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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 22 de febrer 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), 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 (PSCCP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA),
Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere
Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles
Rodríguez i Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i
Novella (PSC-CP), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la
tresorera, senyora Marta Gómez Acin i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luís Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA) i
Josep Salom i Ges (CiU) i les diputades senyores Teresa Maria Fandos i Payà (CiU),
Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA) i Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA).
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la
presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta diu: Abans d’entrar a la part resolutiva de
la sessió, vull també posar en coneixement dels diputats i diputades que m’han
adreçat un manifest del personal de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, entenc que el manifest és per repartir als diferents diputats i diputades i
vull, també saludar els representants de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació, que són avui presents al plenari, i amb els quals no tinc cap dubte que
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arribarem als acords necessaris per al bé de la institució i també per al bé dels
treballadors i treballadores. Si ho poden distribuir. Gràcies.
I, tot seguit, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
I.1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de gener de
2018.
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2.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Desenvolupament
Econòmic Local, de Territori i Sostenibilitat, de Cultura, Educació i Esports i
d’Atenció a les Persones, com a conseqüència de la comunicació efectuada pel
Grup polític d’ENTESA i actualització de la composició de les Comissions de la
Corporació.

3.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 477/2018, de 31 de gener, de modificació parcial del Decret de
la Presidència núm. 1155/17, de 16 de febrer, en el sentit de modificar, amb
efectes d’1 de febrer de 2018, el règim de dedicació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes
Romero en la Diputació de Barcelona, deixant sense efecte la seva dedicació
exclusiva i substituint-la per una dedicació parcial al 51%, corresponent al nivell
A6, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en
sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, parcialment modificades per acords
del Ple aprovats en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i de 20 de juliol de
2017.

Direcció de Serveis de Recursos Humans
4.

Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la Mesa General de
Negociació de matèries comunes de 28 de novembre de 2017, sobre modificació
parcial del règim de permisos del personal temporal de durada igual o inferior a
tres mesos, regulat a l’apartat Sisè, punt I, de l’Acord sobre el personal interí de
la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat per Acord del Ple corporatiu
de 28 de juliol de 2016.

Servei de Programació
5.

Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el pressupost del Consorci per
al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per a l’exercici 2018; així
com la plantilla i la relació de llocs de treball de l’entitat.
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6.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 1/2018 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018, i donar-se
per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007,
de 2 de novembre.

Intervenció General
7.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de la
Intervenció General d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de
morositat, corresponent a l’exercici 2017, previst a la Llei 25/2013, de 27 de
desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic.

Organisme de Gestió Tributària
8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
12.

Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’encàrrec de gestió i l’aprovació de
l’addenda de pròrroga de l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum
de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la
disciplina de mercat per al 2018.

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).
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1.

Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, en suport i adhesió a la vaga feminista convocada per al 8 de març
de 2018.

2.

Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés i Entesa, amb l’adhesió del Grup Polític Convergència i Unió de la
Diputació de Barcelona, de suport a la vaga feminista i les mobilitzacions del dia
8 de març de 2018.

3.

Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per a
l’elaboració d’una guia de detecció per a persones amb necessitats de protecció
internacional.

4.

Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per establir un
sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les
desigualtats.

5.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords
adoptats per la Junta de Govern (sessions de dates 18 de desembre de 2017 i
25 de gener de 2018).

6.

Precs

7.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de gener de
2018. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 25
de gener de 2018, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
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2.- Dictamen de data 8 de febrer de 2018, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i
de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local, de Territori i Sostenibilitat,
de Cultura, Educació i Esports i d’Atenció a les Persones, com a conseqüència
de la comunicació efectuada pel Grup polític d’ENTESA i actualització de la
composició de les Comissions de la Corporació.
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària celebrada el 29 de juliol de
2015 i mitjançant Acord núm. 128/15, va acordar la creació de les Comissions
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Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió
especial de caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL,
societat mercantil unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple
corporatiu, per tal de facilitar la participació política en l’òrgan de govern i administració
de la societat.
Atès que l’esmentat Acord núm. 128/15, en el punt quart de la seva part dispositiva,
acorda que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les
Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el
següent nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple:
1. Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals
i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25, inclosa la
presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups polítics serà
el següent:








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

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








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

3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment dels
membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, sense perjudici d’utilitzar, si
escau, el vot ponderat.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària d’1 d’octubre de 2015 i mitjançant
Acord núm. 136/15, va restar assabentat de la composició de les Comissions
informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així com de la
integració dels/de els/les diputats/des en cadascuna d’aquestes Comissions.
Atès que mitjançant Acords núm. 182/15, 26/16, 76/16, 114/16, 157/16, 192/16, 148/17
i 194/17, el Ple de la Corporació va restar assabentat, en sessions de 26 de novembre
de 2015, 25 de febrer de 2016, 28 d’abril de 2016, 30 de juny de 2016, 29 de setembre
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de 2016, 24 de novembre de 2016, 26 d’octubre de 2017 i 18 de desembre de 2017,
respectivament, de les diferents modificacions i actualitzacions de la composició de les
Comissions informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes.
Atès l’escrit presentat, en data 18 de gener de 2018, pel portaveu del Grup polític
ENTESA en el Registre General d’Entrada de la corporació, en què sol·licita, de
resultes de la recent maternitat de la Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, canvi de
membres de les Comissions Informatives i de Seguiment, en el sentit següent:
- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Desenvolupament Econòmic Local l’Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia, en
substitució de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero.
- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Territori i Sostenibilitat l’Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia, en substitució de
l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero.
- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Cultura, Educació i Esports l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, en substitució de la
Il·lma. Sra. Ma. Àngels Gallardo Borrega.
- Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Atenció a les Persones l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, en substitució de la
Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Carles
Rodríguez Herencia en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, en substitució de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero.
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Carles
Rodríguez Herencia en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, en substitució de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero.
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes
Romero en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, en substitució de la Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega.
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes
Romero en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
en substitució de la Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño.
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Cinquè. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, que queden constituïdes de la manera
següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS GENERALS
i RECURSOS HUMANS, que estarà integrada per 25 membres de ple dret,
inclòs el President.
President: Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i per delegació de la
Presidenta d’aquesta corporació.
Vocals:
a) CiU

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

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

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

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
1. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez
2. Il·lm. Sr. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte

c) PSC-CP

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

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

b) ERC-AM

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
2. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
4. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez
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d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

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

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

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
3. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés

c) PSC-CP

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sra. Eulàlia Sabater i Diaz

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

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

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

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia

f) C’s

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

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

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

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

Vocals:
a) CiU

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

b) ERC-AM

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

c) PSC-CP

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

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

Setè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives
i de Seguiment afectades i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
3.- Dictamen de data 14 de febrer de 2018, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència núm. 477/2018, de 31 de gener, de
modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 1155/17, de 16 de febrer, en
el sentit de modificar, amb efectes d’1 de febrer de 2018, el règim de dedicació
de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero en la Diputació de Barcelona, deixant sense
efecte la seva dedicació exclusiva i substituint-la per una dedicació parcial al
51%, corresponent al nivell A6, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple de la
Diputació de Barcelona en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015,
parcialment modificades per acords del Ple aprovats en sessions ordinàries de
30 de juny de 2016 i de 20 de juliol de 2017.
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 477/2018, de
31 de gener, de modificació del règim de dedicació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero,
portaveu del grup polític Entesa, en el sentit de deixar sense efecte el règim de
dedicació exclusiva i substituir-lo pel règim dedicació parcial al 51%, amb efectes del
dia 1 de febrer de 2018, que literalment diu:
Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària
extraordinària, el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats
obtinguts en les eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els
nomenaments efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de
Barcelona a favor dels diputats/des i de conformitat amb les certificacions que
aquestes juntes electorals de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la
Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord
amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec,
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d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec
de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les
competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les
corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de
les quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la
corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es refereix a les retribucions
com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim
de membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en
l’Ajuntament de Barcelona és de 32 i que per a les diputacions provincials
s’estableix el mateix nombre màxim de membres electes amb dedicació exclusiva
que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de major població de la
província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte de la
província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres
de les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de
dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a
les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la
quantia que aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes
puguin exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta
possibilitat està prevista per als membres electes que exerceixin determinades
funcions superiors o diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin
funcions, entre d’altres, de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o
desenvolupin responsabilitats que exigeixin una especial permanència en la
Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents, superior a la resta de
diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del
nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la
proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la
corporació local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant,
el dret a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la
Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes dependents, només la part de la
quota empresarial proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local o
organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
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càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les
que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres
d’aquesta que realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va
acordar fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així
com en 15 els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial,
d’acord amb les característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la
Diputació aprovats pel Ple corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 30 de juny de
2016, va aprovar la modificació parcial de l’acord del Ple adoptat en sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2015, en el sentit de fixar les retribucions
econòmiques a percebre en concepte de sou i els percentatges de dedicació (75%,
51% i 25%) dels vicepresident/es; membres de la Comissió Executiva; i
presidents/es dels grups polítics amb dedicació parcial.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2017, va
acordar incrementar un 1% les retribucions, en concepte de sou, dels membres
electes d’aquesta corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva
o parcial, així com les indemnitzacions per assistències efectives a les sessions del
Ple i de les comissions informatives i de seguiment de les quals siguin membres en
les quanties i condicions aprovades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de
29 de juliol de 2015, amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2017, i de
conformitat amb la disposició addicional 32 de la Llei 3/2017, de pressupostos
generals de l’Estat per al 2017.
Vist l’escrit de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero, portaveu del grup polític ENTESA,
que va tenir entrada en el Registre General de la Diputació de Barcelona el dia 24
de gener de 2018, amb núm. 1800001930, en què manifesta que es procedeixi, per
part de la Presidència, a modificar el règim de la seva dedicació a la Diputació de
Barcelona, passant d’una dedicació exclusiva a una dedicació parcial al 51%, amb
efectes de l’1 de febrer de 2018.
Atès que l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero venia exercint el seu càrrec de portaveu
del grup polític ENTESA amb dedicació exclusiva, d’acord amb el Decret núm.
1155/17, de 16 de febrer, percebent les retribucions aprovades per acord del Ple
corporatiu, en sessió extraordinària del 29 de juliol de 2015, modificat per acords
plenaris de dates 20 de juny de 2016 i 20 de juliol de 2017.
Atès que la dedicació parcial al 51% com a portaveu d’un grup polític està també
fixada en el nivell A6, corresponent-li la quantitat de 2.920,21 euros bruts mensuals,
per 14 mensualitats a l’any.
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Vista la providència de la presidenta, de data 31 de gener de 2018, en què insta la
Secretaria General perquè realitzi els actes administratius necessaris per modificar
el Decret de la Presidència núm. 1155/17, de 16 de febrer, en el sentit de modificar
el règim de dedicació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero substituint la seva
dedicació exclusiva a la Diputació de Barcelona per una dedicació parcial al 51%,
amb efectes del dia 1 de febrer de 2018, d’acord amb la seva petició que va tenir
entrada en el Registre General de la Diputació de Barcelona el dia 24 de gener de
2018.
Vist l’informe de la Secretaria General de gener de 2016 (DIBA 1/2016).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4
del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 1155/17, de 16
de febrer, en el sentit de modificar el règim de dedicació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes
Romero en la Diputació de Barcelona, deixant sense efecte la seva dedicació
exclusiva i substituint-la per una dedicació parcial al 51%, corresponent al nivell A6,
d’acord amb les quanties aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió
extraordinària del 28 de juliol de 2015, parcialment modificat per acords del Ple en
les sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i de 20 de juliol de 2017.
Segon. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, que l’Il·lm. Sr. Arnau
Funes Romero exercirà el seu càrrec de portaveu del grup polític d’ENTESA amb
caràcter de dedicació parcial al 51% i amb efectes del dia 1 de febrer de 2018.
Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que la retribució
econòmica, en concepte de sou, que ha de percebre l’Il·lm. Sr. Arnau Funes
Romero, per exercir el seu càrrec amb dedicació parcial al 51% queda fixada en
2.920,21 euros mensuals, a raó de catorze mensualitats per any, amb efectes del 1
de febrer de 2018, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple de la Diputació de
Barcelona en sessió extraordinària del 28 de juliol de 2015, parcialment modificat
per acords del Ple en les sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i de 20 de juliol
de 2017.
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, a partir de l’1 de febrer de 2018, el
nombre de membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva
és de 29 sobre 32 i el nombre de membres electes que exerceixen el seu càrrec
amb dedicació parcial és de 6 sobre 15, tot això de conformitat amb els límits
màxims de dedicacions exclusives i parcials aprovats pel Ple corporatiu en sessió
extraordinària del 29 de juliol de 2015.
Cinquè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que
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disposa l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i en el Portal de transparència, en
compliment del que disposa la Llei 19/2014, de 29 desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, a les
presidències i els portaveus dels grups polítics, a la Coordinació General, a la
Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la
Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.
Setè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se
celebri.
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret
2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 477/2018, de
31 de gener, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 1155/17, de 16
de febrer, en el sentit de modificar, amb efectes d’1 de febrer de 2018, el règim de
dedicació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero en la Diputació de Barcelona, deixant
sense efecte la seva dedicació exclusiva i substituint-la per una dedicació parcial al
51%, corresponent al nivell A6, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple de la
Diputació de Barcelona en sessió extraordinària del 29 de juliol de 2015, parcialment
modificades per acords del Ple aprovats en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016
i de 20 de juliol de 2017.”
I el Ple en resta assabentat.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
4.- Dictamen de data 10 de febrer de 2018, pel qual es proposa la ratificació de
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 28 de
novembre de 2017, sobre modificació parcial del règim de permisos del personal
temporal de durada igual o inferior a tres mesos, regulat a l’apartat Sisè, punt I,
de l’Acord sobre el personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat,
aprovat per Acord del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2016.
“Constituïda la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la
Diputació de Barcelona, amb la representació sindical de CCOO, UGT i CGT, de
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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 a instància de la part social, procés negociador sobre la
revisió de l’actual regulació del règim de permisos del personal temporal de durada
igual o inferior a tres mesos, prevista a l’apartat Sisè, punt I, de l’Acord sobre personal
interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, assolit en data 30 de juny de
2016, MGNmc, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, i que va
ser ratificat per Acord plenari de 28 de juliol de 2016.
Mitjançant el referit Acord s’establiren els criteris que han de regir els diferents
aspectes vinculats a la situació de personal interí en l’àmbit de la Diputació de
Barcelona, i que s’ha considerat, precisaven d’una actualització dins de les possibilitats
que el marc legal i jurisprudencial vigent permet. Els criteris que informen aquell Acord
abasten els següents tres àmbits d’actuació: la regularització dels nomenaments del
personal funcionari interí, la consolidació de l’ocupació temporal i l’homologació, en els
termes que preveu la normativa i la doctrina jurisprudencial vigents, de les condicions
de treball d’aquest personal envers el personal funcionari de carrera. La matèria
objecte del present procés de negociació fa referència al darrer dels àmbits referits.
Dut a terme aquest procés negociador en el decurs del passat mes de novembre, la
MGNmc ha adoptat l’Acord que a continuació es transcriu, subscrit entre la corporació i
les organitzacions sindicals de CCOO i UGT en data 24 de novembre de 2017, sobre
la modificació parcial de l’Acord sobre personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla
d’Estabilitat, en allò que fa referència al règim de permisos de les relacions temporals
dalt esmentades.
“ACORD
Modificació parcial del règim de permisos del personal temporal de durada
igual o inferior a tres mesos, regulat a l’apartat Sisè, punt I, de l’Acord sobre
personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat per
Acord del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2016.
Sisè.- Drets del personal interí
I.- El personal interí tindrà dret a gaudir dels mateixos permisos i en les mateixes
condicions, que la normativa i els acords vigents determinen pel personal funcionari
de carrera i personal laboral fix.
En relació amb l’apartat anterior, el personal interí i el personal laboral que sigui
nomenat o contractat per cobrir les necessitats en l’àmbit assistencial o en els
serveis finalistes que puguin produir-se durant els períodes vacacionals o lligats a
campanyes temporals concretes, i que treballin únicament durant els següents
períodes, entre l’1 de juny fins al 30 de setembre de l’any en curs i des de l’1 de
desembre fins al 15 de gener de l’any següent amb nomenaments iguals o inferiors
a 3 mesos de durada, no tindran dret a gaudir dels permisos que tot seguit es
detallen, ateses les raons d’urgència que motiven un nomenament de tan curta

