demanem una major
transparència.
Nosaltres defensem que només un transport públic finançat amb el conjunt dels
impostos, i no pas amb el repagament, pot esdevenir una alternativa real al transport
privat a dia d’avui. I, per tant, nosaltres continuem apostant per un model de gestió
absolutament públic, de gestió absolutament transparent i que sigui, també, de
qualitat; i, per tant, que estigui auditat el que tenim actualment, que ningú s’està
atrevint a tirar-ho endavant. Per això ens continuarem mobilitzant al carrer. Sabem que
els diferents Grups d’aquí, també el del Grup proposant, estan molt lluny dels models
que nosaltres defensem, però, avui, nosaltres donarem suport; malgrat creiem que
cal anar a l’arrel de la situació que vivim pel que fa al transport públic, i per tant que
tothom es posi a la feina amb allò que cal fer per reestablir un transport públic que
sigui un dret garantit per al conjunt de veïns i veïnes.
Tot seguit pren la paraula el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor
Mulleras, qui diu: Bé, des del Grup Popular hem presentat, també, als principals
ajuntaments de la província de Barcelona el rebuig a les tarifes, a l’increment de tarifes
del transport públic, i també al sistema de tarifes del transport públic que actualment
s’aplica a l’àrea metropolitana de Barcelona. I, per tant, evidentment que donarem
recolzament a aquesta moció.
Primer hauríem de veure d’on venim. I venim d’unes..., venim d’una congelació, els
últims dos anys, a l’any 2016 i 2017, però que era congelació trampa de les tarifes dels
transport públic, perquè el que feia era consolidar uns increments abusius que s’havien
donat, que s’havien dut a terme, durant els anys anteriors. Increments que eren de fins
al vint-i-tres per cent a la T-10, el vint-i-nou per cent a la T-50/30, i inclús del cinquanta
per cent en el bitllet senzill del transport públic. No s’havien aplicat i no s’estaven
aplicant, tampoc, descomptes i bonificacions i baixades als col·lectius més desfavorits.
Tot això, tota aquesta consolidació d’aquests increments, amb una conjuntura històrica
molt important, i és que s’ha produït un increment, un increment històric de la demanda
de transport públic a la nostra àrea metropolitana; i el 2017 es tanca, s’ha tancat, amb
un nou rècord de passatgers: nou-cents vuitanta-cinc milions de passatgers. Rècord
absolut, històric, del transport públic a Barcelona. I el que no s’entén és que amb
aquest record absolut de viatgers la gestió sigui, encara, la que està produint aquest
dèficit tan important. Recordem, per exemple, que.. i creiem, nosaltres, que aquests
ingressos que s’estan produint a través del transport públic no s’estan gestionant bé.
S’estan gestionant de forma ineficient i, per exemple, recordem la política de
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contractació de directius a l’ATM, que ha estat opaca i ha estat molt discutida durant
molts anys i encara segueix sent discutida, discutible i també opaca.
Com diu la moció, recordem que aquesta pujada ve de l’ATM. I l’ATM, per a aquells
que han incorporat l’article 155 en el seu argumentari estàndard, els he de recordar
que l’ATM no ha estat tocada ni afectada per l’article 155, i que les persones que estan
a l’ATM segueixen sent les mateixes persones representant els mateixos partits que
estaven abans. L’ATM hem de recordar que té... la composició està formada per
representants de Barcelona En Comú, d’Esquerra Republicana, del PSC i del
PDeCAT, a través de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona
i de la Generalitat de Catalunya. I aquesta ATM és la que ha incorporat aquesta pujada
de tarifes i la que és responsable d’aquesta pujada de tarifes.
Per tant, recordem que s’ha de millorar la gestió. S’ha de millorar? Sí, s’ha de millorar
el finançament. Efectivament s’ha de millorar el finançament, però és que Catalunya té
una Llei de finançament del transport públic, el problema és que no s’ha desenvolupat.
Existeix aquesta Llei a nivell autonòmic però no s’ha desenvolupat, precisament,
segurament perquè les prioritats, durant aquests darrers mesos, han estat unes altres
a la Generalitat; però es podria haver desenvolupat i, per tant, millorar els... es podria
haver millorat aquest finançament del transport públic a Catalunya.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Amb els
ordres a vegades ens perdem. En tot cas, en relació amb la moció que se’ns planteja
avui, que és una moció que s’ha escampat pel conjunt del territori, que aquesta tarda
la tindrem a alguns dels plens municipals i durant la setmana l’anirem tenint, no sé si
tots els municipis que no són metropolitans també ho tindreu però, almenys, els
metropolitans tindrem aquest debat els propers dies.
Nosaltres situar dos..., per a nosaltres, dos elements claus que la moció contínuament
barreja. Aquí, un element, per a nosaltres, principal, que és evidentment que és que
necessitem que el transport públic funcioni, perquè entenem que és un element de
vertebració territorial, de lluita contra el canvi climàtic, de reducció de contaminació,
etc., etc., per tant, i també de cohesió social. Entenem que el transport públic ha de
funcionar i ha de ser útil. Perquè el transport públic sigui útil nosaltres entenem que hi
ha dos elements que són centrals: un, garantir que aquesta xarxa de transport públic
és de qualitat; i l’altra, fer que aquesta xarxa de transport públic sigui assequible per al
conjunt de la ciutadania. Per garantir que hi hagi una oferta de qualitat cal inversió. I,
per tant, una cosa que no acaba d’explicar bé la moció és que hi ha una necessitat
d’inversió en la xarxa de transport públic, que és corresponsabilitat del conjunt de les
administracions a través de la Llei de finançament, però a través d’altres legislacions i
de disposicions dels pressupostos de l’Administració autonòmica, de l’Administració
General de l’Estat, etc. Per tant, que tenim la xarxa com la tenim perquè qui hauria
d’invertir, segurament, no inverteix. I qui aconsegueix tenir recursos per al transport
públic, malauradament, els està posant en inversió. Aquí hi ha un debat molt llarg
sobre si algunes línies s’haurien de fer d’alguna determinada manera o d’una altra, si
la xarxa ferroviària, si els Ferrocarrils de la Generalitat... És un debat que, segurament,
ens supera el plantejament de la moció, però creiem que és un element important
perquè és el que centra l’oferta de qualitat.
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I l’altre té a veure, evidentment, amb la política tarifària i en com això es fa assequible.
Hi ha una qüestió que és que els números, al final, són els que són. I l’altre dia quasi li
vaig dir a l’ex-alcalde Trias però, des del 2010 en endavant, els únics que estan posant
recursos per al funcionament del transport públic són l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana i, en part, la Generalitat de Catalunya; que té una part compromesa, que
veurem si en l’exercici del 2017 pot concretar-lo. I, per tant, home, al final qui veiem
que està finançant el transport públic d’aquest país és la Generalitat i, en la part
metropolitana, l’Àrea Metropolitana, els ajuntaments de l’àrea metropolitana i
l’Ajuntament de Barcelona, en percentatges que són diferents del que es planteja a la
moció. I aquí no hem de perdre de vista que qui té la majoria a l’Autoritat del Transport
Metropolità és el Govern de Catalunya, que té el cinquanta-u per cent. No la té
l’Ajuntament de Barcelona i no la té l’Àrea Metropolitana. Per tant, aquí la qüestió està
clara. Els ajuntaments i les administracions catalanes, els ajuntaments i la resta
d’administracions catalanes han fet un esforç extra, han finançat extra el transport
públic.
Ens hagués agradat trobar a la moció un apartat que digués: “I, a més, ens
comprometem a demanar a l’Administració General de l’Estat que faci la seva
aportació en el finançament del transport públic”; però no ho hem trobat. Nosaltres ho
haguéssim posat, per aquestes coses que fem nosaltres de que “no somos ni carne ni
pescado” haguéssim posat per l’Estado i per la Generalitat. Per tant, aquestes coses
que fem nosaltres... La moció hagués estat més completa si hagués tingut en la seva
corresponsabilització el Govern de l’Estat que és, com s’ha dit i com ha dit l’alcaldessa
de Barcelona, i com diuen, contínuament, als alcaldes membres de l’ATM, qui hauria
de posar el que ens falta.
I per acabar, en la part, perquè ja m’està fent pampallugues i ara sí que ho veig, a la
part final de la part tarifaria nosaltres entenem que el que cal fer és premiar els fidels. I
és evident i cal fer un canvi. I, segurament, la T-mobilitat ha de resoldre els elements
centrals que és fer que aquella gent que més fa servir el transport públic tingui majors
beneficis en les tarifes. I aquella gent que el fa servir de manera més esporàdica
segurament hauran de fer un pagament extra; i s’haurà de fer una política de preus
diferents. El que passa és que amb aquesta moció no ho resolem. Per tant, com que hi
ha aquest dèficit, entenem, del plantejament i hi ha el dèficit principal que és demanar
a qui ha de posar recursos que els posi, no hi podem donar suport.
Seguidament intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Bé, pel que fa a aquesta moció, és
una moció recurrent cada vegada que es toquen les tarifes. I el que observem és que,
efectivament, en funció de si un Grup és a l’oposició o un Grup governa, aquestes
posicions que emeten van canviant i són variables; però el que és una realitat és que
els serveis s’han de poder finançar i s’han de pagar. I si no paga un, ha de pagar un
altre, això no hi ha més volta de fulla. I quan observes, en aquest cas, abans parlàvem
de les obligacions de la Generalitat pel que fa a les escoles bressol, però quan un
observa, perquè és important, sempre, veure aquestes xifres i veure l’aportació que ha
fet la Generalitat, és veritat que, en aquest sentit, no és menyspreable. És a dir, la
Generalitat l’any..., em va girant l’Ipad i no ho puc mirar, la Generalitat... és igual,
sembla que ho tindré aquí si no, l’any 2003/2004 aportava cent i escaig milions
d’euros. En aquest moment està aportant més de tres-cents milions d’euros i, per tant,