Àrea de Presidència
Secretaria General

durada, les quals tenen com a fonament i única finalitat la de garantir la correcta
prestació de servei:
a) Assumptes personals (art.48k), TREBEP
b) Tardes festius no recuperables
c) Dispensa compensació festius”
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 dels següents
ACORDS
Primer. RATIFICAR l’acord de la Mesa General de Matèries Comunes de la Diputació
de Barcelona, subscrit en data 24 de novembre de 2017, entre la corporació i les
seccions sindicals de CCOO i UGT, que a continuació es transcriu en la seva part
resolutiva:
“ACORD
Modificació parcial del règim de permisos del personal temporal de durada
igual o inferior a tres mesos, regulat a l’apartat Sisè, punt I, de l’Acord sobre
personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat per
Acord del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2016.
“Sisè.- Drets del personal interí
I.- El personal interí tindrà dret a gaudir dels mateixos permisos i en les mateixes
condicions, que la normativa i els acords vigents determinen pel personal funcionari
de carrera i personal laboral fix.
En relació amb l’apartat anterior, el personal interí i el personal laboral que sigui
nomenat o contractat per cobrir les necessitats en l’àmbit assistencial o en els
serveis finalistes que puguin produir-se durant els períodes vacacionals o lligats a
campanyes temporals concretes, i que treballin únicament durant els següents
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períodes, entre l’1 de juny fins al 30 de setembre de l’any en curs i des de l’1 de
desembre fins al 15 de gener de l’any següent amb nomenaments iguals o inferiors
a 3 mesos de durada, no tindran dret a gaudir dels permisos que tot seguit es
detallen, ateses les raons d’urgència que motiven un nomenament de tan curta
durada, les quals tenen com a fonament i única finalitat la de garantir la correcta
prestació de servei:
a)
b)
c)

Assumptes personals (art.48k), TREBEP
Tardes festius no recuperables
Dispensa compensació festius”

Segon. L’àmbit d’aplicació subjectiu del present Acord és l’establert en l’apartat Desè
de l’Acord sobre personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat
per Acord plenari de 28 de juliol de 2016.
Tercer. Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que s’hi
oposi.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres ens
abstindrem en aquest punt i voldríem demanar al Govern el perquè aquest acord no
l’han subscrit les tres centrals sindicals. Gràcies.
La senyora Conesa dona la paraula al diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU),
qui diu: Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. És un acord que és al voltant de la
possibilitat que té el personal interí, funcionari interí, quant els dies de lliure
disponibilitat i altres de compensació de festius, que era una qüestió que no estava
regulada. Es va posar damunt la taula i ara està regulat amb l’acord dels sindicats.
Sempre es dona la circumstància que en els acords pot haver-hi algun dels sindicats
que no s’adhereixin. En aquest cas va haver-hi un dels tres que no es va adherir, però
tampoc no entenem que sigui un problema per aprovar allò que majoritàriament la
Mesa adopta com acord; per tant, aquestes situacions ens les trobem en diverses
ocasions, no sempre són els mateixos sindicats, però les qüestions s’aproven i van
endavant amb les majories corresponents.
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 (11), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (4), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat
definitiu de 42 vots a favor i 2 abstencions.
Servei de Programació
5.- Dictamen de data 10 de febrer de 2018, pel qual es proposa aprovar
inicialment el pressupost del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme per a l’exercici 2018; així com la plantilla i la relació de llocs
de treball de l’entitat.
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“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en
matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta
pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual
s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d'ella
dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats
mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.
La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, que va entrar en vigor
el 2 d’octubre de 2016, en el seu article 122 disposa:
“Règim pressupostari, de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial.
1. Els consorcis estan subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i control
de l’Administració pública a la qual estiguin adscrits, sense perjudici de la seva
subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
2. A l’efecte de determinar el finançament per part de les administracions
consorciades, s’han de tenir en compte tant els compromisos estatutaris o
convencionals existents com el finançament real, mitjançant l’anàlisi dels
desembossaments efectius de totes les aportacions efectuades.
3. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a la qual s’hagi adscrit el
consorci.
4. Els consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el
compte general de l’Administració pública d’adscripció.
5. Els consorcis es regeixen per les normes patrimonials de l’Administració
pública a la qual estiguin adscrits.”
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 549/2013, de 21 de maig, relatiu al
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010), format per les
corporacions locals, com a subsector de les administracions públiques, així com per la
resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic
dependents de les corporacions locals, que igualment tindran la mateixa consideració
de sector públic i que quedaran subjectes al que disposen les normes d’aquesta Llei.
Dins del Sector Públic de la Diputació de Barcelona hi consta el Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb la classificació
realitzada per la Intervenció General de l’Estat.
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El Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària el 30 de novembre de
desembre de 2017, va acordar aprovar inicialment el Pressupost General de la
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018.
L’11 de gener de 2018 el Ple de la Diputació de Barcelona reunit en sessió
extraordinària va desestimar les reclamacions presentades contra el Pressupost
General de la Diputació de 2018 i el va aprovar definitivament, publicant-se al BOP el
dia 12 de gener de 2018.
Vist l’informe de la Intervenció General.
Vist l’informe consolidat de compliment de l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat
financera i regla de la despesa del Sector Públic de la Diputació de Barcelona, un cop
incorporades les dades del Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta delegació
eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent
ACORD
Primer. APROVAR inicialment el pressupost del Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme per a l’exercici 2018, per un import de
30.702.824,88 euros.
Segon. APROVAR la plantilla i la relació de llocs de treball del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
Tercer. EXPOSAR al públic el Pressupost del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme, prèvia la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província Barcelona i la seva fixació al tauler d'edictes de la Corporació, pel termini
de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Algun comentari? Vull fer
l’observació que com a Diputació hem fet l’acord i hem enviat ja el requeriment per
deixar de ser presents en aquest consorci. De fet, tenim la propera setmana, una
reunió amb l’alcalde de Mataró a tal efecte, però, evidentment, com a Diputació i amb
el compromís que vam prendre en aquest plenari, estem també racionalitzant el sector
públic que ens pertany, i aquesta és una de les decisions que han d’anar endavant.
Però, en qualsevol cas, per això aquest pressupost no ha anat dins el Pressupost
global de la Diputació, perquè s’han iniciat els tràmits per sortir del Consorci.
Intervé a continuació el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:
Gràcies, senyora presidenta. No era això el que nosaltres teníem entès, sinó que
aquest dictamen es porta a aprovació en el dia d’avui perquè en el seu moment el
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consorci no va presentar o no tenia aprovats els seus pressupostos. I és per això que
nosaltres ho hem de ratificar al marge de l’aprovació definitiva que ja vam tenir el mes
passat del Pressupost general de la corporació i del seu sector públic. Bé, vostè ha fet
avui una afirmació que nosaltres saludem el contingut, perquè la pregunta que li
anàvem a formular en aquesta sessió plenària és que què hi fa la Diputació al
Consorci per al tractament de residus del Maresme, històricament? Que era una
pregunta per a la qual volíem una resposta. I, en tot cas, si està al Maresme per què
no està a l’Anoia o no està a d’altres llocs, si és que finalment hi ha de ser. Nosaltres,
en Junta de Govern, ja li hem fet esment de la presència de la Diputació en diferents
fundacions o organismes varis, dels quals o no tenim un retorn clar o sobretot no tenim
el mapa general de què és el que ha de fer la Diputació, que està present a molts llocs
quan al mateix temps està deixant de complir obligacions clares i essencials en el què
els ajuntaments han de cobrir, com ara jo li he posat com exemple a la Junta de
Govern, que no poden realitzar Plens municipals perquè no tenen secretari o
interventor i ja no parlem de plans generals de clavegueram o d’altres coses que
entenem que són essencials, entre altres coses perquè la llei així ho diu. De tota
manera, ens hagués agradat que aquest anunci que vostè ha fet sobre l’inici del
procediment perquè la Diputació abandoni el Consorci de tractament de residus,
s’hagués fet a l’òrgan que nosaltres entenem pertinent, que no és el plenari, perquè hi
ha un punt de l’Ordre del Dia, sinó que aquest mateix punt de l’ordre del dia estava a la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda pertinent, i allà no es va dir
absolutament res sobre aquest particular. Esperem que això no succeeixi en d’altres
ocasions. Gràcies.
La senyora Conesa diu: Gràcies. Senyor Tovar, té la paraula i després donarem la
paraula al senyor Valentí Junyent, que està justament gestionant aquesta qüestió i
probablement es va explicar a la seva Informativa. Senyor Tovar, té la paraula...
Senyor Riera, disculpi’m, té la paraula.
I el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, diu: Sí, gràcies, senyora
presidenta. Ja sé que som el Grup invisible, però aquí estem. No, nosaltres volíem...
Celebrem aquesta informació que ens ha donat perquè un dels motius pels què
anàvem a posicionar el vot era precisament això, de què nosaltres, històricament, hem
qüestionat la nostra presència en aquest consorci. No ens van dir res a la Informativa,
suposo perquè no ho sabien. En qualsevol cas, nosaltres estem d’acord en què se
surti d’aquí, anàvem a votar en contra, però ens abstindrem.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Nosotros también
celebramos que nos haya dado esta noticia de que nos retiramos del consorcio.
Celebramos también cualquier medida de racionalización de la administración y, por lo
tanto, nos alegramos. También celebramos que en este ejercicio, en el 2018, en que
todavía este consorcio forma parte de nuestro sector público se presente, ya por fin, su
presupuesto, que permite consolidar los Presupuestos de la Diputación de Barcelona,
pero nuestro voto no va a variar en función de lo que usted nos ha dicho porque, en
coherencia con lo que votamos en el Presupuesto de la Diputación y, además teniendo
en cuenta que en este ejercicio 2018 todavía estamos en el consorcio y es un
presupuesto que se nos presenta con un consorcio totalmente endeudado, donde
tiene un presupuesto de treinta millones de euros, de los cuales destina dos millones a
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intereses de deuda y seis millones al principal de la deuda, es decir, destina casi el
treinta por ciento de su presupuesto a enjuagar deuda, no podemos darle nuestro voto
positivo y mantendremos el voto contrario. Gracias.”
A indicació de la presidenta, pren la paraula el diputat delegat d’Espais Naturals i
Medi Ambient, senyor Junyent (CiU), qui diu: Bé, no, només aclarir-los-hi que sí, que
l’anunci de la presidenta s’ha fet avui en aquest Ple, però s’havia parlat en una
Comissió d’inicis de l’any passat, el que passa és que els tràmits per donar-se de
baixa la Diputació, o deixar de formar part d’aquest consorci, és un tràmit que ha estat
llarg i feia temps que s’estava treballant en aquesta direcció, però en una Comissió de
l’Àrea s’havia dit a inicis de l’any 2017.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (11), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10) i Entesa (4), el vot en contra del Grup polític Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (3) i CUP Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 36 vots a favor, 3 vots en contra i 5
abstencions,
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Pérez (ENTESA).
6.- Dictamen de data 12 de febrer de 2018, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 1/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2018, i donar-se per assabentat de l'avaluació del compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en compliment d'allò que disposa l'article
16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre.
“Vista l’aplicació pressupostària que es proposa crear i dotar de consignació per crèdit
extraordinari en l’estat de despeses del pressupost 2018.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de
crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
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Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, emès amb caràcter independent.
Atès que la base 16a de les d’execució del pressupost estableix que l’òrgan competent
per aprovar les modificacions per crèdits extraordinaris és el Ple de la Diputació de
Barcelona.
Vist que la modificació que es presenta és conseqüència de la gestió pressupostària
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/900, de 20 de abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització,
després del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses,
prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
2. La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant
en la seva quantia com en les condicions d'execució.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 1/2018 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, que recull crèdits extraordinaris per un
import total de 86.550,09 € (vuitanta-sis mil cinc-cents cinquanta euros amb nou
cèntims) amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant
d’aquest acord a tots els efectes.
Segon. DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
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pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Tercer. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”

La presidenta, senyora Conesa (CiU), pregunta si algun Grup vol intervenir i dona la
paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies,
senyora presidenta. El Grup de la CUP-Poble Actiu votarà favorablement en aquesta
modificació de crèdit i ho farà perquè creiem que destinar vuitanta-sis mil cinc-cents
euros del fons de contingència a una situació extraordinària arrel dels temporals que hi
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va haver a Cardona, que afectà directament el sostre d’un pavelló municipal que està
construït amb fibrociment, considerem que això és important. Això no treu que, ja ho
vam fer a la Comissió Informativa corresponent, la reflexió que fins ara la Diputació de
Barcelona en tot el que té a veure amb l’amiant i el fibrociment, no està actuant amb
prou diligència i, sobretot, amb prou recursos. Nosaltres vam presentar al seu dia una
moció en aquest plenari, que va ser aprovada per unanimitat, en la qual tots ens fèiem
coresponsables per elaborar, entre altres coses, un cens del fibrociment en els
equipaments municipals d’aquells municipis que ho sol·licitessin i, és clar, sobta que a
la primera, per una qüestió extraordinària de caràcter meteorològic, a la primera
actuació per combatre el fibrociment siguin vuitanta-sis mil cinc-centes cinquanta
euros, quan en tot el Pressupost de la Diputació de Barcelona, únicament, únicament
apareix una sola partida de vuitanta mil euros per aquest pla pilot que tindrà lloc a
Cerdanyola, per a l’elaboració d’aquest cens d’edificis amb fibrociment. Creiem que la
Diputació ha de ser molt més valenta i no únicament enfocar el tema de l’amiant i del
fibrociment des d’una qüestió del món del treball o, fins i tot, des de l’Àrea de Medi
Ambient, com s’està fent aquí, a la Diputació, sinó que entenem que principalment és
una qüestió de salut pública i una qüestió de salut pública que és un problema que no
podem obviar. La vida útil d’aquest material és de quaranta anys i, majoritàriament, les
fàbriques d’uralita, com es coneix popularment, van treballar al voltant dels anys
setanta, i si als anys setanta els hi sumes quaranta anys, creiem que el llindar de la
vida útil d’aquest material ja s’ha sobrepassat, amb la qual cosa els problemes derivats
d’aquest material en l’àmbit de salut pública s’incrementaran i, evidentment, la
Diputació amb vuitanta mil euros no va absolutament enlloc. Gràcies.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, només
per una qüestió metodològica. Em sembla que és valorable, en tot cas, segurament
tenim el dubte que és que la modificació era breu i curteta, però agraïm que vingui
acompanyada d’una explicació tècnica per part dels responsables de l’Àrea que ens
permet votar favorablement. En tot cas, com a qüestió metodològica, suggerim al
Govern que intenti també aplicar-ho en altres modificacions que faciliten l’enteniment
de la proposta de modificació i, en aquest cas, la votació favorable.
I, tot seguit, la senyora presidenta dona la paraula al vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, senyor Guiteras (ERCAM), qui diu: Bé, moltes gràcies, presidenta. Bé, aclarir dues coses; els dos conceptes
que crec que són molt clars de tenir en compte. Una cosa és el compromís de la
Diputació, com ha dit el senyor Duran, respecte a fer l’estudi i tenir un mapa de quina
és la situació del fibrociment a la demarcació de Barcelona en els equipaments
públics. L’altra qüestió és el tema puntual de Cardona, que és una tempesta, un
tornado, de fet, que el que va fer va ser, justament, escampar el fibrociment en el
medi. Entenem que una cosa és fer la fotografia per poder analitzar i poder fer les
actuacions pertinents amb un fibrociment que està immòbil ara mateix i l’altra cosa és
la urgència de que un cop escampat, els trossos petits s’han de recollir, s’han de portar
a un centre gestor i no es pot fer de qualsevol manera. És aquesta la raó per la qual es
fa aquesta actuació d’emergència sense deixar el compromís de la Diputació. I pensin
que no només es tracta d’una gerència o d’una emergència, el tema del fibrociment és
una qüestió transversal i des de la Diputació, a les diferents gerències, des de Salut
Pública, etc., ja s’hi està treballant; també canalitzacions d’aigua, etc. Per tant, tinguin
per segur que una cosa és aquesta urgència de descontaminar el medi del fibrociment
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i l’altra és la planificació i les diferents actuacions pel que fa a la Diputació en els
ajuntaments o en els equipaments públics dels diferents municipis de la demarcació.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (11), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP Poble Actiu (2).
Intervenció General
7.- Dictamen de data 10 de febrer de 2018, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’informe de la Intervenció General d’avaluació del compliment de
la normativa en matèria de morositat, corresponent a l’exercici 2017, previst a la
Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic.
“L’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix que
anualment, l'òrgan de control intern ha d’elaborar un informe en el qual avaluarà el
compliment de la normativa en matèria de morositat, informe que, en el cas de les
entitats locals, s’ha d’elevar al Ple.
El compliment d’aquesta obligació es va assignar a la Intervenció General per Decret
de la Presidència 9058/14 de 20 d’octubre, a través del qual es van actualitzar els
procediments per donar informació sobre el compliment dels terminis de pagament
d’acord amb Llei 25/2013, de 27 de desembre, i el Reial decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions públiques.
Al seu torn, la base 7 de les d’execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona
per a l’exercici 2017 disposa també que la Intervenció General donarà compte al Ple,
anualment, de l’informe en què s’avaluarà el compliment de la normativa en matèria de
morositat, en compliment d’allò previst en l’article 12.2 de la Llei 25/2013 ja
esmentada.
Vist l’informe anual de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de la
normativa en matèria de morositat corresponent a l’exercici 2017, que s’acompanya,
es posa de manifest que la Diputació ha complert amb les obligacions formals
establertes a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, a l’article 10 de la Llei 25/2013,
de 27 de desembre i l’article 6.2 del Reial decret 635/2014, i, a més, ha complert tant
el període mig de pagament global als proveïdors, com el període mig de pagament a
proveïdors de cada entitat del sector públic de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016,
publicada al BOP de 22 d’abril de 2016.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de
seguiment d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe de la Intervenció General d’avaluació del
compliment de la normativa en matèria de morositat corresponent a l’exercici 2017 que
s’acompanya, en compliment del que es disposa a la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic.”
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
8.- Dictamen de data 30 de gener de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calella, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Calella en data 22 de novembre de 2017 acordà l’ampliació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin
delegar en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Calella, en data 22 de novembre de 2017, a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies, senyora presidenta. El Grup CUP-Poble
Actiu, com fem sempre, ens abstindrem en tots els punts que facin referència a
l’acceptació de noves competències per part de l’Organisme de Recaptació i Gestió
Tributària. Ens hi referirem després a l’apartat de precs i preguntes. Vostè ha fet
esment, també, al manifest que ens acaben de presentar. Just ahir el Govern ens feia
arribar, el dia abans del Ple, la valoració dels llocs de treball de l’Organisme de
Recaptació i Gestió Tributària; no sabem si això ho han fet als treballadors també, o
no. En tot cas, ho veiem com un punt, una passa més en l’intent de resoldre la greu
situació històrica de greuge que tenen les treballadores de l’ORGT i que esperem que,
totes plegades, puguem esmenar com més aviat millor.
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 (11), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
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.
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9.- Dictamen de data 10 de gener de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació, revocació i modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Casserres, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Casserres en data 13 de juliol de 2017 acordà l’ampliació,
revocació i modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Casserres en data 13 de juliol 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 - Execucions subsidiàries
Les funcions que en relació a la recaptació a les mateixes es deleguen són:







Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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II- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són:








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

III - Multes coercitives
Les funcions que, en relació a la recaptació, es deleguen són:







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.

IV - Taxa per Llicències urbanístiques
Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquestes taxes, es deleguen són:







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

2.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Casserres en data
13 de juliol de 2017 de revocació de la delegació efectuada favor de la Diputació de
Barcelona respecte a les funcions de gestió, liquidació i recaptació de la Taxa pel
subministrament d'aigua i la Taxa de prestació dels serveis a les piscines i altres
instal·lacions esportives.
3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Casserres en data 13 de juliol de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació de la Taxa per prestació del servei municipal
d'Escola Bressol; de la Taxa d'ocupació de via pública de parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries del
carrer i ambulants; de Sancions administratives; de Contribucions especials; i de
Quotes urbanístiques, per la qual cosa les funcions delegades d’aquests tributs són els
que a continuació s’especifiquen:
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Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 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 (11), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
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.
10.- Dictamen de data 10 de gener de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellcir, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellcir en dates 21 de juny de 2017 i 27 de setembre de
2017 acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Castellcir, en dates 21 de juny de 2017 i 27 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 – Quotes urbanístiques







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.

II – Contribucions especials







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart dels acords municipals de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 (11), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
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.
11.- Dictamen de data 10 de gener de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de
l'ampliació, revocació i modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Font-rubí, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Font-rubí en data 27 de setembre de 2017 acordà
l'ampliació, revocació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin
delegar en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta Presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Font-rubí, en data 27 de setembre de 2017, a favor de la Diputació de Barcelona de
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les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa servei cementiri municipal









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

2.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Font-rubí en data
27 de setembre de 2017 de revocació de la delegació efectuada favor de la Diputació
de Barcelona respecte a les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
-

Taxa prestació personal i transport.
Taxa lluita contra la pedra.
Taxa exhibició de rètols.
Aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que
afectin a la generalitat del veïnat.
Aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses o entitats que utilitzin el
domini públic per prestar els serveis de subministrament que no afectin a la
generalitat del veïnat.

3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Fontrubí, en data 27 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:
-

Taxa guarderia forestal



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









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












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

II.- Impost sobre activitats econòmiques
















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica







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

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
















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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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

VI - Contribucions especials








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

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

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








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

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
















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

X - Taxes per:
- Servei gestió residus
- Servei de Clavegueram


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

XI - Taxes per:
-

Prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les
activitats i instal·lacions.
Prestació dels serveis a l'Escola Bressol.