Àrea de Presidència
Secretaria General

en aquest sentit, res a dir. Està apostant i està entomant la seva responsabilitat pel
que fa a la mobilitat i al transport públic; no és el cas del Govern de l’Estat. El Govern
de l’Estat en l’etapa, l’últim any del govern Aznar aportava noranta-tres, noranta-vuit,
no recordo exactament la xifra, milions d’euros. Això va anar pujant en els successius
anys amb el govern socialista fins arribar a la xifra de dos-cents milions d’euros l’any
2010. Però, això en el moment en què va entrar a governar una altra vegada el govern
del Partit Popular, malgrat aquests discursos que fem, va baixar en picat; i, en aquest
moment, estem parlant de cent, cent-vuit milions d’euros. Això suposa un quaranta-sis
per cent menys. En aquest moment s’està aportant un quaranta-sis per cent menys de
la quantitat que s’aportava l’any 2010. Si això no s’hagués fet així, si no s’hagués
produït aquesta ultra-super-retallada igual avui no estaríem parlant d’això. Nosaltres ja
estem en desacord amb què les pujades sempre hagin de recaure en l’usuari final, i és
veritat que les administracions hem d’entomar les nostres responsabilitats; però també
és cert que els serveis, efectivament, s’han de pagar. Per tant, hi ha alguns discursos
en què es parla d’una congelació trampa. El que no és trampa és la retallada que s’ha
produït per part del Govern de l’Estat, aquí no hi ha trampa. Això és una cosa clara.
Pràcticament estem a la meitat del que s’aportava fa set anys, sense tenir en compte
els títols nous que s’han anat produint durant aquests anys.
Jo, arriba un moment que no sé què defensar perquè, torno a dir, és recurrent però no
d’ara, als ajuntaments metropolitans, és que és pràcticament cada any. I la persona
que ara governa i defensa que no queda més remei que apostar per aquestes pujades,
segurament, era la que fa uns anys, efectivament sí, criticava quan es feien les
pujades. No vull ni pensar que la formació que ara defensa aquesta moció que ara és
a l’oposició, si algun dia no hi és, aposti per una altra cosa. Però sí que li podem
demanar una cosa, i és que vostès tenen la clau per aprovar els pressupostos de
l’Estat. I estarem atents i estarem vigilants a que, efectivament, per a vostès això sigui
una prioritat, no només en una moció que s’hagi d’aprovar aquí, sinó sobretot que en
el moment de tenir la clau per poder aprovar aquests pressupostos, sobretot, es
recordin de la mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona; i demanin que l’aportació
que ha de fer el Govern de l’Estat, com a mínim, sigui la que feia l’any 2010, no
demanem més; perquè crec que amb això podríem cobrir una bona part.
Dit això, i donada la problemàtica, la demagògia i, en aquest cas, no podem dir que el
Govern de la Generalitat no ha entomat la seva responsabilitat perquè sí que ho ha fet;
nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.
Pren la paraula a continuació el portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: El Grup d’Esquerra votarà en
contra d’aquesta moció. És evident que augmentar taxes, augmentar impostos no
agrada mai a ningú. És evident que, segurament, en el nostre país, la nostra societat, i
les administracions hauríem de fer una reflexió per aplicar, quan augmentem impostos
o taxes, una tarifació més social, en virtut del poder adquisitiu de cada ciutadà. També
és cert que, mirin, aquesta moció que ens plantegen des d’una part dels partits
unionistes, en aquest cas, Ciutadans amb el suport del Grup Popular, de dos partits
unionistes, no fan cap referència, cap ni una, a la rebaixa d’aportació per part de l’Estat
espanyol cap al transport públic de proximitat. Com tampoc no fan cap referència
sobre les necessitats d’inversió que tenim en tot l’entorn metropolità, en la xarxa
pública de transport que tenim, de més de set-cents vuitanta milions d’euros. En uns
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pressupostos de l’Estat que uns els han tirat endavant, altres els han donat
recolzament d’una forma molt més indirecta però que, al final, en cap cas, ni Ciutadans
ni el Partit Popular a Catalunya s’han preocupat per les necessitats de tota la mobilitat
a l’àrea metropolitana d’aquest territori.
Mirin jo voldria recordar que, precisament, és l’Estat espanyol l’únic Estat a tota la Unió
Europea que no disposa d’una Llei estatal de finançament del transport públic. És
l’únic Estat que no en disposa d’aquesta Llei. Per tant, el Govern d’Espanya, en
aquests moments, hem de dir d’una forma categòrica, perjudica el transport públic de
proximitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i en discrimina la ciutadania d’aquesta
àrea rebaixant la seva aportació, com deia molt bé la portaveu socialista, fins un
quaranta-sis per cent, i que això reverteix d’una forma negativa contra els ciutadans
metropolitans; per tant, cal dir-ho d’una forma clara i contundent.
Evidentment, com deia, nosaltres pensem que cal avançar cap a una tarifació social
també respecte a tot el transport públic de proximitat, amb unificacions per als
col·lectius més vulnerables, que diversos Grups aquí ho defensem. I que hem de
cercar tarificacions que beneficiïn la fidelització de la utilització del transport públic de
proximitat per part de la ciutadania. Perquè el model de transport públic de proximitat
cal potenciar-lo i hem de buscar els mecanismes i, senzillament, segurament, ens hem
de plantejar d’una forma seriosa l’impuls de la T de mobilitat, que s’ha de poder utilitzar
i que és una necessitat social evident que s’ha de plantejar d’una forma seriosa. Mirin,
nosaltres creiem que és importantíssim quan discutim tot el tema del transport públic
de l’àrea metropolitana, és molt important per al país, per l’enorme quantitat de
ciutadans i pel que suposa la mobilitat en tot l’entorn metropolità. I jo, des de la meva
matèria, prou que ens hi trobem, en el dia a dia, les queixes, les reivindicacions del
món local sobre la problemàtica de la mobilitat a l’àrea metropolitana. Però, finalment,
també, i per acabar, voldria recordar també la mobilitat que tenim a la resta del país.
Aquell darrere país, aquell rere país que és un territori amb enormes dificultats de
mobilitat, i que hi ha gent que no té ni la possibilitat, de ciutadans, de poder accedir a
un transport públic de qualitat i amb una garantia social.
Finalment intervé el portaveu del Grup de Convergència i Unió, senyor Garcia
Cañizares, qui diu: Per anunciar el nostre vot en contra de la moció. De fet, seré
molt breu, perquè ha succeït una cosa que alguna vegada passa, i és que la portaveu
socialista m’ha afusellat realment la meva intervenció. Anàvem pel mateix argumentari,
jo crec que ja ho ha fet i, per tant, no ens allargarem.
És evident que la situació no ens agrada, que s’augmentin les tarifes del transport
públic, perquè creiem que és una necessitat. I quan s’augmenten les tarifes és evident
que a qui estàs afectant és, justament, unes classes socials mitjanes o menys... o més
baixes que, realment estan utilitzant el transport públic. Però també està perjudicant el
medi ambient, i també està perjudicant la mobilitat, perquè tots ens movem en
transport públic sempre que podem i tenim possibilitats. Segurament, el que deia el
diputat Fàbrega, també caldria atendre el que és com es mobilitza o com es mou el
que no és àrea metropolitana que, segurament, tenim molts problemes. Però, en tot
cas, el que volem destacar és que no ens agrada, com s’ha fet, que pugin les tarifes
del transport públic. Però aquest argument ja el vam utilitzar el mandat passat i
nosaltres el que no farem és canviar d’opinió depèn de qui governi a l’Ajuntament de
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Barcelona o qui governi a l’Àrea Metropolitana, com han fet altres Grups. Nosaltres...
Perquè aquesta moció es va presentar el mandat passat i la va defensar el senyor
Funes justament, no l’Alex Mañas, sinó en Funes va defensar aquesta moció.
Nosaltres, en aquell moment, no vam estar d’acord, però vam entendre que calia
augmentar les tarifes. En aquell moment a l’Àrea Metropolitana governàvem nosaltres,
ara no és el cas, però fem el mateix discurs. Hi ha un dèficit important, hi ha un dèficit
que les administracions consorciades: Generalitat i ajuntaments i Àrea Metropolitana,
han afrontat amb una aportació d’un cinquanta-sis per cent més del que aportaven. Hi
ha un dèficit que, també, i per això deia que se’ns havia afusellat una mica la
intervenció, que també es provoca a partir que l’Estat comença a rebaixar les
aportacions d’una manera important els darrers anys. No diem que l’Estat tingui la
culpa però alguna cosa tindrà a veure. I, també, convidar els partits que tenen la
possibilitat de que els Pressupostos Generals de l’Estat augmentin aquesta aportació,
que ho facin. I això també ajudarà a que els ciutadans i ciutadanes de l’àrea
metropolitana i els que estan afectats per aquest augment puguin tenir altres tarifes.
Insisteixo, votem en contra de la moció però no... entenent que la situació que es
provoca a la ciutadania no és la millor, però que també és veritat que un dèficit s’ha
d’afrontar i l’ha d’afrontar les administracions que toca i també l’Estat.
Intervé novament el diputat senyor Tovar (C’S), i diu: “Rápidamente. Primero,
disculparme porque la moción sea recurrente, pero es que nosotros somos nuevos en
la casa y hemos decidido presentarla porque estábamos en contra de este aumento de
tarifas. Agradecer a los Grupos que nos han dado respaldo, agradecer ese respaldo y
también agradecer las críticas que hemos recibido por el resto de Grupos. En realidad
la moción no era tan ambiciosa como para abordar el tema de la financiación en el
transporte público, se puede hacer otra moción en este sentido. Esta moción iba más
dirigida, precisamente, a que para corregir esos déficits de financiación se ha optado
por la solución más fácil que es la de incrementar las tarifas para los usuarios.
Simplemente ése era el sentido de la moción, evitar, precisamente, que sean los
ciudadanos los que acaben pagando esos déficits de financiación que realmente
existen. Y tienen nuestro modesto compromiso, diputada Díaz, de que trasladaremos a
nuestro Grupo en Madrid su petición.”
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades
assistents dels Grups polítics Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(3) i CUP - Poble Actiu (2) i el vot en contra dels Grups polítics de Convergència i Unió
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i Entesa (4), sent el resultat definitiu de 8
vots a favor i 39 abstencions.
4.- 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 12358 al 13713 ambdós inclosos de l’any 2017 i del 1 al
110 ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
compresos entre els números 12310 al 13642, ambdós inclosos de l’any 2017; Àrea de
Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números 12347 al 13649, ambdós