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

XII - Taxa pel subministrament d'aigua












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

XIII - Execucions subsidiàries







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

XIV - Sancions administratives








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

XV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

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








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

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.”
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 (11), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
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polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 2
abstencions.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
12.- Dictamen de data 8 de febrer de 2018, pel qual es proposa l’acceptació de
l’encàrrec de gestió i l’aprovació de l’addenda de pròrroga de l’encàrrec de
gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a la
Diputació de Barcelona a l’àmbit de la disciplina de mercat per al 2018.
“Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de Barcelona són les
previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen.
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a
l’ordenament jurídic i , especialment, al previst al Codi de Consum de Catalunya aprovat
mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva aplicació al conjunt
d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de consum.
Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut Pública
i Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de
col·laboració per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció
i defensa de les persones consumidores. El conveni, actualment vigent, preveu les
actuacions que en són objecte a partir d’un pla anual d’actuació que inclou l’àmbit del
control i la disciplina de mercat.
El conveni esmentat preveu la possibilitat d’instrumentar un encàrrec de funcions per a
la gestió ordinària d’un servei concret.
La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del Consum, amb data 1 de juliol de
2013, van subscriure un primer conveni d’encàrrec de gestió per a la realització de
determinades activitats d’inspecció de consum en els locals i establiments oberts al
públic dintre del seu àmbit territorial. Aquest conveni d’encàrrec de gestió va ser
prorrogat per al 2014.
La modificació estatal de la legislació de règim local mitjançant la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local va comportar la
realització d’un nou conveni d’encàrrec de gestió per al 2015.
A la clàusula vuitena apartat 2 del conveni d’encàrrec de gestió de 2015 es va establir
que el mencionat conveni es podria prorrogar mitjançant l’aprovació d’una addenda
que incorporés les actualitzacions anuals a l’annex corresponent.
La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Consum, el 13 d’abril de 2016, van
subscriure l’addenda de pròrroga per a l’any 2016, de l’encàrrec de gestió de 2015 a
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l’àmbit de la disciplina de mercat i el 19 de gener de 2017 es va subscriure, per a l’any
2017.
Ambdues parts, subsistint les condicions de l’encàrrec de gestió, consideren de mutu
interès per complir llurs funcions, establir per a l’any 2018 la present addenda per tal
de continuar aprofitant una millor coordinació en les respectives competències, una
millor eficàcia d’esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos, mitjans i
materials.
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que
l’aprovació d’aquesta addenda obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció
inspectora a l’àmbit de la protecció de les persones consumidores en el context actual
de simplificació de l’organització administrativa, de contenció de la despesa i
d’increment d’actuacions inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i
denúncies.
Cal tenir present la sentència del Tribunal Constitucional 41/2016 de 3 de març (BOE
núm.85, de 8 d’abril de 2016) en què es declara la inconstitucionalitat de l’article 57bis
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció
donada per l’article 1.17 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Presidència
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones sotmet a la consideració de la Comissió
informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la proposta que segueix
per a la seva elevació al Ple, d’acord amb la competència prevista a l’art. 33.2.ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a l’art.
47.2.h) de la mateixa norma, per tal que en aquest, si s’estima oportú, s’adoptin els
següents:
ACORDS
Primer. ACCEPTAR, per part de la Diputació de Barcelona, i conforme a les
justificacions manifestades en la part expositiva d’aquest dictamen, l’encàrrec de
gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a l’àmbit de la
disciplina de mercat i dintre de l’àmbit territorial de la província de Barcelona per al
2018.
Segon. APROVAR l’addenda de pròrroga per a l’any 2018 del conveni d’encàrrec de
gestió formalitzat a l’efecte amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de
Catalunya el 13 d’abril de 2015, així com el seu annex “Actuacions en matèria
d’inspecció i control de mercat. Any 2018”, amb efectes des de la seva formalització i
fins al 31 de desembre de 2018, que s’adjunta com annex al present dictamen.
Tercer. IMPUTAR una despesa de 10.136,50 € (deu mil cent trenta-sis euros amb
cinquanta cèntims) a què ascendeix la compra de les mostres derivades de l’activitat
encarregada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Servei de Suport a les
Polítiques de Consum G/60402/49300/22615.
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Quart. PUBLICAR els presents acords, juntament amb l’addenda i el seu annex, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes.
ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2018 DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE
L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A
L’ÀMBIT DE LA DISCIPLINA DE MERCAT
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Laura Martínez
Portell, diputada delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a
les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l'apartat 1.4.e.2 i el 5.4.c de
la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/2016, de data 14 d’abril de 2016 i publicat al BOPB de 22
d’abril de 2016, assistida pel Secretari delegat, el senyor Joan Guasch Marimón, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència d’aquesta Corporació
núm. 7731/16 de data 28 de juliol de 2016 sobre delegació de funcions de Secretaria,
mandat 2015-2019 (II), publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2016.
AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM (ACC) representada per la Sra. Montserrat
Ribera i Puig, directora de la mateixa, segons el nomenament efectuat mitjançant el
Decret 221/2016, de 8 de març, i en virtut de les funcions assignades per l’article 9
de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’entitat pública.
Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la representació en què actuen, la
capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest acord, i
EXPOSEN
I.- L’Agència Catalana del Consum és l’entitat pública de la Generalitat de Catalunya
que té assignades, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre,
totes les competències en matèria de consum que corresponen a la Generalitat en
virtut de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia. En el seu
desenvolupament, exerceix les funcions previstes a l’article 3 de la mateixa norma
legal, entre les quals hi ha la de vetllar perquè els productes i els serveis posats a
disposició de les persones consumidores incorporin la informació i assoleixin els
nivells de seguretat legalment exigibles i establir campanyes de prevenció dirigides
especialment a evitar el frau, la informació que indueixi a error o sigui incompleta.
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a
l’ordenament jurídic i, especialment, al previst a la llei de creació i al Codi de Consum
de Catalunya aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva
aplicació al conjunt d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de
consum.
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II. La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la Província
de Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori
que disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment
de les seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de
Barcelona són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a les normes que les
desenvolupen.
A l’article 66.3.g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es
preveu que els municipis tenen competència pròpia en matèria de defensa de les
persones consumidores i usuàries i a l’article 91 de la mateixa norma s’indica que les
diputacions provincials a més a més de prestar serveis públics de caràcter
supramunicipal coordinen els serveis municipals per garantir la prestació integral i
adequada dels serveis en la província i els presta assistència jurídica, econòmica i
tècnica.
Que d’acord amb els articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article 11 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 9.2 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Generalitat pot delegar
competències en els ens locals i encarregar o atribuir-los la gestió ordinària de
serveis propis cosa que també confirma l’article 8 de la Llei estatal 7/1985, de 2
d’abril.
III.- Amb data 15 de juliol de 2010, l’ACC i l’Àrea de Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de col·laboració per tal de
formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció i defensa de les
persones consumidores.
A la clàusula quarta del conveni citat es recull la possibilitat d’instrumentar un
encàrrec de funcions per a la gestió ordinària d’un servei concret.
IV.- Les parts, amb data 1 de juliol de 2013, van subscriure un primer conveni
d’encàrrec de gestió per a la realització de determinades activitats d’inspecció de
consum en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit territorial.
Aquest conveni va ser substituït per un altre de 13 d’abril de 2015, avui vigent, el qual
preveu a la seva clàusula vuitena apartat 2 una actualització anual de les actuacions
a fer i del finançament mitjançant addenda.
V. Que ambdues parts, subsistint les condicions i l’interès de l’encàrrec de gestió,
acorden la seva pròrroga per a l’any 2018 mitjançant una nova Addenda la qual cosa
els permet continuar aprofitant una millor coordinació en les respectives
competències, una millor eficàcia d’esforços i un millor aprofitament dels respectius
recursos i mitjans.
VI. Que la minuta de l’Addenda corresponent a la Diputació de Barcelona va ser
aprovada per acord plenari de data xxxxxxxxx.
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VII. La Diputació de Barcelona accepta la pròrroga de l’encàrrec que no la distorsiona
pressupostàriament i li permet cooperar amb l’Agència Catalana del Consum, a
l’àmbit de la disciplina de mercat en els termes pactats tot i adequar les actuacions a
l’encàrrec rebut.
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’assenyala que
l’Addenda obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció inspectora a l’àmbit de la
protecció de les persones consumidores en un context de simplificació de
l’organització administrativa, de col·laboració administrativa, de contenció de la
despesa i d’increment d’actuacions inspectores fruit d’un major nombre de
reclamacions i denúncies.
En virtut d’això, les parts convenen la pròrroga de l’encàrrec de gestió per a l’any
2018 mitjançant Addenda que es regirà per les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte aquesta Addenda és prorrogar, per a l’any 2018, el conveni d’encàrrec de
gestió subscrit entre les parts el 13 d’abril de 2015, pel qual l’Agència Catalana del
Consum encarrega a la Diputació de Barcelona la realització d’activitats d’inspecció
en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit territorial, amb les
actualitzacions que s’hi indiquen i, observant, en tot allò no modificat, el propi
encàrrec objecte de pròrroga.
Les actuacions es desenvolupen en el context de les competències pròpies de
l’Agència i d’acord amb l’activitat prèviament programada pel Servei d’Inspecció i
Control de Mercat.
L’Addenda no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’Agència Catalana del Consum
proposar i adoptar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en
l’activitat material objecte d’encàrrec així com fer complir a l’encarregat les normes i
instruccions d’aplicació.
L’activitat encarregada no comporta duplicitat d’actuacions administratives ni posa en
risc la sostenibilitat financera de la Hisenda de la Diputació de Barcelona.
L’Addenda no exclou l’obtenció prèvia de les autoritzacions o informes que puguin
ser necessaris per a les parts en l’exercici de l’encàrrec de gestió.
Segona.- Funcions encarregades
Les actuacions encarregades a la Diputació de Barcelona per a l’any 2018, es
detallen en l’annex adjunt anomenat “Actuacions durant l’any 2018 en matèria
d’inspecció i control de mercat”, el qual substitueix l’anterior, i es desenvolupen
d’acord amb la programació que ha de facilitar l’Agència Catalana del Consum.
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La programació tindrà en compte l’agenda de suport municipal del Servei de Suport a
les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona.
Tercera.- Vigència i període d’execució
Aquesta addenda és vigent fins al 31 de desembre 2018.
L’execució de les activitats es portarà a terme en els períodes pactats entre les parts.
La vigència de les obligacions econòmiques derivades de l’Addenda s’estendrà fins a
la total justificació i pagament dels compromisos econòmics que s’hi indiquen.
Quarta.- Finançament per al 2018
Les despeses generades en l’execució d’aquesta addenda de pròrroga són
assumides per l’Agència Catalana del Consum amb càrrec a la partida
pressupostària D/251.002.00/4610/0000
L’import total de despesa màxima que es fixa per a l’any 2018 és de 22.736,50€ (vinti-dos mil set-cents trenta-sis euros amb cinquanta cèntims) d’acord amb el
desglossament previst a l’annex adjunt “Actuacions durant l’any 2018 en matèria
d’inspecció i control de mercat”.
El pagament de les despeses resta condicionat a l’existència de crèdit suficient i
adequat al pressupost de l’organisme per a l’any 2018.
Les despeses directes corresponents a la compra de les mostres seran assumides
inicialment per la Diputació de Barcelona a càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60402/49300/22615 de l’exercici 2018, fins a un pressupost màxim de 10.136,50 €
(deu mil cent trenta-sis euros amb cinquanta cèntims).
La Diputació de Barcelona acreditarà mensualment, conforme s’especifica a l’annex,
davant l’Agència Catalana del Consum les despeses directes en què hagi incorregut
amb motiu de l’adquisició de mostres i facilitarà els documents corresponents.
Quan la Diputació de Barcelona acrediti periòdicament les despeses directes a
l’Agència Catalana del Consum, en la documentació haurà d’incloure còpia autèntica
de cada acta i de cada factura de compra, així com una relació de totes les factures
acreditades, signada per l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona i amb la
conformitat de la prestació.
Les despeses de gestió, previstes en l’annex d’aquesta addenda de pròrroga del
conveni d’encàrrec de gestió, per un import total màxim de 12.600 € (dotze mil siscents euros) seran acreditades mensualment per la Diputació de Barcelona a
l’Agència Catalana del Consum per qualsevol canal admès en dret.
L’Agència Catalana del Consum, prèvia comprovació de la documentació presentada
per la Diputació de Barcelona, procedirà a iniciar els tràmits necessaris per a la
liquidació de les despeses justificades generades per la compra de les mostres i per
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les despeses de gestió, mitjançant transferència bancària a la Diputació de Barcelona
o per altres mecanismes de compensació de deutes entre la Diputació de Barcelona i
la Generalitat de Catalunya.
En cas de devolucions les parts es faran les compensacions oportunes.
Cinquena.- Resta de clàusules
Les clàusules establertes al conveni d’encàrrec de gestió de 13 d’abril de 2015 no
afectades per aquesta Addenda són vigents i mantenen la seva plena aplicació inclús
per a la interpretació i la resolució de controvèrsies derivades d’aquesta addenda.
I en prova de consentiment i conformitat, les parts amb la representació amb la qual
actuen, signen per duplicat original aquesta Addenda i el seu annex, en el lloc i la
data que s’hi indica.
ANNEX: ACTUACIONS DURANT L’ANY 2018 EN MATÈRIA D’INSPECCIÓ I
CONTROL DE MERCAT.
ACTIVITAT 1: CAMPANYA DE CONTROL PROGRAMAT SISTEMÀTIC DE
PRODUCTES
Objecte
1. La campanya de control programat sistemàtic de productes es porta a terme de
forma permanent anualment. La campanya comprèn la programació anual de la
presa de mostres i l’anàlisi en laboratoris acreditats dels productes no alimentaris (o
industrials) i també dels productes alimentaris disposats per a la seva
comercialització en l’àmbit territorial de Catalunya.
En el cas dels productes industrials es tracta d’analitzar els paràmetres de
construcció, disseny i especialment de seguretat, així com la informació i l’etiquetatge
preceptiu. Així mateix, en el cas dels productes alimentaris s’analitzen paràmetres
com ara la composició mitjançant assaigs fisicoquímics i organolèptics i també la
informació que ha de constar a l’etiquetatge preceptiu.
La programació del Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència Catalana del
Consum es fa de forma rotatòria en funció de les actuacions practicades en anys
anteriors, dels resultats analítics obtinguts en campanyes anteriors, l’entrada en vigor
de normativa de nova aplicació, sectors d’interès general o que són objecte de
denúncies administratives de les persones consumidores.
Descripció i planificació de les accions
El personal inspector de la Diputació de Barcelona portarà a terme la presa de
mostres reglamentària o indicativa tenint en compte les línies i/o els grups de
productes establerts per l’Agència Catalana del Consum. El Servei d’Inspecció i
Control de Mercat de l’Agència Catalana del Consum ha de detallar amb antelació les
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diferents categories de productes a agafar al mercat i el nombre d’unitats necessàries
per a la seva analítica.
El nombre de mostres reglamentàries o indicatives que caldrà prendre serà d’un
màxim de 300 El repartiment total de mostres a agafar serà d’un 50% de mostres de
productes alimentaris no peribles i d’un 50% de productes industrials.
L’Agència Catalana del Consum facilitarà l’ordre de servei per tal de poder executar
les activitats de control.
Resten fora del present conveni les actuacions portades a terme directament pel
personal inspector de l’Agència Catalana del Consum: l’avaluació dels resultats
analítics, els requeriments d’adequació normativa, les segones visites d’inspecció a
les empreses, l’oferiment d’anàlisis contradictòries, l’adopció de les mesures
cautelars o correctores que corresponguin en cada cas, l’arxivament de les
diligències inspectores i, si escau, la proposta d’incoació d’expedients sancionadors o
bé la gestió de les alertes que en puguin derivar respecte d’aquells productes que
puguin significar un risc per a la salut i seguretat dels consumidors.
L’Agència Catalana del Consum facilitarà al Servei de Suport a les Polítiques de
Consum de la Diputació de Barcelona els models d’actes, formularis i altres
documents en un format que permeti la inserció del logotip oficial de la Diputació de
Barcelona, quan s’escaigui així com els materials necessaris per a la recollida de les
mostres previstes.
Procediment
El personal inspector del Servei de Suport a les Polítiques de Consum procedirà a la
recollida de mostres dels productes definits per l’ACC en municipis del territori de la
demarcació de Barcelona i en qualsevol tipus d’establiment obert al públic, si no és
que hi ha una determinació expressa per a la seva recollida. La pràctica de la
recollida de les mostres s’haurà de realitzar d’acord amb el calendari d’actuacions
pactat entre el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de
Barcelona i el Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència Catalana del
Consum.
Les mostres inicials, contradictòries i diriments seran trameses a l’Agència Catalana
del Consum per al seu dipòsit al magatzem de mostres habilitat per a la seva
custòdia, amb una periodicitat, com a mínim, d’un cop a la setmana, sobretot, en el
cas de les mostres alimentàries.
L’entrada de les actes al sistema informàtic s’efectuarà el més aviat possible, per tal
d’agilitar la tramesa de les mostres al laboratori.
Despeses
Les despeses associades a la recollida de les mostres són les següents:
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Despeses directes: Preu de compra de les mostres i altres despeses directament
relacionades amb la gestió de la seva recollida degudament acreditades per les
corresponents factures ordinàries o simplificades. El preu màxim per despeses
directes derivades de la compra de mostres establert per a l’any 2018 és de
10.136,50 € (deu mil cent trenta-sis euros amb cinquanta cèntims).
La documentació acreditativa de la recollida de mostres que inclourà còpia de l’acta i
de les factures ordinàries o simplificades de la compra, s’ha de fer de conformitat
amb el previst al conveni d’encàrrec de gestió i serà lliurada a l’ACC per qualsevol
canal admès en dret amb periodicitat mensual, per tal que aquesta en reemborsi a la
Diputació de Barcelona les despeses associades. També s’inclouran les factures
ordinàries o simplificades corresponen a les despeses directament relacionades amb
la recollida de mostres.
El lliurament dels justificants per part de la Diputació de Barcelona a l’Agència
Catalana del Consum es realitzarà dins del mes següent al de la recollida de les
mostres.
Per procedir al pagament de les mostres recollides, aquestes s’hauran d’adequar als
criteris fixats pel Servei d’Inspecció dins les ordres de servei corresponents, sobretot
en allò relatiu a dates de consum preferent, en el cas d’aliments (s’hauran d’agafar
amb un termini suficientment llarg, en funció del tipus d’aliment, per poder procedir,
en cas que el resultat de l’anàlisi inicial sigui positiu, a la realització de les anàlisis
contradictòria i diriment, si escau) i de les característiques de la mostra, en general.
Les despeses de gestió que l’Agència Catalana del Consum abonarà a la Diputació
de Barcelona es fixen en 26,00 € (vint-i-sis euros) per mostra reglamentària recollida,
amb un màxim per a l’any 2018 de 7.800,00 € ( set mil vuit-cents euros).
ACTIVITAT 2: CAMPANYA DE CONTROL DE MERCAT SOBRE REQUISITS
GENERALS EN LES RELACIONS DE CONSUM ALS ESTABLIMENTS
OBJECTE DE LES ACTUACIONS
La campanya de control de mercat dels requisits generals de les relacions de
consum als establiments es considera de caràcter bàsic pel que fa als requisits que
són objecte de comprovació i transversal pel que fa a la tipologia d’establiments
visitats. La campanya es programa per tal de controlar el compliment dels requisits
normatius aplicables a les relacions de consum, tenint especialment en compte les
novetats introduïdes per la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya.
Aquests requisits inclouen la indicació dels preus de venda dels productes i serveis
posats a disposició de les persones consumidores; el lliurament dels comprovants
acreditatius de la transacció econòmica; la informació sobre l’horari comercial; la
tinença de fulls oficials de reclamació/denúncia i el compliment dels requisits
aplicables als drets lingüístics de les persones consumidores.
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L’objectiu de la campanya consisteix a comprovar el compliment dels requisits de les
relacions de consum aplicables a qualsevol establiment comercial obert al públic
dedicat a la venda de productes o a la prestació de serveis, als afectes de prevenir i,
si escau, corregir qualsevol vulneració dels drets de les persones consumidores.
Especialment l’objectiu de la campanya comporta la comprovació de la informació
dels preus dels productes i dels serveis evitant que aquesta informació indueixi a
error o engany als destinataris, el lliurament dels comprovants acreditatius de les
transaccions comercials, la informació sobre l’horari comercial, la disponibilitat de
fulls oficials de reclamació/denúncia i la informació disponible en llengua catalana a
les invitacions a comprar i documentació comercial així com als cartells o rètols de
caràcter fix.
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
El personal inspector de la Diputació de Barcelona portarà a terme les primeres
visites de comprovació i esmena en establiments oberts al públic ubicats en
municipis establerts de comú acord per l’Agència Catalana del Consum i la Diputació
de Barcelona. En el cas que el personal inspector de la Diputació de Barcelona
constati incompliments normatius requerirà l’establiment per tal que s’adeqüi a la
normativa vigent.
El nombre màxim d’establiments a visitar serà de 200 d’acord amb el calendari
d’actuacions pactat entre el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la
Diputació de Barcelona i el Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència
Catalana del Consum.
L’Agència Catalana del Consum facilitarà l’ordre de servei i el protocol d’inspecció
per tal de poder executar les activitats de control.
Quan correspongui, el personal inspector de l’Agència Catalana del Consum portarà
a terme les segones visites definitives de comprovació del compliment normatiu i
proposarà, si escau, l’adopció de les mesures correctores que corresponguin en cada
cas.
DESPESES
Les despeses de gestió que l’Agència Catalana del Consum abonarà a la Diputació
de Barcelona es fixen en 24,00 € (vint-i-quatre euros) per establiment inspeccionat,
amb un màxim per a l’any 2018 de 4.800 € (quatre mil vuit-cents euros).
INFORMACIÓ A AJUNTAMENTS
El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i
l’Agència Catalana del Consum mitjançant un escrit conjunt informaran d’aquestes
actuacions als ajuntaments i en promourà la col·laboració. A l’escrit es deixarà
constància, a més a més, que: 1) es tracta d’actuacions competència de l’Agència
Catalana del Consum desenvolupades d’acord i als efectes previstos al Codi de
consum de Catalunya i a la resta de normes d’aplicació a l’àmbit del consum, 2) que
l’activitat segona de visites de comprovació i esmena a establiments es tracta de les
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primeres visites i que les activitats subsegüents seran realitzades per l’Agència
Catalana del Consum i 3) que de ser del seu interès poden proposar demandes
concretes d’actuació sobre establiments concrets.”
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 (11), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
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).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies i passem tot seguit a l’apartat de
seguiment i control de la gestió corporativa amb les mocions que han presentat els
diferents Grups polítics al plenari.
En primer lloc discutirem de manera conjunta la moció que ha presentat el Grup polític
CUP, amb esmenes del Grup Entesa, en suport i adhesió a la vaga feminista
convocada per al 8 de març i, també, la que presenten els Grups d’Esquerra, Partit
Socialista i Entesa, amb l’adhesió del Grup Convergència i Unió, de suport a la vaga
feminista i les mobilitzacions per al dia 8 de març. Pot donar lectura de les dues
mocions o dels acords de les diferents mocions.
1.- Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, en suport i adhesió a la vaga feminista convocada per al 8 de març de
2018.
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup Polític
Entesa i acceptades pel Grup proposant.
“El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una jornada
que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com
a forma de vida. Hem estat el conjunt de dones treballadores, que històricament hem
mantingut viva la flama de la dignitat, contra l'explotació capitalista, patriarcal i racista,
que ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, tant als
Països Catalans com arreu del món.
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de
reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin valor
reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per
garantir el manteniment de la vida.
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Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de
pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió en
drets socials. Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball
invisibilitzat i imprescindible.
Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si
aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha
destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones
som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes,
percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un menor reconeixement
de la feina. Tot això amb unes institucions que estan buides de sobirania, en les que
prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que sostenen un sistema
autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla
llibertats, ens desposseeix i ens precaritza.
L'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades per posar la vida
al centre i així es reivindica a la Vaga feminista del pròxim 8 de març.
Per això, el Grup CUP Poble Actiu (CUP-PA) proposa al Ple de la Diputació l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER. Donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març,
facilitant que les treballadores de la Diputació de Barcelona, Organismes Autònoms,
Consorcis..., es puguin adherir a la vaga i difonent la convocatòria de la vaga general
feminista a través dels mitjans corporatius.
SEGON. Treballar conjuntament amb les municipis per reforçar la qualitat i cobertura
dels serveis i valorar la seva internalització i extensió dels serveis públics relacionats
amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des
d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
TERCER. Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als
contractes i licitacions que efectuï la Diputació de Barcelona, evitant la contractació
amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol
dels seus estaments.
QUART. Establir un protocol d’actuació per evitat la discriminació laboral de les
persones trans.
CINQUÈ. Establir la necessitat de personar-se la Diputació de Barcelona en aquells
casos penals d’assetjament laboral en què sigui viable”.
2.- Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i
Entesa amb l’adhesió del Grup polític Convergència i Unió de la Diputació de
Barcelona, de suport a la vaga feminista i les mobilitzacions del dia 8 de març de
2018.
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“El 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones, un dia en el qual des dels
carrers, des de la societat civil i des del municipalisme reivindiquem les dones com a
ciutadanes actives i els feminismes com a moviment social transformador.
Els feminismes han anat assolint protagonisme i força en àmbits de la vida social,
política, econòmica i cultural, nivells que cal mantenir i enfortir. Un bon exemple en són
el món de la creació cultural i el món educatiu, on la urgent necessitat de superar els
esquemes patriarcals en la transmissió de valors és ja difícilment qüestionable. Alhora,
els feminismes també han entrat als ajuntaments, reconeixent que la justícia de gènere
i els drets de les dones són un element estructural en tota política pública que
persegueixi un món, un país, un territori o unes ciutats cohesionades i inclusives.
I tot això està passant després de dècades de lluites, en les que les dones ens hem
trobat i reconegut en espais diversos de participació. Ho hem fet establint relacions i
xarxes, evidenciant els conflictes i les diferències, construint espais i accions per
atendre les necessitats de les dones en la seva pluralitat i la lluita pels seus drets.
El més revolucionari és que totes aquestes aportacions han demostrat que la
transformació del sistema patriarcal té un impacte per a tota la societat. Trenca amb la
mirada única, androcèntrica i heteronormativa del món, que no només no respon a la
realitat, sinó que té impactes nocius en la vida de milions de persones, no només en
les de les dones.
Per això aquest 8 de març reivindiquem la sororitat com a instrument polític de
gènere, definit per Marcela Lagarde com “l’aliança feminista entre les dones per
canviar la vida i el món en un sentit just”1 a través del que les dones han teixit aliances
al llarg de la història. Aliances per transformar, transgredir, redefinir, qüestionar,
articular, enfortir, apoderar, més enllà d’orígens i fronteres.
Des del món local volem fer visibles les articulacions i aliances entre dones en
diferents camps de l’associacionisme, la cultura, l’economia, la cura, la política.
Aliances, del nostre entorn més pròxim i de tot el món, que posen encara més en
evidència les arrels patriarcals de fenòmens com les desigualtats en els treballs,
l’exigència de posar la cura al centre de les polítiques i de redistribuir l’accés a la
riquesa i als recursos, base de la Vaga i mobilitzacions de dones d’enguany, de la que
ens sentim partícips.
Continuem defensant amb fermesa el nostre compromís en el suport i
desenvolupament de les polítiques de gènere en el món municipal i en una major
representativitat política de les dones. Una participació pública que es basi en la
sororitat i en lideratges que democratitzin les relacions, els espais de participació i
d’incidència, que facin els nostres pobles i ciutats FEMINISTES.
Per això ens convoquem a una vaga feminista. És una vaga que va més enllà del que
s'identifica com aturada laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes
les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir també altres treballs i espais: el de les
cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.
1

https://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/25/09.pdf
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Una vaga en la que cridem a reflexionar col·lectivament què poden fer tots i cadascun
dels homes per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver manifestat
contraris.
Practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades per
desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos davant del patriarcat, el
treball assalariat, les cures, el consum, l'exercici dels nostres drets, la formació i la
participació ciutadana, per les diferències que travessem alguna de nosaltres segons
la procedència, la classe, l'edat, l'orientació sexual, la identitat de gènere i habilitats.
Però la vaga és de totes, hi ha un lloc per a totes i cadascuna de nosaltres en la nostra
vaga feminista del 8M.
Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de
l'economia, de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la decisió
sobre el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les dones, lesbianes i
trans i preservar el planeta en què vivim.
I per això el 8M pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, el treball
remunerat i els nostres estudis, per demostrar que sense nosaltres no es produeix, i
sense nosaltres no es reprodueix.
Per totes aquestes raons, proposem l'adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport a la proposta de Vaga Feminista, des de les seves diferents
concrecions proposades per les diverses organitzacions sindicals, prevista pel 8 de
Març, tot facilitant la informació per a que les treballadores puguin adherir-se a la vaga,
promovent les aturades a les treballadores que vulguin parar, així com fent una
aturada davant del centre de treball en la que prenguin la veu les dones.
Segon.- Sumar-se a la Jornada reivindicativa convocada per la Coordinadora
Feminista per al proper 8 de Març, i per aquest motiu farem una campanya específica
per difondre els objectius i accions d'aquesta Jornada:
a) Als col·lectius i entitats de dones dels municipis de la demarcació de Barcelona,
en coordinació amb la comissió de la vaga feminista 8M. Prioritzarem la
mobilització i visualització de les dones més invisibilitzades i objectiu de la
històrica reivindicació de la “vaga de dones”: les mestresses de casa, que
realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i la societat.
b) Donar suport als instituts i centres joves de la demarcació de Barcelona, perquè
la coeducació i conscienciació del jovent són imprescindibles per una societat
lliure de violències masclistes i discriminacions de gènere.
c) A les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral
dels municipis de la demarcació de Barcelona perquè s’hi sumin i hi col·laborin
difonent els objectius i accions reivindicatives entre la seva gent associada.
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Tercer.- Utilitzar tots els mitjans a l’abast de la Diputació de Barcelona per tal de fer
difusió de la vaga i les seves reivindicacions.
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a les centrals sindicals de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis
i a la Federació de Municipis de Catalunya.
I la senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Entès que farem un únic debat de les
dues mocions, el que faríem és plantejar la intervenció dels Grups de menor
representació a major representació. I, tot seguit, dona la paraula a la portaveu del
Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Sí, bé, el 8 de març es celebra el
dia internacional de les dones treballadores, una jornada que, des de fa molts anys,
expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a
forma de vida i, de fet, hem estat el conjunt de dones treballadores que, històricament,
hem mantingut viva la flama de la dignitat contra l’explotació capitalista, patriarcal i
racista que ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, tant
als Països Catalans com també arreu del món. La divisió sexual del treball provoca
que totes les tasques de la llar i les tasques de reproducció i de cura que realitzen les
dones, pràcticament en solitari, no tinguin valor reconegut ni econòmic, ni social, ni
institucional, tot i ser tasques imprescindibles per a garantir el sosteniment, el
manteniment i la reproducció de la vida. Hem estat les dones les que hem sofert la
cara més dura de la crisi; també les retallades de pensions, educació, la sanitat, la no
implementació de la Llei de dependència, la regressió en drets socials, mentre l’Estat i
les empreses s’han continuat beneficiant de tot aquest treball invisibilitzat i
imprescindible. Com a treballadores, també, a dia d’avui encara hem de patir
l’explotació a la feina i encara més si aquesta està associada al paper de cuidadores
que el capitalisme patriarcal ha destinat a les dones de les classes populars, com és
netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones som les que tenim més contractes a temps
parcial, jornades laborals més curtes, percepció de salaris fins a un vint-i-sis per cent
per sota dels homes, un menor reconeixement a la feina. Tot això també s’ajunta amb
unes institucions que estan buides de sobirania, en les quals prima la lògica del mercat
per sobre de les persones, que sostenen un sistema autonòmic també que ens ofega i
que, en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix
i ens precaritza. L’alliberament del patriarcat, doncs, només serà possible lluitant
organitzades per posar la vida al centre, i això és el que es reivindica, precisament, a
la vaga feminista del pròxim 8 de març. És en aquest context on nosaltres hem
demanat una sèrie de punts que, al nostre entendre, es complementen també amb els
acords que presenta el Grup d’Entesa conjuntament amb d’altres Grups i, en aquest
sentit, els nostres entenem que fan més referència a accions concretes que s’haurien
de desenvolupar des de la Diputació i també des dels diferents municipis als quals es
dona assessorament i suport. En primer lloc, doncs, seria donar suport a aquesta vaga
general feminista, que està convocada per al 8 de març, facilitant que les treballadores
de la Diputació, també dels organismes autònoms, també dels consorcis, es puguin
adherir a la vaga i difonent d’aquesta manera la convocatòria a través dels mitjans
corporatius, alhora seguint amb la proposta que ja vam presentar pel què fa a la
possibilitat de que els municipis avaluïn la necessitat i l’adequació de poder
municipalitzar serveis per tal de tenir-ne un control directe, poder garantir condicions
de treball dignes i, d’aquesta manera, també garantir la qualitat i l’eficiència del servei;
que es continuï treballant conjuntament amb els municipis per reforçar la qualitat i la
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cobertura dels serveis i valorar la internalització dels relacionats amb la sanitat, amb
els serveis socials, amb l’atenció a les dones i també amb l’atenció a la infància.
Serveis que, com dèiem a l’inici, són practicats per dones en condicions precàries.
Alhora, també, creiem que cal apostar per aquesta municipalització o l’avaluació sobre
la necessitat d’internalitzar les escoles bressol, la gestió dels hospitals i, fins i tot, els
serveis de dependència i d’atenció a les persones. En tercer lloc, un altre acord, és
que s’estableixin clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als
contractes i licitacions que efectuï directament la Diputació de Barcelona, evitant la
contractació amb aquelles empreses en les quals ja s’han detectat i, que encara es pot
detectar, aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments. En quart lloc,
que s’estableixi un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les
persones trans i, en cinquè lloc, que s’estableixi la necessitat també de personació de
la Diputació de Barcelona en els casos penals d’assetjament laboral en què es vegi
viable aquesta personació. Afegir només que, tant en el punt segon com en el punt
cinquè, hem introduït unes esmenes per part d’Entesa, que són les que s’han fet
arribar abans de començar el plenari. També dir que compartim l’exposició que s’ha
presentat per part dels altres Grups en l’altra moció, per tant, que votarem
favorablement i que creiem que són mocions que es complementen en sí mateixes.
Intervé a continuació el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu:
“Sí, gracias, presidenta. Desde el Partido Popular no compartimos esta convocatoria
de huelga y no compartimos, incluso, alguno de los enunciados. Por ejemplo, cuando
se habla de que se tiene el propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso
heteropatriarcal, racista y neoliberal. Dicen, también, que quieren, que se convoca
para quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal, capitalista, racista y
heteronormativa. Además la CUP, por ejemplo, en su moción añade e incluye otros
conceptos y habla de remunicipalizar servicios, aunque luego quede enmendado por
internalizar servicios. No entendemos qué tiene que ver internalizar servicios o
remunicipalizar con lo que se pretende hablar sobre los derechos de las mujeres y, por
tanto, no entendemos como se hace alusión a ese tema. También nos habla dels
Països Catalans y del mundo. Bueno, no sé, Països Catalans, ¿nos puede definir
exactamente a qué se quiere referir? ¿Nos está hablando de la Corona de Aragón, nos
habla de Suiza, o nos habla de Tabarnia? No sabemos exactamente la CUP a qué se
quiere referir y nos habla del mundo. Bueno. Claro, cuando hablan del mundo y hablan
del capitalismo, lo que nos sorprende es que la moción no hable de otras formas de
gobierno también que existen en el mundo. Por ejemplo, el comunismo, parece que en
el comunismo, o se da a entender, que el capitalismo es tan malo, que, por tanto, otras
formas, como puede ser el comunismo, que comparte la CUP, probablemente las
mujeres ahí tienen más derechos. Probablemente, ya que usted lo obvia en la moción,
quiere decir que en China, en Venezuela o en Corea del Norte las mujeres tienen más
derechos que en España. Entiendo que la CUP quiere referirse en concreto a esa
situación. O por ejemplo, ustedes están obviando aquellos países de fundamentalismo
religioso. Se olvidan de aquellos países donde las mujeres tienen prohibido conducir,
se olvidan de aquellos países donde las mujeres no pueden salir de casa si no van
acompañadas, ustedes se olvidan de aquellos países donde las mujeres tienen que ir
tapadas en la calle. Entiendo que para eso ustedes lo deben de encontrar normal y no
lo ponen en una moción tan importante de la defensa de los derechos de las mujeres
en igualdad con los hombres. Si eso es realmente importante, y para el Partido
Popular lo es, entendemos que las mociones que ustedes presentan están obviando
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algo que impacta directamente en nuestra sociedad, porque lamentablemente también
hay casos aquí, en España, de lo que acabo de comentar anteriormente. Por eso no
podemos compartir el espíritu de esta moción o el enfoque político que se le intenta
dar para dividir a una sociedad que lo que tiene que trabajar es de manera conjunta,
de manera unida, para que exista realmente esa igualdad de oportunidades, esa
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Porque para nosotros sin la mujer, por
supuesto, no hay vida, sin la mujer no hay progreso, sin la mujer no hay sociedad. Y
no cabe otra que trabajar todos conjuntamente en esa igualdad, para reducir la brecha
salarial, para reducir la falta de oportunidades que puedan tener las mujeres en
relación a los hombres. Y en todo aquello que vaya en esa línea el Partido Popular
estará de acuerdo. Pero cuando se presentan mociones con el espíritu de dividir la
sociedad, a nosotros no nos van a encontrar, y por lo tanto votaremos en contra a
ambas mociones.”
Pren la paraula, tot seguit, el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Gracias, presidenta. Nuestro Grupo la verdad es
que hubiera deseado que, como ha ocurrido en los años anteriores, en este 8 de
marzo hubiéramos podido llegar a un acuerdo los diferentes Grupos y haber hecho
una declaración institucional, pero ha quedado claro que no existe voluntad política
para llegar a acuerdos. Mire, nosotros en relación a la huelga que defienden las dos
mociones, evidentemente respetamos que se convoque, como no puede ser de otra
manera, respetamos a todas las mujeres que decidan secundarla, pero nosotros como
representantes políticos entendemos que no es nuestro papel secundar esta huelga, ni
llamar a secundar esta huelga, sino que nuestro papel se tiene que limitar a trabajar en
las instituciones legislando y aplicando la legislación para, precisamente, acabar con la
discriminación que pueden estar sufriendo muchas mujeres en muchos ámbitos. Y, por
ejemplo, un buen punto de partida va a ser una iniciativa legislativa, que parece que va
a prosperar en el Congreso ahora, estos días, para luchar contra la brecha salarial
muy a pesar o en contra del posicionamiento del Partido Popular, pero parece que va
a prosperar. Este creemos que es el papel que tenemos que tener los representantes
políticos, no secundar una huelga. En cuanto a la moción de la CUP, miren, firmar su
moción significaría comprar el kit anticapitalista y el kit antisistema. Y nosotros
creemos que ustedes lo que hacen es empobrecer el movimiento feminista,
sinceramente. Nosotros defendemos un movimiento feminista transversal, donde
quepan todas las mujeres independientemente de su ideología, creencias religiosas,
etc. Yo supongo, no sé, por poner un ejemplo así que me viene a la cabeza; supongo
que las compañeras de la CUP, si una mujer les pide la opinión para emigrar a un
país, supongo que no les dirían de ir a Suiza, porque es un país donde el capitalismo
es salvaje, es especulativo, es financiero y le recomendarían que fuera a China o que
fuera a Irán, donde seguramente sus derechos serían más reconocidos. Nosotros
defendemos la igualdad de un movimiento feminista plural y abierto, como hemos
dicho, y es una lucha que afecta a todas independientemente de las creencias que
tengan y, por tanto, nosotros nos abstendremos en las dos mociones, teniendo en
cuenta que apoyaremos todas las movilizaciones, no la huelga en concreto, sino todas
las movilizaciones que puedan hacer las mujeres en lucha por sus derechos, porque
entendemos que tampoco es un, no es un problema de igualdad lo que aquí se
plantea sino que es un problema en realidad de justicia y democracia. Gracias.”
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I la presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Tampoc cal barrejar
pomes amb peres, però... I, tot seguit, dona la paraula a la diputada del Grup Entesa,
senyora Pérez, qui diu: Bon dia a tothom. Nosaltres òbviament votarem a favor de la
moció que proposa la CUP i presentem una altra, bàsicament perquè tenen en comú
aquest donar suport a la vaga feminista convocada per al proper 8 de març. Una vaga
que va més enllà de l’atur laboral, perquè la participació de les dones és nuclear en
totes les esferes de la vida i perquè la vaga ha d’assolir, també, altres treballs i altres
espais. La vaga es planteja com una vaga laboral, amb les seves diferents
concrecions, com a vaga de cures, també, i, per tant, evidenciant aquesta càrrega,
sobrecàrrega i invisibilitat de les cures, l’absència de la coresponsabilitat en el treball
domèstic i de cures i que permeti, també, la màxima visibilitat a totes unes feines que
no han estat històricament valorades. També és una vaga de consum, que és la millor
eina per potenciar una economia feminista que posi la vida al centre i una vaga on
també el sector estudiantil s’ha sumat. L’objectiu, per tant, de la vaga no és només fer
la vaga, sinó que és dir prou a un sistema patriarcal, masclista i excloent en què vivim,
todos menos el Partido Popular, que vive en un mundo no racista, no patriarcal, no
machista y viven en un mundo con un orden justo e igualitario. Jo crec que el que
estem buscant aquí són excuses, són arguments que arriben a ser una mica cutres i
irresponsables, i, per tant, nosaltres seguirem treballant per denunciar aquestes
desigualtats i per posar-li nom a què és el masclisme, què és el patriarcat i què és el
capitalisme. Per tant, així s’ha de treballar i des d’aquesta perspectiva, per acabar amb
la desigualtat en l’àmbit laboral, l’econòmic, el social, per posar fi a la desigualtat de la
divisió sexual del treball, per eradicar l’assetjament sexual laboral i, a més, com diu la
moció, ho fem incorporant, també, la reivindicació de la sororitat, que és una aliança
feminista entre les dones per canviar aquest món en un sentit de justícia. Perquè la
nostra reivindicació, aquest clam, és global, és transcultural, perquè el moviment
feminista és internacional i és divers, perquè planta cara, i això sí que ho té en comú a
l’ordre patriarcal, i no es queda només amb els lemes o només amb el moment de
moda, és una proposta de transformació social. Els feminismes, a més, han d’entrar,
també, als ajuntaments i a les institucions, i creiem que la moció de la CUP incorpora
aquesta mirada, com fer que les nostres institucions reconeguin la justícia de gènere,
els drets de les dones com a element estructural de tota política pública. Una
participació pública que es basi també en la sororitat, en els lideratges que
democratitzin les relacions, els espais de participació d’incidència, que facin els
nostres pobles i les nostres ciutats feministes. I aquí, doncs, crec que té tot el sentit el
que proposa la moció de la CUP; quan parla de reforçar la qualitat i cobertura dels
serveis també està parlant de més recursos, millors condicions laborals de les
treballadores, millor control de com s’estan gestionant els serveis, quan parlem
d’escletxa salarial o d’eines que puguin acabar amb les discriminacions a través de