Àrea de Presidència
Secretaria General

inclosos de l’any 2017; Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números
12349 al 13707 ambdós inclosos de l’any 2017 i Àrea d’Atenció a les Persones,
compresos entre els números 12350 al 13651 ambdós inclosos de l’any 2017.
També es dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponents
a la sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017.
5.- Precs
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem al punt de precs. Hi ha un prec
per escrit, presentat pel Grup Entesa, que diu:
PREC DEL GRUP D’ENTESA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
ESTUDIAR
LA POSADA EN FUNCIONAMENT I REGULACIÓ DE
L'ASSISTÈNCIA I EMISSIÓ DEL VOT A DISTÀNCIA DELS DIPUTATS I
DIPUTADES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LES SESSIONS DELS
ÒRGANS COL·LEGIATS
La Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d'abril de
1986 (TRRL) i el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986 (ROF) recullen l'obligació dels
regidors i regidores d'assistir físicament a les sessions del ple. Així mateix, l'article
99.5 del ROF, disposa que "el vot dels regidors és personal i indelegable".
La legislació bàsica local col·lideix amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes, que va suposar una fita en la consecució
de la igualtat entre totes les persones que composem la societat, amb
independència del gènere, establint una sèrie de drets de forma complerta però
també preveient accions concretes que havia de desenvolupar el Govern
posteriorment. Aquest és el cas, de la Disposició Final Setena de dita llei orgànica,
la qual preveia que el Govern promogués un procés de modificació legislativa per tal
de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un
càrrec electe.
Mentre que a nivell parlamentari, ja sigui l’espanyol -Congrés dels Diputats- o català
-Parlament de Catalunya-, s’han realitzat les corresponents modificacions
normatives per permetre el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de
baixa per maternitat o paternitat; a nivell local no s’ha realitzat cap modificació
legislativa en aquest sentit.
En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament,
s’ha permès a les diputades que, en situació de baixa per maternitat no puguin
complir el deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un
altre diputat o diputada.
En el cas del Congrés dels Diputats, mitjançant també la reforma del seu
Reglament, s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs,
maternitat, paternitat o malaltia greu en els quals es veu impedit el
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desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les especials circumstàncies,
la Mesa de la Cambra podrà autoritzar l’emissió del vot per procediment telemàtic.
Existeix doncs un dèficit democràtic pel que fa al desenvolupament dels drets
del càrrecs electes i especialment pel que fa al nucli bàsic de les seves funcions. Així
La STC 169/2009, de 9 de juliol, en el seu fonament de dret tercer, les ha
definit: ... las facultades que pertenecen al núcleo inherente a la función
representativa que constitucionalmente corresponde a los miembros de una
corporación provincial, esto es, la de participar en la actividad de control del
gobierno local (provincial, en aquel caso) la de participar en las deliberaciones
del Pleno de la corporación, la de votar en los asuntos sometidos a votación
en este órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria para
poder ejercer las anteriores.
Aquest nucli bàsic és el que hauríem de entendre com a indisponible per les Lleis, en
el sentit que no el poden reduir o suprimir.
A data d’avui no s’ha modificat la legislació per fer possible que, com a mínim, en
els casos de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu
vot a un altre membre de la corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal, doncs,
interioritzar aquest dret dins de l’estatut dels membres de les corporacions locals i
fixar el mecanisme per a la delegació del vot o la votació a distància.
Ateses les diferents iniciatives locals i parlamentàries per a modificar i regular el vot
no presencial dels càrrecs electes, la darrera aprovada per unanimitat a la Comissió
d’Igualtat del Congrés dels Diputats el 27 de juny de 2013, on s’insta el Govern a
estudiar juntament amb les corporacions locals la regulació del vot no presencial, a
fi de facilitar la compatibilitat del permís de paternitat i maternitat o de la baixa
mèdica per malaltia amb l'exercici del dret a vot dels càrrecs electes locals, així
com que el mètode a utilitzar no comporti cap despesa suplementària als
ajuntaments.
El Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona formula a la Presidència de la
Corporació els següents
PRECS
Primer. Sol·licitar la Presidència de la Diputació de Barcelona que insti el Govern
espanyol i el Govern de Catalunya -quan es constitueixi- a promoure les
modificacions legislatives en l’àmbit local, per tal de fer efectiu la delegació a favor
d’altres membres del Consistori i/o la regulació del funcionament del sistema
d'assistència a distància del dret de vot dels càrrecs electes que gaudeixin de
permisos de maternitat i paternitat, així com aquells que pateixin malaltia greu que
clarament impedeixi la seva assistència personal a la sessió. La petició es
formalitzarà amb la tramesa d’un escrit per part de la presidència de la Diputació
on es reflecteixin els presents precs formulats a la present sessió plenària.
Segon.- Sol·licitar la Presidència de la Diputació que s’iniciïn els treballs de reforma
del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona amb la constitució d’una
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Ponència d’Estudi amb l’objectiu d’introduir les modificacions legals i
reglamentàries des del 2003, i entre elles la possibilitat de regular l’assistència a
distància del dret de vot dels càrrecs electes que gaudeixin de permisos de
maternitat i paternitat, així com aquells que pateixin malaltia greu que clarament
impedeixi la seva assistència personal a la sessió, sempre que sigui possible
legalment.
Per a comentar el contingut i la motivació del prec intervé el portaveu adjunt del Grup
Entesa, senyor Rodríguez, qui diu: Com saben, hem fet arribar aquest prec per escrit
però, en tot cas, volíem explicar-lo de forma oral aquí en seu plenària. Com saben, la
nostra presidenta de Grup, l’Alexandra Sevilla, acaba de ser mare, i des d’aquí la
volem felicitar i la saludem; que segur que ens estarà seguint per l’streaming. També
estenem aquesta salutació i felicitació a l’Eulàlia Sabater, de les CUP, que està en la
mateixa alegre i bonica situació. Però, alhora, el que volem explicar amb aquest prec
és que es dona la paradoxa que, precisament per aquest motiu, per una baixa
maternal, avui no podran exercir aquest dret que tenen reconegut aquestes diputades
provincials i no podran exercir el seu dret de vot en aquest Ple. I considerem que això
és una anomalia del món local i també d’aquesta casa. Una anomalia que està resolta
a d’altres institucions com és el Parlament i el Congrés dels Diputats, ja que han
modificat els seus reglaments per permetre el vot delegat o telemàtic. I, precisament,
perquè aquesta situació no es torni a repetir, el que demanem amb aquest prec és,
d’una banda, instar els governs català i espanyol a que facin les corresponents
modificacions legislatives que afecten el món local, en aquesta matèria, per tal que es
pugui permetre el vot delegat en casos de permisos retribuïts, com el que ens pertoca
avui, o per incapacitat per malaltia. I també instem la Diputació, en aquest cas, a
modificar el nostre Reglament de funcionament, el Reglament orgànic, per permetre el
vot delegat i que no es tornin a repetir situacions com la d’avui.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), contesta dient: Moltes gràcies. Aquí, des
d’aquesta institució, felicitem les dues diputades, les seves famílies i, evidentment, és
un prec que té tot el sentit del món; i més, avui, quan hi ha tantes facilitats per poder
delegar el vot o, fins i tot, que aquest sigui telemàtic. Per tant, prenem aquest prec i
instruirem les peticions als organismes corresponents perquè puguem fer aquest canvi
normatiu, que entenc que és i esdevé imprescindible.
Seguidament dona la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Seran dos precs. L’habitual, per demanar la dimissió de la
vicepresidenta cinquena sense atribucions. I el següent prec és que, des del Grup
CUP-Poble Actiu els hi demanem, una vegada més, una reunió per fer una valoració
de com s’executa i com es desenvolupa el Catàleg de serveis. Ho vam demanar en el
Ple de Pressupostos, on es va aprovar inicialment. Ho vam sol·licitar a la Junta de
Govern i va haver un compromís que aquesta reunió hi seria. Ho vam tornar a
sol·licitar a la Comissió d’Hisenda d’aquest mes de gener. I ho fem avui també en
sessió plenària. Creiem fermament que aquesta reunió és absolutament pertinent.
Abans parlàvem de l’autocrítica i s’ha de fer autocrítica, i els serveis han de fer
autocrítica i, políticament, també, s’ha de valorar si tenim massa serveis o no. Hem de
valorar com es reassignen aquests recursos. Hem d’estudiar i conèixer el perquè de la
denegació de serveis que nosaltres considerem essencials. Per tant, sol·licitem
aquesta reunió explicativa també per conèixer, com a diputats de la casa, per conèixer
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quins són els nous serveis que formen part del Catàleg 2018; que ja han estat
explicats a tècnics municipals, i dels quals nosaltres no en tenim coneixement directe i
crec que és, creiem que és pertinent. Nosaltres creiem que cal la revisió d’aquest
Catàleg de serveis i revisar, com ja vam dir en sessió plenària, els criteris d’assignació
en funció o segons l’oferta i la demanda.
La senyora presidenta diu: Moltes gràcies senyor Duran. Així procedirem, i tan aviat
com es puguin preparar les agendes els convocarem a aquesta reunió.
6.- Preguntes
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al president del Grup Partit
Popular, senyor Reyes, qui diu: “Dos cuestiones. La primera es en relación a la
pregunta que formuló el Grupo Popular, el día 17 de enero, donde solicitábamos un
listado individualizado de los contratos relativos a la publicidad, difusión y propaganda
que realiza la Diputación de Barcelona, en concreto desde el 1 de setiembre de 2015
hasta la actualidad. Hemos recibido una respuesta, justamente ayer, pero una
respuesta que no es la que… no responde a la pregunta que nosotros hemos
formulado. Y, por lo tanto, entendemos que es un error y para que conste en acta que
esta pregunta está pendiente. No se ha pasado ninguna relación de contratos sino
simplemente ustedes agrupan prensa escrita, prensa digital, radio y televisión, sin
mencionar ningún tipo de contrato y, por lo tanto, como entendemos que es un error,
solicitamos que se nos mande la información correspondiente”.
La senyora Conesa diu: Disculpi, entenc que vol ampliació d’aquesta informació que
ja li han donat.
Intervé, de nou, el diputat senyor Reyes, i diu. “Sí, es que no se ha respondido a la
pregunta. Nosotros pedimos un listado de contratos y no se menciona ningún contrato
en la relación que se nos pasa”.
La senyora Conesa diu: Entenc que es complementarà aquesta informació, que és la
informació, en definitiva, que consta també en el pressupost. Molt bé. Digui, digui.
Pren la paraula novament el diputat senyor Reyes, i diu: “Sí. La segunda cuestión
que planteamos es que hace ya dos años nos quejamos de que el señor Josep Lluís
Alay había sido nombrado responsable de Relaciones Internacionales, sin tener
experiencia previa en la dirección, precisamente, de Relaciones Internacionales. Se
nos dijo que la condición de Comisionado de la Presidencia para las Relaciones
Internacionales no alteraba las competencias que tenía como asesor técnico, y que la
denominación era prácticamente algo como de cortesía.
Esta semana nos hemos encontrado una situación cuanto menos curiosa, ha habido
un vídeo, que se ha hecho viral, donde aparece el señor Alay compartiendo mesa con
el ex president de la Generalitat de Catalunya, el señor Puigdemont, en la ciudad de
Copenhague, en Dinamarca. El vídeo se realiza en un día laborable. La primera
cuestión que planteamos a la Presidencia es si el señor Alay estaba ahí en misión o
representando a la Diputación de Barcelona en esa comida que tuvo con el ex
president, el señor Puigdemont. ¿Estaba representando a la Diputación de Barcelona,
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el señor Alay, en esa comida? ¿Estaba trabajando o se tomó un día de vacaciones?
Dennos esa información. ¿Tenía un permiso de Recursos Humanos? ¿Hay algún
decreto por el cual se autoriza este viaje a la ciudad de Copenhague? Desde el Partido
Popular también les solicitamos el detalle de los gastos de estas dos últimas semanas
del señor Alay, en representación de la Diputación de Barcelona.
Queremos saber, igualmente, si desde Relaciones Internacionales, o bien desde la
Oficina que tiene la Diputación de Barcelona en Bruselas se está teniendo contactos
con las personas prófugas de la justicia, en este caso, el señor Puigdemont y el resto
de ex consellers que están en Bruselas. Y esperamos una respuesta de que no haya
una colaboración por parte de la Diputación de Barcelona con esas personas que son
prófugas de nuestra justicia, acusadas de sedición y de rebelión. Desde el Partido
Popular vamos a vigilar, con atención, que no se utilice dinero público ni recursos de
esta administración de los barceloneses para apoyar la causa de estos fugados y
causas ilegales”.
Abandona la sessió el diputat senyor Ruiz (PSC-CP).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies senyor Reyes. Diverses
qüestions. En primer lloc, que jo recordi hi ha una euroordre retirada, per tant, si hi ha
una euroordre retirada dir que algú és “pròfug”; potser que s’ho pensi una mica millor.
Dir-li que, efectivament, aquesta Diputació de Barcelona autoritza comissions de
serveis. Es fa de manera habitual, no només als responsables de Relacions
Internacionals sinó a tècnics, a persones de moltíssimes àrees que, per motiu de feina,
s’han de desplaçar fora i, per tant, tots els decrets conforme s’autoritza la comissió de
serveis els tenen vostès, sempre, a disposició.