contractes i licitacions té tot el sentit, establir, també, la necessitat de personació en
casos penals d’assetjament laboral, també vol dir tenir eines de plans d’igualtat, de
plans interns contra l’assetjament laboral, sexual, per motiu d’orientació sexual i contra
la LGTBIfòbia, i, per tant, el 8 de març pararem el nostre consum, el treball domèstic
de cures, el treball remunerat i els nostres estudis per demostrar que sense les dones
no es produeix.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tot seguit demana la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Gràcies, presidenta. Bon
dia a tothom. Nosaltres lamentem el fet de no tenir una declaració en aquest Ple, i de
no tenir una única moció per parlar d’un tema que ens preocupa. Un tema que ens
preocupa tant que és un punt comú, no només de manera temporal en la història,
durant segles i segles, sinó, a més a més, també de manera territorial perquè, a més a
més, és un punt comú i evidentment, doncs, amb diferents accents a tot el planeta, de
manera internacional. I continuem parlant, un any més, sobre les discriminacions que
es produeixen, ara amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional de les dones, de
totes aquestes discriminacions que durant tots els segles, segles pels segles, amén,
hem patit, i, a més a més, com deien molt bé, en els diferents països fins i tot, tenint en
compte els diferents règims i, fins i tot, el nivell de progrés que en aquests països es
puguin viure. És a dir, si parlem de l’escletxa salarial, el que podem veure és que
aquesta escletxa es dona a tot arreu, fins i tot en aquells països que, de vegades, per
a nosaltres són un bon mirall del progrés i dels drets dels seus ciutadans i ciutadanes.
Dit això, per a nosaltres és que ha arribat el moment de donar un cop de puny, en el
bon sentit de la paraula, a sobre de la taula, perquè les dones estem cansades de
repetir manifestos, de repetir declaracions, de repetir mocions, de recordar cada 8 de
març que hi ha una escletxa salarial, de recordar cada 8 de març que es donen
discriminacions en el món laboral, que encara assistim a casos de violència masclista,
que maten les dones pel sol fet de ser dones i en tots els àmbits de la vida en general.
I fins i tot, com recordaven molt bé, que som invisibles també en tots aquells àmbits
que són bàsics perquè el món funcioni. És aquella feina que durant sempre hem fet i
que mai no s’ha valorat, com són especialment, no només els treballs domèstics, sinó,
especialment, els treballs de cura. I és per això que ha arribat un moment en què
volem dir prou. El món s’atura si nosaltres ens creuem de braços. I jo crec que les
formacions polítiques que no l’acaben de veure i no s’han sumat és perquè no han
acabat d’entendre això, que nosaltres ja no tenim paciència. Que volem viure en
aquesta vida, no en la propera. I que, per tant, necessitem que les coses passin però
de manera molt més ràpida. De fet repassava uns estudis en què veia que aquesta
escletxa salarial, aquesta bretxa salarial, ha augmentat en un punt el darrer any. Ha
augmentat en un punt. O sigui no és que mica en mica es vagi reduint d’una manera
tan lenta que necessitaríem cinc-cents anys per a la seva reducció, sinó que ha
augmentat. Per tant, va d’això, aquesta vaga que no és una vaga laboral o de dues
hores o de vuit hores en funció de qui convoca, perquè a nosaltres qualsevol format
ens va bé, vull dir que, en adherirem a qualsevol dels formats, encara que després la
Diputació acabi decidint que s’acollirà a una en concret o qualsevol dels nostres
ajuntaments, els ajuntaments que representem, també ho farem. Però l’important,
sobretot, no és només aquesta vaga laboral, és que és una vaga de tot. Ho explicava
molt bé la diputada que m’ha precedit en l’ús de la paraula. I nosaltres el que volem fer
és creuar-nos de braços aquell dia, perquè algú se’n adoni que si ens creuem de
braços les dones del món, efectivament, el món no funciona. Perquè és una cosa que
durant tant de temps ha estat tan invisible que amb manifestos i amb declaracions no
ho fem prou visible. De manera que, des de la màxima cordialitat, nosaltres presentem
aquesta moció que, torno a dir, vol ser una moció que doni un cop de puny i que, si
més no, faci remoure una mica les consciències de tothom. Per tant, nosaltres
votarem a la moció que nosaltres també cosignem, com a Grup a la Diputació, com
a Grup Socialista a la Diputació i en el cas de la moció de la CUP, tot i que entenem
les seves raons, però hi ha una sèrie de punts que pensem que, primer, no és el
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moment de plantejar-los, perquè quan parlem del 8 de març, volem parlar de dones,
no volem parlar d’altres coses. I fins i tot el 5è punt està redactat de tal manera que
quan es parla d’assetjament laboral podria ser en sentit ampli. L’assetjament laboral es
pot produir d’un home sobre un home. En aquest cas, és que torno a dir, estem,
també, cansades d’aprofitar el 8 de març per parlar de tot. No! Volem parlar de dones i
volem parlar de les discriminacions que pateixen les dones. No volem parlar de
l’assetjament laboral en general. Voldríem parlar de l’assetjament laboral que
s’exerceix sobre les dones, pel sol fet de ser dones, cosa que no fa aquesta moció. I
per tant, ens abstindrem en la moció de la CUP.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Bon dia, presidenta. Gràcies. En tot cas,
dir que nosaltres també, des del Grup d’Esquerra, ens sap greu i coincidim en no
haver set possible, com havíem fet any rere any, de fer una declaració institucional.
Una declaració institucional jo crec, creiem, que sempre té molta més força que el
debat d’una moció, perquè ens posiciona a tots. I quan tots diem i totes diem que
estem d’acord amb la reivindicació del dia 8 de març com una jornada reivindicativa
clara, en contra de la discriminació de les dones, té una força si som capaços de fer-ho
d’una forma unànime. Dir que per a nosaltres és important que dins una societat
patriarcal, que és la que vivim, que els nostres objectius han de ser la igualtat de
gènere. I, per tant, entenem que la violència masclista, que moltes vegades hem
condemnat, que no s’atura, dins la nostra societat no s’atura, sinó al contrari, cada
vegada en veiem més i ens hem de lamentar setmana rere setmana, cerquem
estratègies reivindicatives clares, estratègies que no passin només per recordar-nos
de la dona quan fem la jornada sobre la violència masclista o el dia 8 de març, sinó
que tot l’any sigui una lluita contra la discriminació respecte la dona en molts àmbits.
Una discriminació que pateixen les dones en tots els àmbits, en l’àmbit educatiu, en
l’àmbit de treball, en l’àmbit d’assetjament sexual, en l’àmbit inclús d’estigmatitzacions
socials dins el conjunt de la nostra societat. I a nivell laboral, escoltin, és un tema
només de capitalisme? Nosaltres pensem i vivim en un context de societat capitalista,
no ho obviem, i som conscients que el capitalisme, com d’altres col·lectius, sovint ha
explotat les dones i continua explotant les dones en benefici de pocs, en benefici del
gran capital, per això ho diem. I això no vol dir que estiguem en desacord amb altres
règims o amb altres situacions que es puguin produir al món. Evidentment, sigui una
dona de Corea del Nord, sigui una dona de l’Estat espanyol, sigui una dona de
Catalunya que se senti discriminada, ens tindrà a tots nosaltres al seu costat. Però és
obvi que té sentit aquesta vaga feminista. Mirin, deia Ciutadans, em sembla, que les
institucions no hem d’estar al costat de les vagues. Però les institucions no deixem de
ser els electes, que som polítics, no deixem de ser persones i, per tant, segur que les
nostres diputades alcaldesses han patit o pateixen situacions de discriminació com
qualsevol dona i, per tant, per això estem al costat i com institució que és la Diputació
sí que podem manifestar el nostre clar suport a aquesta vaga feminista. Perquè com
deia la diputada Díaz, ja n’hi ha prou. I com que ja n’hi ha prou, té més sentit que mai
que una bona iniciativa, com és fer una vaga feminista el dia 8 de març, aquesta
administració, aquesta institució hi estiguem al costat. Perquè nosaltres aspirem a una
república d’homes i de dones lliures, o de dones i homes lliures. I, mirin, els Països
Catalans no és només el mapa del temps; per a molts de nosaltres els Països
Catalans és una realitat cultural, nacional i lingüística que també reivindiquem per al
conjunt de les dones que formen part d’aquesta realitat nacional. Finalment, jo crec
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que per la dignitat de les dones, perquè hem de reivindicar-ho activament i la gent, els
homes que tenim consciència també feminista hem d’estar al costat de les dones
d’aquest país i de les dones del món. Per això votarem a favor de la moció que hem
presentat conjuntament, perquè és el que més s’assembla a la declaració
institucional i ens abstindrem a la moció de la CUP, que si em permeten, breument,
només dir-los-hi que podem estar d’acord gairebé en la totalitat del que vostès
proposen des del Grup de la CUP, però dir-los-hi que a la nostra matèria i a la
vicepresidència, que encapçala Meritxell Budó, i el nostre diputat Antoni Garcia, estem
treballant amb les coses que vostès diuen accions a emprendre. Si, estem treballanthi, estem treballant en la remunicipalització de serveis, que vostès van presentar una
moció l’any 2016 que la vam aprovar de forma unànime i estem treballant com a
administració que és la Diputació. I estem treballant des de l’àmbit d’Igualtat i
Ciutadania amb temes de guies, d’accions a favor de les dones i de suport a l’àmbit
municipal i dir-los-hi que jo no dubto dels serveis jurídics d’aquesta casa. Quan a
aquesta casa hi ha un cas d’assetjament sexual, d’assetjament respecte a una dona,
els serveis jurídics són suficientment capaços per poder-hi actuar. Per tant no té sentit
reivindicar allò que ja estem fent. Gràcies.
Intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares, i diu:
Gràcies, presidenta. Primer lamentar profundament, des del nostre Grup, que enguany
no portem una declaració institucional per la força que té la declaració institucional i
per la força de consens que té dins dels Grups de la Diputació que al final venen a
reflectir el que és la societat de la nostra demarcació, per la qual cosa el consens,
l’acord, s’ha de produir també aquí perquè després sigui possible que al carrer hi hagi
consens i acord en qüestions tan sensibles com les que estem tractant avui. Per tant,
la nostra queixa i la nostra decepció pel fet de que avui es presentin al plenari mocions
en aquest sentit. Nosaltres ens hem adherit a la moció que van presentar els Grups
Socialista, Entesa i Esquerra. Ens hem adherit perquè creiem que té el contingut
general que la declaració institucional tenia. I ens abstindrem, en aquest cas, a la
proposta que feia la CUP com moció alternativa. Creiem que es complementen, però
també creiem que hi ha aspectes de la segona moció que surten d’allò que nosaltres
preteníem amb la declaració institucional. Realment, intervenir per parlar d’aquestes
qüestions no és fàcil. Deia un dels diputats que parlava de la dignitat de la dona, però
jo crec que és una dignitat de la societat. No ens podem imaginar com una societat del
segle XXI pugui discriminar per raó de sexe, per raó de gènere. És evident que hem de
seguir lluitant; deia la diputada Díaz que hem de donar un cop de puny, jo crec que
hem de fer, o creiem que la societat ha de fer una maduració d’aquesta situació i que
és evident que la societat mundial s’ha de moure en aquest sentit, però és evident que
la nostra societat, la societat catalana, hauria d’estar preparada perquè aquesta
desigualtat no es produís. Però l’evidència ens diu que la bretxa salarial existeix, que
la bretxa salarial, especialment amb dones de més de 55 anys, és escandalosa i que
la situació es va perpetuant. Per molt que les institucions des dels nostres llocs lluitem
perquè això no sigui possible, la societat encara no ha madurat suficient. Per tant, el
que pretenem amb aquesta intervenció és reclamar a la societat que entengui aquesta
situació, reclamar no tan sols a les institucions, sinó a les empreses del país que
tinguin en compte, no el sexe, el gènere de les persones que treballen, sinó al contrari,
la seva capacitat per fer la feina i, evidentment, el que voldríem és que hi hagués un
reset en aquest sentit i que la societat no hagués de discutir mai més aquesta situació,
però és veritat que és una evidència. És veritat que avui portem aquesta moció, i és
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cert que aquesta vaga que es proposa és una vaga a la qual farem costat perquè l’han
demanat els homes i dones treballadors dels sindicats. Per tant fem costat polític a la
vaga, entenem que com a administració no ens podem adherir a la vaga, però sí que
com a Grup polític ens adherim i fem costat a aquesta queixa, a aquesta reivindicació,
a aquesta manera dels sindicats i dels ciutadans i ciutadanes del país de reclamar
igualtat. Igualtat sense tindre en compte quin és el sexe, quin és el gènere de cada
una de les persones que fan aquesta societat.
I la senyora Conesa diu: Torn de rèplica. I dona la paraula a la portaveu del Grup
CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Sí. Contestant diferents qüestions, en
primer lloc pel què deia el Partit Popular sobre que no estem en una societat patriarcal,
capitalista i racista, potser ells no hi són però, com deia la Laura, el conjunt de les
altres persones sí que hi són i no ho diem la CUP, ho diu el conjunt del món acadèmic
i també aquelles persones investigadores sobre la situació actual en què ens trobem.
Vivim en un sistema de relacions patriarcal, en un sistema econòmic que és el sistema
capitalista i, com a conseqüència, també vivim en un sistema actualment racista; si no
vegi’s la realitat que hi ha enfora d’aquestes quatre parets. Nosaltres en la nostra
proposta el que plantejàvem era anar a l’arrel de la situació actual. Per anar a l’arrel
cal saber en quin context ens trobem. Per això creiem que és important el llenguatge i
creiem que és important posar els conceptes, sobre la taula, que entenem que cal
combatre i que totes aquí, o almenys una gran majoria, compartíem quina és l’arrel de
la situació actual i, en aquest sentit, creiem que més enllà de meres declaracions que,
com bé ja s’ha dit, portem molts vuits de març fent meres declaracions, també en
aquesta Diputació, i també com comentava el Partit Socialista, aquesta bretxa salarial,
per exemple, ha augmentat; entenem que és important que una institució, com és la
Diputació de Barcelona, posi les eines per acabar amb aquesta situació i, per això,
més que declaració, nosaltres proposàvem coses concretes en el sentit d’apostar per
la internalització dels diferents serveis relacionats, òbviament, amb les tasques de
cura, amb les tasques que han estat atorgades a través d’aquesta divisió sexual del
treball a les dones, per tal d’augmentar els serveis públics i, per tant, millorar les
condicions materials de les dones i que aquestes tasques no recaiguin en les dones,
sinó que aquestes tasques siguin assumides per les diferents administracions
públiques. Per això nosaltres sí que apuntem a accions concretes que es poden fer per
tal de revertir aquesta situació que, com veiem, preocupa tothom, però que a l’hora de
posar eines per solucionar-la sembla que ja és més complicat i que sembla que
preferim continuar-nos lamentant d’aquesta situació. Pel que fa a Ciutadans, m’ha fet
vergonya aliena la seva intervenció. El que li hauria de fer pensar és que hi hagi gent
que hagi de marxar exiliada a d’altres països, sigui a Venezuela, sigui Ginebra, sigui
on hagi d’anar, tenint en compte la situació de l’estat demofòbic en el qual vivim i que
tant defensen. Jo crec que això els hauria de fer pensar, conjuntament, amb els presos
polítics que té actualment aquest Estat espanyol. Després, per l’esmena que
proposava el Partit Socialista, nosaltres acceptem l’esmena in voce pel que fa a
l’assetjament si d’aquesta manera, entenem que aleshores votarien favorablement i,
d’altra banda, també ens agradaria remarcar el fet de que, com ja bé s’ha dit, més que
declaracions institucionals, nosaltres entenem que aquesta institució té prou capacitat
econòmica, prou capacitat competencial, per realment capgirar aquesta situació i,
sincerament, com a dona, n’estic una mica farta de les grans declaracions que fan les
grans institucions i que després no arriben a res, perquè el que hem de fer és canviar
les condicions materials de les dones de classe treballadora, no continuant fent meres
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declaracions que no arriben enlloc i que no capgiren la realitat en la que nosaltres
vivim.
Intervé novament el senyor Tovar (C’s) i diu: “Gracias, presidenta. Simplemente
decirle a la diputada Rovira que su vergüenza ajena me la tomo como un cumplido.
Gracias.”
I la presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. No hi ha més intervencions.
Passem a la votació, però ja els adverteixo que entenc que prosperen ambdues
mocions perquè pel posicionament de vot que han fet, és evident que tenen ambdues
més vots a favor que en contra. Però farem el recompte com és degut.
I pel que fa a la moció presentada pel Grup CUP-Poble Actiu, amb les esmenes
proposades pel Grup Entesa, el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els
vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics d’Entesa (5) i
CUP - Poble Actiu (2), el vot en contra del Grup polític Partit Popular (3) i l’abstenció
del Grups polítics Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 7 vots a
favor, 3 vots en contra i 36 abstencions.