A aquest respecte, efectivament, hi ha una comissió de serveis que es va atorgar per
desplaçar-se a Copenhaguen, a favor del senyor Alay, per a una reunió amb
representants polítics locals, regionals i nacionals danesos, amb l’objectiu de
consolidar les relacions entre les regions daneses i la Diputació de Barcelona; com
entra amb la normalitat de l’acció de Relacions Internacionals.
Li vull recordar, perquè vostè semblava que, en la seva exposició, menystenia la figura
del Comissionat, però li vull recordar el currículum, que potser se’l llegeixi, del
Comissionat, perquè és una persona que, evidentment, té experiència a nivell
internacional.
En qualsevol cas, som conscients, també, de l’aparició d’aquest vídeo i som
conscients de la preocupació que hagi pogut crear. Però, també, el que els vull dir és
que el senyor Puigdemont és el cent trentè President de la Generalitat de Catalunya; el
senyor Puigdemont és un electe i, per tant, és un electe del Parlament de Catalunya,
diputat al Parlament de Catalunya. I, a més, el senyor Puigdemont és qui, en aquest
moment, té la majoria de suports per poder ser investit; malgrat que vostès no
respectin la sobirania popular. Per tant, també posem cada cosa al seu lloc.
En qualsevol cas, el primer que va fer aquesta Presidència, com correspon, és
demanar al senyor Alay un requeriment en relació amb el desenvolupament del seu
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viatge a Copenhaguen i que aporti un informe detallat de totes aquestes qüestions. I,
en segon lloc, com a mesura cautelar i preventiva, deixar sense efecte aquesta
comissió de serveis que s’havia autoritzat per tal que no hi hagi cap despesa, en
aquest moment, que la Diputació de Barcelona hagi pogut fer en aquest viatge; reitero,
com a mesura cautelar, per tal que vostès no puguin utilitzar aquesta institució per a
unes finalitats que no són les que correspondrien, perquè ja entenem que tenen moltes
ganes a qualsevol institució que respecti la sobirania popular i la democràcia.
El senyor Reyes diu: “Presidenta, prófugo de la justicia es aquella persona que huye y
ha huido de la justicia...”
La presidenta, senyora Conesa, diu: Senyor Reyes, senyor Reyes, jo li he respectat.
Senyor Reyes, jo li he respectat. Senyor Reyes jo li he respectat el torn. Vostè m’ha fet
una pregunta, jo li he contestat. Si vostè em vol tornar a preguntar, torni a preguntar
però crec que els comentaris són sobrers. Li asseguro. No és un debat això.
El senyor Reyes diu: “No, es una aclaración.”
La senyora presidenta diu: És una pregunta i jo li he contestat.
El senyor Reyes diu: “Usted me ha apelado y me gustaría poder responder a esa
apelación. Usted me ha hablado directamente.”
La senyora Conesa diu: No, no, no. Es que és vostè qui fa la pregunta i, per tant, em
sap greu, no li correspon.
A continuació pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Nosotros solicitaríamos copia de ese informe que
se va a elaborar de la comisión de servicios. Y, en cualquier caso, apuntar que
entendemos contradictorio que si el señor Alay asistía, estaba en Copenhague en una
comisión de servicios justificada por parte de la Diputación, que cautelarmente se deje
sin efecto ese Decreto para no hacer frente a los gastos que pudieran ocasionarse.”
La senyora Conesa diu: Gràcies. He seguit les recomanacions dels serveis jurídics de
la casa.
I, tot seguit, intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Jo anava a
fer un acudit ara sobre clavegueres, però me l’estalviaré. Per tant, vaig a fer un prec
sobre clavegueres, que té relació amb la Jornada que ahir es va fer, a la qual va
assistir el diputat d’Habitatge, sobre dèficits de les urbanitzacions, que és una novetat
del Catàleg d’aquest any. I que és un... més que un prec, és una petita pre-felicitació
perquè incorporin aquesta mesura en el Catàleg. Creiem que és un encert. És tant un
encert que la Jornada s’estava fent ahir al matí i jo, ahir, ja tenia tres trucades de tres
ajuntaments preguntant-me com es faria aquest Pla de suport per, entre altres coses,
resoldre els dèficits urbanístics que tenen les urbanitzacions. Per tant, el que
demanaríem és al diputat, si és possible, o a l’equip de Govern, que ens facin una
explicació més en detall de com funcionarà, i ja preguem a l’equip de Govern que
pensi que haurà de posar més recursos per a aquesta partida, perquè vam veure que
va tenir una bona acollida. No sabem si té relació o no, i no volem pensar-ho, amb la
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moció que nosaltres vam presentar fa un any en relació amb els dèficits de les
urbanitzacions; però si té a veure, també agraïm que l’equip de Govern reculli aquesta
necessitat. Perquè crec que el territori ens ho demanava i la prova està en el que els hi
explico, que la Jornada es va fer ahir, i jo ahir ja tenia trucades d’alcaldes i alcaldesses
demanant-me poder participar en aquest programa.
La senyora presidenta agraeix el comentari i dona la paraula al diputat delegat
d’Urbanisme i Habitatge, senyor Mut (ERC-AM), qui diu: Gràcies per la felicitació.
Ho desenvoluparem a la Comissió Informativa, pròpiament, i explicarem en què
consistirà l’actuació quant a les urbanitzacions, són urbanitzacions amb dèficits. I, bé,
és un dels objectius que teníem des de l’Àrea de Territori, d’abordar la temàtica de les
urbanitzacions, que, potser, és la gran temàtica com a país; després d’haver entomat
el tema de barris, és la que ens falta. I, per tant, si de cas, ja a la Comissió Informativa
de Territori els informarem.
Abandonen la sessió les diputades senyores Recasens (CiU) i Marin (PSC-CP).
La senyora presidenta indica que, finalitzades les preguntes orals, de conformitat amb
l’acord de la Junta de Portaveus, s’indicarà, per part de la Secretaria General, el
nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la darrera
sessió del Ple i les anteriors que estaven pendents de resposta, indicant si han estat
respostes o no i incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a
l’Acta de la present sessió.
1. Pregunta, formulada en data 3 de maig de 2017, pel portaveu adjunt del Grup
del Partit Popular, que diu:
Amb data 2 de febrer vaig fer la pregunta següent: “Quins acords, contractes o
convenis va subscriure la XAL, durant el període 2013-2016, amb altres mitjans de
comunicació, empreses de producció audiovisual o agències de notícies, per a
l’intercanvi de continguts? Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les
contraprestacions econòmiques que se’n derivaven”.
Amb data 22 de febrer vaig rebre, del diputat Sr. Jaume Ciurana, una resposta en el
sentit que l’òrgan més adient per atendre les qüestions que demano és la Comissió de
Seguiment de la XAL, la qual no em consta que, d’ençà, s’hagi celebrat.
Entenc que la qüestió de la fiscalització de la gestió econòmica d’uns recursos que
provenen, principalment, de la Diputació de Barcelona també pot ser plantejada en el
marc del seguiment ordinari del govern de la corporació.
Per tot això, el diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic
de la Diputació de Barcelona, REITERA L’ESMENTADA PREGUNTA i exigeix una
resposta en el termini legalment establert, tot reservant-se prendre les mesures
oportunes en el cas que segueixin negant-li la resposta.
Quins acords, contractes o convenis va subscriure la XAL, durant el període 20132016, amb altres mitjans de comunicació, empreses de producció audiovisual o
agències de notícies, per a l’intercanvi de continguts.
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Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les contraprestacions
econòmiques que se’n derivaven.
Pregunta pendent de resposta.
2. Pregunta, formulada en data 22 de juny de 2017, pel portaveu del Grup del Partit
Popular, que diu:
El Diputat que subscriu, Portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de l’esmentada entitat, presenta,
per ser contestada, amb lliurament de la documentació que correspongui, la següent
pregunta:
Sol·licitem relació, en suport Excel, dels pagaments realitzats, des del 1r. de gener de
2013 fins al 1r. de juliol de 2017, a membres adherits de la XAL, detallant any per any
els imports i diferenciant la compra de notícies per als serveis informatius i la compra
de programes que es col·loquen en el sistema de la XAL.
Així mateix i amb el mateix rang de dates, demanem que se’ns traslladi qualsevol
aportació realitzada per tota mena de producció especial.
Pregunta pendent de resposta.
3. Pregunta, formulada en data 19 de juliol de 2017 pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, diputado presidente del Grupo CiutadansPartido de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y,
mediante el presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del
siguiente apartado:
A raíz de la última convocatoria que ha hecho el Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat, dentro del Programa de Fomento de la Ocupación Local de la Diputación de
Barcelona 2017-2018, se estableció un período de inscripción desde el día 9 de junio
de 2017 a partir de las 00.00 horas hasta el día 12 de junio de 2017, es decir, de solo
dos días hábiles completos, restringiéndose la presentación de solicitudes mediante
inscripción telemática. En el Pleno del pasado mes de junio del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat, el Grupo Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ya presentó
una moción cuestionando dicha convocatoria.
Al ser dicho programa, un programa de la Diputación de Barcelona y teniendo en
cuenta las leyes, normas y códigos de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
SOLICITAMOS
Se nos informe si, desde esta Diputación, hay habilitado algún seguimiento,
requerimiento o condición que permita que la situación descrita en el párrafo anterior
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no se pueda producir y, en el caso que no lo haya, sugerimos que, en la aceptación de
los encargos de gestión que hagan las entidades locales, se añada el cumplimiento de
unas determinadas normas de plazos, transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, como por cierto recoge en parte el Código de Buen Gobierno y Calidad
Institucional de la Diputación de Barcelona.
Pregunta contestada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat directament al
Grup C’s.
4. Pregunta, formulada en data 8 de setembre de 2017 per la portaveu del Grup
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que diu:
El Grup Socialista de la Diputació de Barcelona ha tingut coneixement que a partir del
dia 4 de setembre començarà a emetre’s el programa “CATALUNYA EN DIRECTE” de
8tv. Un magazín d’entreteniment, amb seccions fixes i connexions pel territori,
presentat per Quim Morales, dirigit per Àlex Navarro i produït per la productora
VERANDA. Davant d’aquesta informació que hem rebut, voldríem saber:
1. Quina és l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona?
2. Quin capteniment té la Diputació de Barcelona per subvencionar una televisió
privada, quan la DIBA ja finança un mitjà propi?
3. Aquest programa serà emès per 8tv i les televisions locals que ho vulguin
emetre?
4. Quin serà el funcionament de les col·laboracions de les televisions adherides a
la Xarxa?
5. Es faran connexions en directe des del territori personalitzades per la pròpia
televisió, amb un presentador i una possible interacció amb el presentador del
programa?
6. Es demana que el presentador de cada televisió sigui sempre el mateix, però
es respectarà si hi ha canvis segons necessitats del canal?
7. Es podran fer peces enregistrades de temes diversos?
8. S’estableixen un mínim o un màxim de connexions per cada televisió?
9. Les televisions han d’oferir propostes a la Coordinació de la Xarxa?
10. Les televisions hauran de posar presentador i operador de càmera?
11. Aquestes col·laboracions es pagaran directament des de la Xarxa?
12. Aquestes connexions en directe es faran amb les motxilles de la Xarxa i, per
tant, s’hauran de distribuir pel territori i coordinar la disponibilitat?
13. Es respectaran tots els territoris de les televisions adherides?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada en data 25 de gener de 2018, i diu:
En resposta a les consultes plantejades en el vostre escrit del dia 8 de setembre de 2017,
amb número de registre 1700034365, en relació al programa “Catalunya en directe” a 8tv,
us trasllado la informació facilitada per la Xarxa Audiovisual Local (XAL):
La Diputació de Barcelona no ha fet cap aportació a 8tv.
Pel que respecte, a matèria Audiovisual, la Diputació de Barcelona fa una aportació
ordinària a la seva societat mercantil XAL s.l i aquesta, està contemplada en els
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pressupostos de la Diputació. La Xal i els seus òrgans de govern són qui aproven la
previsió d´ingressos i despeses.
La XAL s.l i Edicions digitals de Catalunya S.A (8TV) han tingut interès mutu en establir
relacions contractuals en matèria de difusió i comunicació en referencia al programa
Catalunya Directe, en el marc el seu pla estratègic aprovat en consell d’administració.
El programa Catalunya en directe s’emet per 8Tv, per tot Catalunya, de dilluns a
divendres, de 18h a 20h. Les Televisions de la XARXA que volen ho poden emetre tant en
directe com en diferit. Actualment, 15 televisions en TDT emeten el programa.
En relació al funcionament del les col·laboracions de les televisions adherides a la xarxa,
cal dir que aquestes, fan propostes dels temes que poden ser d’interès, s’avaluen i
s’integren a l’escaleta del programa per a la seva preparació.
Es faran connexions en directe des del territori personalitzades per la pròpia televisió amb
un presentador habitual de referència proposat per les televisions per a cada territori i en
definitiva, serà la xarxa qui farà el seguiment de les propostes i que s’acceptin dins dels
continguts del programa. També, es podran fer peces enregistrades de temes d’interès
diversos i no hi ha d’haver cap limitació de connexions per cada televisió
Les televisions han d’oferir propostes a la coordinació de la Xarxa i hauran de posar
presentador i operador de càmera.
Pel que fa a aquestes col·laboracions, es pagaran directament des de la Xarxa, seguint el
seu protocol general. L’objectiu de la Xarxa és que el màxim d’entitats possible tinguin una
motxilla a disposició, respectant tots els territoris tal com estableix el protocol general i el
mapa de la TDT.