I en relació amb la moció presentada pels Grups Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Entesa,
amb l’adhesió del Grup Convergència i Unió, el Ple n’acorda l’aprovació per majoria
absoluta, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups
polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5) i CUP - Poble Actiu (2), el vot en contra del Grup polític Partit Popular (3) i
l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat
definitiu de 40 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions.
3.- Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per a
l’elaboració d’una guia de detecció per a persones amb necessitats de protecció
internacional.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem al següent punt que és la moció
que ha presentat el Grup polític d’Entesa per a elaborar una guia de detecció per a
persones amb necessitats de protecció internacional. Hi ha una esmena que farà in
voce el representant del... I dóna la paraula al portaveu del Grup Convergència i
Unió, senyor García Cañizares, qui diu: Presidenta, fem una proposta d’esmena
d’addicció. Un primer punt que diria «Instem la convocatòria de la reunió del Comitè
per l’acollida de persones refugiades per tractar amb urgència la qüestió de detecció
de persones amb necessitats de protecció internacional que ja es troben en el nostre
territori». Aquesta seria una esmena que introduiríem com a primer punt. (L’esmena in
voce la formulen conjuntament els Grups Convergència i Unió i Esquerra Republicana
de Catalunya-Acord Municipal).
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El text sotmès a debat i votació incorpora l’esmena in voce presentada pels Grups
polítics Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, i
acceptades pel Grup proposant.
“Exposició de motius
El dret d’asil i la protecció internacional són una responsabilitat legal i política que hem
assumit com a principi a Catalunya. El drama que viuen les persones amb necessitats
de protecció internacional que volen arribar a Europa ha commogut profundament la
societat catalana i ha interpel·lat la consciència democràtica de gran part de la
ciutadania, que espera que les institucions facin tot el possible per obrir vies legals i
segures, així com garantir una acollida digna a aquestes persones.
Malgrat és l’estat espanyol qui té la competència de garantir el dret d’asil, el món local
no és aliè a aquesta situació. Pel contrari, té la responsabilitat i disposa de
competències pròpies en matèria de foment de les polítiques d’acolliment, tal com
esmenta la llei d’acollida del Parlament de Catalunya2.
Un exemple d’això és la tasca que desenvolupa l’Ajuntament de Barcelona a través del
SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats) amb una llarga
experiència en matèria d’acollida, o programes per complementar els circuits d’acollida
i atendre les persones més vulnerables, com és el Programa Nausica. Altres
Ajuntaments, com El Prat, Sant Boi o Sabadell, compten amb programes semblants
que cobreixen la primera acollida i les qüestions més problemàtiques actualment, com
són la recerca d’habitatge o la inserció laboral d’aquestes persones.
Segons la Xarxa Asil.cat (agrupació d’entitats catalanes especialitzades en l’acollida
de persones amb necessitats de protecció internacional), un 80% de les sol·licituds de
protecció internacional que es van formalitzar durant el 2016 i el 2017, van ser a la
ciutat de Barcelona. No obstant això, segons aquesta Xarxa, la població amb
necessitats de protecció internacional es troba repartida per diversos municipis de la
demarcació de la Província de Barcelona, però actualment es presenten dificultats i
mancances pel que fa a la detecció d’aquesta població. Moltes persones amb
necessitats de protecció internacional es troben a Catalunya fora dels circuits propis
del sistema d’acollida espanyol, per desconeixement, per una manca de derivació a
serveis especialitzats o simplement perquè son ateses en el marc de la llei
d’estrangeria.
Aquest seria el cas de les persones víctimes de violència procedents de països que no
estan en guerra però que pateixen violència estructural, com és el cas de El Salvador
o Hondures, o bé persones que pateixen persecucions per raons de gènere,
d’orientació sexual i/o identitat de gènere o les persones víctimes del tràfic d’éssers
humans. Considerem, doncs, que la detecció de persones potencials sol·licitants d’asil
que ja es troben en territori català és una tasca fonamental i una competència
prioritària del món local que s’ha d’assumir amb urgència.