5. Pregunta, formulada en data 11 de desembre de 2017, pel portaveu del Grup
Partit Popular, que diu:
Ramon Riera Macia, Portaveu del Grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona,
per tal que sigui contestada per escrit, formula la següent PREGUNTA:
Atès que la Xarxa Audiovisual Local, SL forma part del sector públic de la Diputació de
Barcelona i integra el seu Compte General.
Atès que no tenim representació directa en el Consell d’Administració de la Xarxa
Audiovisual Local, SL.
Atès que, segons l’article 12.2 dels estatuts de la Xarxa Audiovisual Local, SL,
s’estableix que “el Ple de la Diputació de Barcelona assumirà les funcions de la Junta
General de la, societat, en la forma i amb les atribucions determinades pels presents
estatuts així com per les lleis que li siguin aplicables”.
Vull conèixer els crèdits reconeguts així com els crèdits liquidats en els anys 2016,
2017 i 2018 -fins al dia d’avui- per la Xarxa Audiovisual Local, SL en favor del senyor
Francesc Homs i Molist.
Així mateix, vull conèixer els informes que el senyor Francesc Homs i Molist hagi pogut
fer en favor de la Xarxa Audiovisual Local, SL per justificar aquestes quantitats.
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La resposta, signada per la Cap del Servei de Secretaria, que recull la informació
facilitada pels responsables de la Xarxa Audiovisual Local, SL ha estat lliurada en data
4 de gener de 2018, i diu:
Per indicació del senyor Francesc Pena, Conseller delegat de la societat Xarxa
Audiovisual Local, SL, adjunto la documentació que dona resposta a la pregunta formulada
per escrit en data 11 de desembre d’enguany.
En relació amb els crèdits reconeguts i als liquidats en els anys 2016, 2017 i 2018 fins a
data d’avui, per la societat Xarxa Audiovisual Local SL a favor del senyor Francesc Homs i
Molist, els responsables de l’entitat indiquen el següent:
- En l’exercici 2016 no consta cap crèdit reconegut a favor del senyor Homs.
- En l’exercici 2017 consta un crèdit reconegut i liquidat de 17.800 euros (exclòs l’IVA),
corresponents a la realització d’un estudi sobre els riscos penals i el model de corporate
compliance, destinat a les entitats adherides a la Xarxa (s’adjunta còpia de dit estudi que
es va presentar el passat 29 de novembre en el marc de l’Infolocal, que va tenir lloc a
Mataró).
- Per a l’exercici 2018, a dia d’avui no existeix cap previsió de pagament per treballs a
realitzar pel Sr. Homs.
La resposta lliurada incorpora, també, l’Estudi sobre riscos penals i model de corporate
compliance, destinat a les entitats adherides a la Xarxa Audiovisual Local, objecte de la
contractació referenciada i la documentació utilitzada per a la seva presentació en el marc
de l’Infolocal, en data 29 de novembre de 2017.

6. Pregunta, formulada en data 4 de gener de 2018, pel portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
Sería de nuestro interés conocer los requisitos que se tienen que cumplir y los
procedimientos que se deben realizar para formar parte de la bolsa de empresas
proveedoras de servicios de la Diputación de Barcelona en cada uno de los siguientes
ámbitos:
 Publicidad.
 Turismo.
 Cultura.
La resposta d’aquesta pregunta es va lliurar en diferents documents, en relació amb
els diferents àmbits dels que se sol·licitava informació.
La resposta de l’àmbit de Publicitat, signada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, ha estat lliurada en data 25
de gener de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de dia 4 de gener d’enguany, amb número de registre
1800000169, en el que sol·liciten informació sobre els requisits que s’han de complir i els
procediments s’han de realitzar per formar part de la borsa d’empreses proveïdores de
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serveis de la Diputació de Barcelona, entre d’altres, l’àmbit de la publicitat, us trasllado la
informació facilitada des del Gabinet de Premsa i Comunicació.
Qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui nacional, local o comarcal, que estigui inscrit i
constituït legal i formalment com a tal forma part dels possibles proveïdors de la Diputació
de Barcelona en l’àmbit de la publicitat institucional. A més de tots els mitjans de
comunicació segons tipologia –ràdio, televisió, premsa escrita o digital- la Diputació de
Barcelona col·labora amb les associacions de mitjans i de premsa de referència al territori,
com són l’AMIC, l’ACPC i l’APEC. És a través d’aquestes entitats que es gestionen les
insercions publicitàries als mitjans locals i comarcals. Paral·lelament, la Diputació de
Barcelona atén les demandes de nous mitjans, ja siguin nacionals, locals o comarcals, que
han iniciat la seva activitat els últims anys. Puntualment, també s’atenen demandes de
campanyes especials derivades d’efemèrides locals i puntuals i aquelles que estan
vinculades amb l’acció de la Diputació de Barcelona.

La resposta de l’àmbit de Turisme, signada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, ha estat lliurada en data
25 de gener de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de dia 4 de gener d’enguany, amb número de registre
1800000169, en el que sol·liciten informació sobre els requisits que s’han de complir i els
procediments s’han de realitzar per formar part de la borsa d’empreses proveïdores de
serveis de la Diputació de Barcelona, entre d’altres, l’àmbit de Turisme, us trasllado la
informació facilitada des de Turisme.
La Gerència de Serveis de Turisme per a realitzar les contractacions dels béns i serveis que
requereix per a la seva gestió segueix els procediments establerts per a la contractació
d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada per RDL
3/2011, de 14 de novembre, la seva normativa de desenvolupament i la resta de normativa
estatal i autonòmica que resulti aplicable per a l’administració local, així com els plecs de
clàusules administratives generals aprovats per la Diputació de Barcelona, i les Bases
d’Execució del Pressupost (BEP) de l’any en curs.
En la tramitació dels expedients de contractació, des de la Gerència de Serveis de Turisme,
es treballa per respectar, entre d’altres, els principis de publicitat, transparència, igualtat de
tracte, selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa i prohibició de fraccionament
dels contractes.
Així mateix, es vetlla perquè els contractistes compleixin els requisits legals per poder
contractar, i perquè els procediments de contractació s’orientin a la consecució dels principis
d’economia, eficàcia i eficiència en l’aplicació dels recursos públics.
La Gerència de Turisme no disposa de cap bossa d’empreses proveïdores de serveis. En el
cas que la contractació es realitzi per raó de la quantia mitjançant contractació menor, es
demana, en la mesura del possible, pressupostos a tres empreses com a mínim, triant
l’empresa en funció de les condicions més avantatjoses per la Corporació. En el cas de la
contractació menor, la llei només exigeix per a la tramitació de l’expedient, l’aprovació de la
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent. No obstant, les BEP de la
Diputació de Barcelona dóna unes bases més precises per aquest procediment, indicant
que per sobre de determinat import cal tramitar resolucions aprovatòries.
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A banda d’això, la Gerència està treballant per tal de concloure acords marcs amb un o
diversos empresaris per realitzar les contractacions dels recursos tècnics i materials
inclosos al Catàleg de la Xarxa de Governs Locals, en concret per als següents recursos:




Actuacions de senyalització turística
Planificació i gestió turística
Projectes tècnics de senyalització turística

La resposta de l’àmbit de Cultura, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, ha estat lliurada en data 25 de gener
de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de dia 4 de gener d’enguany, amb número de registre
1800000169, en el que sol·liciten informació sobre els requisits que s’han de complir i els
procediments s’han de realitzar per formar part de la borsa d’empreses proveïdores de
serveis de la Diputació de Barcelona, entre d’altres, l’àmbit de Cultura, us informo a
continuació dels procediments utilitzats per les diferents oficines adscrites a la Gerència de
serveis de Cultura per seleccionar els professionals idonis per realitzar els serveis a
contractar.
-

Oficina d’Estudis i Recursos Culturals. Els àmbits de treball en els quals es procedeix
a la contractació externa d’aquesta Oficina són bàsicament els assessoraments en
Plans d’Acció Cultural, Plans d’Equipaments Culturals i Plans d’Usos d’equipaments
Culturals; l’organització de tallers i cursos, que abasten els àmbits de les arts
escèniques, les arts plàstiques, els audiovisuals, la cultura científica, les humanitats, les
lletres i la música per donar suport a les programacions culturals dels petits i mitjans
municipis; la formació dels tècnics i regidors municipals (en col·laboració amb la
Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona).

-

Oficina de Patrimoni Cultural. Els principals recursos que s’ofereixen des d’aquesta
Oficina i que requereixen de la contractació de professionals externs són: l’elaboració de
mapes de patrimoni, projectes de museïtzació d’elements patrimonials, plans d’usos per
al patrimoni immoble, documentació de col·leccions i tractament dels documents dels
arxius, restauració d’objectes patrimonials i documents, suport a intervencions
arqueològiques dels municipis, accessibilitat, producció d’exposicions...

-

Oficina de Difusió Artística Els programes que no poden assumir-se amb recursos
propis i s’ha de recórrer a la contractació de proveïdors externs, són el programa “Anem
al Teatre” i el programa “Flipart”.

Per a la contractació de professionals, en alguns àmbits, existeixen borses de treball. La
regulació per formar part d’aquestes borses varia segons el programa. S’adjunten els criteris
de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals per optar als tallers i activitats formatives de les
programacions municipals i a la pàgina web de l’Oficina de Difusió Artística es troben
publicats els criteris i procés de selecció de les empreses/professionals interessats en
formar part de la borsa de contractació.
https://www.diba.cat/web/anemalteatre/companyies/condicions
https://www.diba.cat/web/oda/flipart
En altres casos, la selecció dels proveïdors es realitza a partir del coneixement que tenen
els tècnics de les empreses/professionals amb experiència en el sector. També es tenen en
compte les recomanacions que fan els ajuntaments sobre l’experiència prèvia amb una
determinada empresa/professional. I, a més, tots els currículums que arriben a les oficines
es valoren i, si es consideren adients, se’ls dóna l’oportunitat de ser contractats.
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Cal tenir en compte que en alguns dels serveis que es contracten tals com treballs de
restauració, documentació i tractament de documents, suport a intervencions
arqueològiques..., requereixen una molt alta especialització i, en alguns casos, el mercat
dels professionals és limitat.
Els temes relacionats amb l’accessibilitat dels museus a les persones amb discapacitats
sensorials, s’ha signat convenis de col·laboració amb l’ONCE i amb FESOCA.
A banda, i per tal de cercar nous professionals que vulguin col·laborar amb el programa
d’estudis i d’assessorament cultural als municipis, l’any 2017 des de l’Associació de Gestors
Culturals -amb els quals tenim conveni de col·laboració- es va enviar un correu electrònic
adreçat a tots els seus associats perquè els professionals interessats fessin arribar el seu
currículum a l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals

7. Pregunta, formulada en data 9 de gener de 2018, pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
En la relación de televisiones adheridas a la Xarxa de Comunicación Local aparecen
Andorra TV (Andorra la Vella) i Nord (Morella).
El punto 2.3 -Missió de la XAL del Pla estratègic de la XAL (2017-2020) refleja:
“Enfortir les capacitats dels serveis públics audiovisuals i dels mitjans privats amb
voluntat de servici públic de proximitat de Catalunya (…)”.
Teniendo en cuenta que Andorra TV pertenece a otro país y Nord a otra comunidad
autónoma, solicitamos que nos hagan llegar los convenios o contratos con dichas
televisiones y con qué finalidad y condiciones participan en la XAL.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada en data 24 de gener de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 9 de gener de 2018, en relació a les televisions
adherides a la Xarxa de Comunicació Local (XAL) us informo que:
Nord TV (Comunicació dels ports, SA) és membre adherit de la XAL amb efectes
1/01/2010, tal i com consta en el decret d’adhesió al Protocol General dels serveis de la
Xarxa, amb data 19/04/2010 i que els hi adjuntem.
Ràdio i televisió d’Andorra SA, és membre adherit de la XAL amb efectes 5/01/2010, tal i
com consta en el decret d’adhesió al protocol general dels serveis de la Xarxa, amb data
21/06/2010 i que els hi adjuntem.
En ambdós casos i tal i com consta en les informes jurídics pertinents, es fonamenta i
justifica la seva adhesió atenent les continues relacions polítiques, socials, econòmiques, i
comunicatives que tenen altres membres adherits de Catalunya amb aquests territoris
colindants.
En el cas de Nord TV participen activament en els informatius territorials de l’àmbit de
l’Ebre i Sènia.
En el cas d’Andorra cal tenir en compte que el co-príncep d’Andorra és el bisbe de la Seu
d’Urgell. Ràdio La Seu i Pirineus TV formen part de la Xarxa i col·laboren permanentment.
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La llei municipal catalana, tal i com esmenta l’informe de Secretaria, ja recull la possibilitat
de que les entitats locals participin i cooperin amb altres entitats locals transfrontereres.
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8. Pregunta, formulada en data 9 de gener de 2018, pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
En el día de ayer, en el diario el Catalán, ha aparecido la noticia siguiente:
https://www.elcatalan.es/la-diputacion-barcelona-rotula-cartel-catalan-frances-e-ingles,
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en la que se informa de un cartel de esta Diputación en Sant Miquel del Fai, rotulado
en catalán, francés e inglés, pero no en castellano.
Dado que en Cataluña existen dos lenguas oficiales, catalán y castellano, como se
indica en la Constitución Española, artículo 3, y en el Estatut d’Autonomia de
Catalunya, artículo 6. Rogamos que los carteles informativos de esta Diputación
Provincial estén rotulados en estos dos idiomas y que, particularmente, se corrija la
rotulación de este cartel.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada en data 25 de gener de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 9 de gener d’enguany, amb número de registre
1800000378 referent a la retolació del cartell de Sant Miquel del Fai us informo que :
Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona estableixen que la
senyalització interna i externa dels edificis i els recintes de la corporació serà dissenyada
pel Gabinet de Premsa i Comunicació i produïda i instal·lada per la Subdirecció de
Logística, amb càrrec al seu pressupost.
Tota la senyalització instal·lada en els nostres recintes i edificis està escrita en català. La
Subdirecció de Logística gestiona els recintes i edificis de servei públic de la Diputació de
Barcelona i en tota la seva trajectòria de gestió mai s’ha produït cap conflicte de
comprensió dels missatges emesos amb el públic a qui va dirigit. La Diputació és
propietària i gestiona diversos edificis ubicats en recintes (Escola Industrial, Maternitat,
Mundet i Torribera) que disposen d’espais oberts al públic cam ara parcs i jardins, xarxa
viària i zones d’estacionament. Aquests espais són utilitzats per les persones que hi
accedeixen per a activitats professionals , formatives i de gaudiment o de pas.
En l’àmbit normatiu, l'article 9 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística,
determina que les administracions locals de Catalunya han d'emprar el català en llurs
actuacions internes, en la relació amb d'altres administracions i en les comunicacions i
notificacions adreçades a les persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic
català, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si així ho
demanen. Aquest mateix text legal, en el seu article 30, disposa que les empreses
públiques de la Generalitat i de les corporacions locals, i també les seves empreses
concessionàries, han d’emprar normalment el català en les seves actuacions i
documentació internes i en la retolació, en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en
l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin. En l’article 31
d’aquesta mateixa llei també es disposa que les empreses i entitats públiques o privades
que ofereixen serveis públics- com transports, comunicacions o subministraments- han
d'emprar almenys el català en la retolació.

9. Pregunta, formulada en data 11 de gener de 2018, pel portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
Nos gustaría conocer si la Diputación de Barcelona ha elaborado o tiene a su
disposición un estudio sobre las condiciones y cargas de trabajo del personal que
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trabaja en la limpieza de la vía pública. En caso afirmativo, y en que se disponga de
dicho estudio, sería de nuestro interés que se nos facilitara una copia del mismo.
Pregunta pendent de resposta.
10. Pregunta, formulada en data 17 de gener de 2018, pel president del Grup del
Partit Popular, que diu:
El Presidente del Grupo Popular que suscribe, conforme a lo que determina el artículo
35.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación de Barcelona, SOLICITA:
La relación de créditos iniciales, modificaciones y liquidación de las partidas
correspondientes al Plan de medios de comunicación de la Diputación de Barcelona
desde el inicio del mandato 2015-2019 hasta el 01.02.2018, así como la copia de
todas y cada una de las facturas de gastos de este Plan.
Pregunta pendent de resposta.
11. Pregunta, formulada en data 17 de gener de 2018, pel president del Grup del
Partit Popular, que diu:
El Presidente del Grupo Popular que suscribe, conforme a lo que determina el artículo
35.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación de Barcelona, SOLICITA:
Que se facilite un listado individualizado -en formato Excel- de los contratos relativos a
publicidad, difusión o propaganda realizados por la Diputación de Barcelona,
detallando la empresa contratada, el importe, el objeto del contrato y la fecha, entre el
01.09.2015 y el 01.02.2018. Asimismo, pedimos que, en cada caso, se detalle si se
trata de publicidad, difusión o propaganda.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada en data 25 de gener de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 17 de gener d’enguany, amb núm. de registre
18000001091, relativa als contractes de publicitat, difusió o propaganda realitzats per la
Diputació de Barcelona, us trasllado la informació facilitada pel Gabinet de Premsa i
Comunicació:
La Diputació de Barcelona no contracta propaganda, si no publicitat en diferents formats i
tipologies, que van del branded content als patrocinis, passant pels widgets, la imatge
gràfica, banners, spots, falques, mencions, mencions integrades, posts, piulades o publicitat
estàtica, entre d’altres. La tria es decideix dependent de la tipologia de cada mitjà i de la
matèria en concret a difondre. Totes les insercions, en aquest sentit, tenen com a objectiu
final el de donar a conèixer la activitat de la Diputació de Barcelona als públics objectius de
cadascuna de les accions.
Des d’aquesta premissa, els adjuntem un document amb la informació agrupada per anys,
despesa i tipologia de mitjans (ràdio, televisió, premsa escrita i digital), atès que bona part
de les capçaleres que es detallen també han rebut inversió publicitària des de diverses
associacions de premsa i centrals de mitjans.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Inversió publicitària per tipologies setembre 2015-desembre 2017
Total Diputació de Barcelona
2015 (setembre-desembre)
2016
Premsa Escrita
337.664,23 €
798.754,54 €
Premsa Digital
130.615,41 €
503.457,90 €
Ràdio
117.944,98 €
137.813,46 €
TV
101.172,12 €
116.709,08 €
Total
687.396,74 €
1.556.734,98 €

2017
779.437,00 €
629.947,95 €
112.163,38 €
20.877,35 €
1.542.425,68 €

El president del Grup Partit Popular ha demanat al llarg de la sessió que es completi
la resposta.
12. Pregunta, formulada en data 18 de gener de 2018, pel portaveu adjunt del Grup
del Partit Popular, que diu:
El diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la
Diputació de Barcelona, vol conèixer la comparació de les dades dels mercats turístics
de la província de Barcelona en el darrer trimestre del 2017, així com la seva
comparació amb el mateix trimestre dels anys 2015 i 2016. Així mateix, demanem una
valoració d’aquesta evolució i dels elements que l’han provocat.
La resposta, signada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, ha estat lliurada en data 25 de gener de 2018, i
diu:
En relació amb les qüestions que demana o planteja la pregunta, en primer lloc, cal exposar
que la Gerència de Serveis de Turisme elabora les seves estadístiques i valoracions en
base a la informació que ens facilitat l’INE a través de l’IDESCAT, font oficial de totes les
dades de que es disposa. En base a la informació que regularment proporciona l’INE i
l’IDESCAT, aquesta ens permet disposar de:
-

-

-

Dades trimestrals comparades per mercats de procedència en hotels per a les
comarques: Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental i Vallès
Oriental.
Les dades de càmpings i turisme rural estan disponibles de manera anual, pel conjunt
de la província. Per tant, no les tenim per comarques. A més, només es poden
segmentar entre turistes estrangers i procedència estatal. No es disposen les dades
d’apartaments.
Per al 4rt trimestre del 2017, preveiem disposar de les dades al voltant del 15 de febrer,
que és la data aproximada a partir de la qual l’INE / IDESCAT lliura la informació.

13. Pregunta, formulada en data 18 de gener de 2018, per la portaveu del Grup CUPPoble Actiu, que diu:
Amb aquest escrit us sol·licitem un Informe sobre les insercions publicitàries o el
pagament d’altres serveis, per part de la Diputació de Barcelona, a mitjans de
comunicació (audiovisuals o de premsa escrita) amb seu o que presten cobertura a la
comarca de l’Anoia, especificant-ne mitjà, data de publicació, servei contractat,
campanya o temàtica en què s’emmarca, i import total, durant els anys 2015, 2016 i
2017.
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Detallar el criteri que la Diputació de Barcelona segueix a l’hora d’adjudicar les
inversions en mitjans, que segons resposta número 1600001043, de data 27.06.2016,
es basa en criteris d’audiència i de difusió. Còpia del reglament o protocol, en cas
d’existir, i especificació tècnica redactada de les dades utilitzades, fórmula aplicada i
resultats obtinguts per cadascun dels mitjans (són tres o quatre mitjans).
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada en data 25 de gener de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 18 de gener, amb núm. de registre 1840001409, relatiu a
les insercions publicitàries o pagament d’altres serveis per part de la Diputació de Barcelona
a mitjans de comunicació a la comarca de l’Anoia, us adjuntem, com ja vam fer
anteriorment, el llistat detallat de la inversió en els mitjans de l’Anoia durant aquest mandat
(segon semestre 2015) i el 31 de desembre de 2017. La inversió correspon a 4 mitjans de
comunicació el 2015, 5 mitjans de comunicació el 2016 i 6 mitjans de comunicació el 2017.
El repartiment es fa segons criteris de difusió, audiència i d’incidència en el territori; tenint en
compte també la capacitat prescriptora de cada capçalera en les diferents matèries
concretes a comunicar des de la Diputació de Barcelona. En el cas de mitjans de la comarca
de l’Anoia que es llisten, tots ells formen part de dues de les principals associacions de
premsa del territori amb les quals tenim conveni de col·laboració, com són l’AMIC
(Associació Mitjans d’Informació i Comunicació i l’ACPC (Associació Catalana de Premsa
Comarcal), que agrupen i gestionen les inversions publicitàries a les principals capçaleres
d’àmbit local i comarcal. Aquest sistema, que garanteix l’equitat en la distribució, s’aplicarà a
partir d’aquest semestre als mitjans de comunicació de forma general.
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Inversió mitjans Anoia (2on semestre 2015 - Gener 2018)
23/01/2018
Any 2017
Premsa digital

Anoiadiari.cat

Data publicació
Servei contractat
Abril - desembre
2017
Widget

Veuanoia.cat
Veuanoia.cat

Abril - desembre
2017
Del 5 al 20/05/2017

Infoanoia.cat
Infoanoia.cat

Abril - desembre
2017
Widget
Del 5 al 20/05/2017
Bàner

Widget
Bàner

Temàtica
Widget
Total Anoiadiari.cat

Import
total
IVA inclòs
1.694,85 €
1.694,85 €

Widget
Campanya Costa Barcelona Week
Total Veuanoia.cat

726,00 €
108,85 €
834,85 €

Widget
Campanya Costa Barcelona Week
Total Infoanoia.cat

1.836,78 €
217,72 €
2.054,50 €

Total Premsa Digital

4.584,20 €

Premsa Impresa
492,41 €
492,41 €

Anoia Magazin

01/10/2017

1 pàgina color

Redaccional Clàusules Terra
Total Anoia Magazin

La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia

24/03/2017
21/04/2017
12/05/2017
26/05/2017
07/07/2017
28/07/2017
04/08/2017
01/09/2017
15/09/2017
20/10/2017
17/11/2017
17/11/2017
24/11/2017
22/12/2017
22/12/2017

1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color

Anunci Campanya XBM
Redaccional Teleassistència
Redaccional Costa Barcelona Week
Redaccional Seminari Tarradellas
Redaccional Platges 2017
Redaccional General Parcs
Anunci Cuida les Platges i Cuida't tu
Anunci Cuida les Platges i Cuida't tu
Redaccional Clàusules Terra
Redaccional Cuidadors + Faldó Montseny
Redaccional Campanya Turisme
Anunci Barcelona no té fi
Anunci Campanya 25N
Redaccional Pressupostos 2018
Anunci Campanya de Nadal
Total La Veu de l'Anoia

L'Enllaç dels anoiencs
L'Enllaç dels anoiencs
L'Enllaç dels anoiencs
L'Enllaç dels anoiencs
L'Enllaç dels anoiencs

03/03/2017
30/03/2017
01/06/2017
21/09/2017
23/11/2017

1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color

Anunci Campanya Dia de la Dona 2017
Anunci Campanya XBM
Redaccional Seminari Tarradellas
Redaccional Certificat Biosphère
Redaccional Campanya 25N
Total L'Enllaç dels Anoiencs
Total Premsa Impresa

882,40 €
726,00 €
726,00 €
726,00 €
726,00 €
3.786,40 €
12.278,81 €

Total 2017

16.863,01 €

533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,24 €
8.000,00 €
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Any 2016
Premsa digital
Import total
IVA inclòs

Data publicació

Servei contractat

Temàtica

Abril
2016

-

Anoiadiari.cat

Widget

Widget
Total Anoiadiari.cat

2.226,40 €
2.226,40 €

Abril
2016

-

Infoanoia.cat

Widget

Widget
Total Infoanoia.cat

1.162,57 €
1.162,57 €

Total Premsa Digital

3.388,97 €
439,23 €
439,23 €

desembre

desembre

Premsa Impresa
Anoia Magazin

09/07/2016

1 pàgina color

Redaccional Incendis
Total Anoia Magazin

La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia

04/03/2016
18/03/2016
15/04/2016
06/05/2016
20/05/2016
17/06/2016
01/07/2016
15/07/2016
05/08/2016
16/09/2016
07/10/2016
21/10/2016
04/11/2016
18/11/2016
02/12/2016

1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color

Anunci Dia de la Dona
Redaccional Informe Eco
Redaccional Pla d'Ocupació
Redaccional Costa Barcelona
Redaccional Neteja marges
Redaccional Pla de Mandat
Redaccional Plaça Portal Prats de Rei
Redaccional Incendis
Redaccional Reforma d'habitatges socials
Redaccional Poesia als Parcs
Redaccional XPTerra
Redaccional gestió Forestal
Redaccional Martí i Pol
Redaccional Teatre
Redaccional 20 milions + programa camins
Total La Veu de l'Anoia

L'Enllaç dels anoiencs
L'Enllaç dels anoiencs
L'Enllaç dels anoiencs
L'Enllaç dels anoiencs

42425
42432
42502
42637

1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color

L'Enllaç dels anoiencs
L'Enllaç dels anoiencs

42699
42705

1 pàgina color
1 pàgina color

Redaccional pobresa energètica
Anunci Dia de la Dona 2016
Redaccional Meses Concertació
Redaccional Acondicionament camins
Campanya Dia eradicació violència envers
les dones
Redaccional 20 milions + programa camins
Total L'Enllaç dels Anoiencs

533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,24 €
8.000,00 €
726,00 €
705,92 €
726,00 €
726,00 €
771,38 €
726,00 €
4.381,30 €

Total Premsa Impresa

12.820,53 €

Total 2016

16.209,50 €

Any 2015
Premsa digital

Anoiadiari.cat
Anoiadiari.cat

Data publicació
Del 19 al 25/10/2015
Juliol-desembre 2015

Servei contractat
Vídeo-bàner
Widget

Temàtica
Video-bàner Bcn. és molt més
Widget
Total Anoiadiari.cat

Infoanoia.cat

Juliol-desembre 2015

Widget

Widget
Total Infoanoia.cat
Total Premsa Digital

Import total IVA
inclòs
363,00 €
1.365,22 €
1.728,22 €
558,44 €
558,44 €
2.286,66 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Premsa Impresa
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia

03/07/2015
10/07/2015

1 pàgina color
1 pàgina color

La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia
La Veu de l'Anoia

24/07/2015
04/09/2015
11/09/2015
18/09/2015
09/10/2015
16/10/2015
23/10/2015
20/11/2015
27/11/2015
11/12/2015

1 pàgina color
1 pàgina color
Robapàgines color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color
1 pàgina color

L'Enllaç dels anoiencs
L'Enllaç dels anoiencs

17/09/2015
20/11/2015

1 pàgina color
1 pàgina color

533,34 €
533,34 €

Redaccional PVI
Redaccional Turisme de Costa
Redaccional Centres Municipals serveis
empreses
Redaccional Govern
Anunci Campanya Diada 11 de setembre
Redaccional Scully
Redaccional Refugiats sirians
Redaccional ponts
Redaccional Turisme porta
Redaccional Violència de gènere
Redaccional Inversió 10 M€
Redaccional Premis Mastrich
Total La Veu de l'Anoia

533,34 €
533,69 €
687,28 €
533,34 €
533,34 €
533,34 €
533,29 €
533,29 €
533,29 €
533,34 €
6.554,22 €

Redaccional Govern
Redaccional Violència de gènere
Total L'Enllaç dels Anoiencs
Total Premsa Impresa

726,00 €
726,00 €
1.452,00 €
8.006,22 €

Total 2015

14. Pregunta, formulada en data 19 de gener de 2018, pel portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
Sería de nuestro interés conocer, en el marco del Catálogo de Servicios 2018, Área de
Relaciones Internacionales, la posible cofinanciación con Fondos de la Unión Europea
y otras posibles cofinanciaciones del Estado de las siguientes actuaciones:
 Acciones de Educación para el Desarrollo (EpD).
 Alineamientos de las políticas municipales con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
 Asesoramiento para la implementación de los planes directores de cooperación al
desarrollo.
 Evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y derechos humanos.
 Fomento de las relaciones europeas e internacionales de los entes locales.
 Identificación de orientaciones estratégicas de cooperación al desarrollo.
 Planes de internacionalización.
 Planes directores de cooperación al desarrollo.
 Planes municipales de educación para el desarrollo (EpD).
 Proyectos de cooperación al desarrollo y derechos humanos.
 Soporte a las relaciones europeas e internacionales del territorio.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada en data 25 de gener de 2018, i diu:

10.292,88 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

En resposta al vostre escrit de 19 de gener d’enguany referent a la possible cofinanciació
dels Fons de la UE en el marc del Catàleg de Serveis de 2018 de l’Àrea de Relacions
Internacionals i d’altres possibles confinanciacions de l’Estat en diverses actuacions, us
informo que, d’acord amb el règim regulador del Catàleg aprovat per la Junta de Govern a la
sessió del 18 de desembre de 2017 (ACJ 689/17) i, en particular, en virtut de l’article 30.15
del mateix, la possibilitat de cofinançament existeix amb caràcter general, si el Centre
Gestor no estableix el contrari. Els recursos econòmics que ofereix la Direcció de Relacions
Internacionals preveuen diferents opcions i modalitats de cofinançament, en el marc de les
quals l’aportació dels ajuntaments pot provenir de fons europeus o estatals, entre d’altres.
En el cas dels recursos tècnics, no es preveu cap obligació específica en matèria de
cofinançament.

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 14 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària general que en dóna fe.
Vist i plau
La presidenta,

La secretària general,

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
des del número 545483 al 545546.
Barcelona, 22 de febrer de 2018
La secretària general,