2

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya,
capítol V.
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Som conscients però, que per una banda, els grans ajuntaments no poden assumir
totes les tasques de detecció i de primera acollida, i per altra banda, els ajuntaments
més petits no disposen dels recursos ni de la capacitat administrativa suficients com
per impulsar dispositius d’acollida i serveis de detecció als seus municipis.
Per això, creiem que la Diputació de Barcelona ha d’oferir suport a les entitats
especialitzades en asil per poder optimitzar els recursos de detecció, derivació i
acollida, mitjançant accions de formació, de sensibilització i la elaboració de una guia
de detecció per a la derivació de persones amb necessitat de protecció internacional
desplaçades forçosament a municipis de la demarcació. D’aquesta manera, els serveis
dels ajuntaments més petits podrien assumir tasques de detecció, els ajuntaments
més grans no haurien de carregar amb gairebé la totalitat de la detecció i, el més
important, un major nombre persones potencials sol·licitants de protecció internacional
podrien veure garantits els seus drets fonamentals.
En virtut d’aquestes consideracions, el grup d’ENTESA de la Diputació de Barcelona,
proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Instem la convocatòria de reunió del Comitè per a l’Acollida de les Persones
Refugiades per a tractar amb urgència la qüestió de la detecció de persones amb
necessitats de protecció internacional que a es troben en el nostre territori.
Segon. Impulsar dispositius de detecció als ajuntaments de la demarcació de
Barcelona mitjançant la elaboració, per part de la Diputació de Barcelona, d’una Guia
de detecció, en col·laboració amb les entitats d’acollida membres de la Xarxa Asil.cat,
que permeti als Ajuntaments detectar i derivar aquelles persones potencials
sol·licitants d’asil que ja es troben als pobles i ciutats de la demarcació.
Tercer. Oferir als ajuntaments de la demarcació formació específica en matèria
d’acollida i refugi per a tècnics i tècniques i treballadors i treballadores dels serveis
socials i d’altres serveis, en col·laboració amb les entitats especialitzades en protecció
internacional a Catalunya.
Quart. Col·laborar amb els Ajuntaments de la demarcació i entitats especialitzades, en
el disseny i elaboració de campanyes de sensibilització envers el dret d’asil i la
protecció internacional.
Cinquè. Traslladar els presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya,
a les entitats municipalistes de Catalunya i a la Xarxa Asil.cat
Per defensar la moció, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al
portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui diu: Sí. Bon dia a tots i a
totes. En primer lloc, dir que agraïm l’esmena que han fet els Grups del Govern i que la
incorporem i acceptem com a un nou punt a aquesta moció. També, saludar des
d’aquí els representants de la xarxa Asil.cat, que ens acompanyen avui. Agrair
enormement la seva feina, la seva tasca envers les persones que necessiten de
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protecció internacional i les persones refugiades i agrair, també, que siguin els
veritables impulsors de la moció que presentem avui.
El principal, el que ens empeny a presentar aquesta moció, és molt senzill: és que la
Diputació exerceixi i es cregui realment el seu rol, el seu paper, com a xarxa de
municipis i, també, s’impliqui, en aquell cas, amb les persones amb necessitats de
protecció internacional que ja estan, que ja es troben, en els municipis, a les ciutats i
els pobles de la nostra demarcació. Ara fa uns dies, el passat 18 de febrer, feia un any
que es va produir la manifestació més gran a favor de l’acollida de les persones
refugiades. Aquella manifestació va tenir lloc als carrers d’aquesta ciutat, de
Barcelona, i va aplegar més de mig milió de persones sota el lema de CASA NOSTRA,
CASA VOSTRA. VOLEM ACOLLIR. Després d’un any, la realitat d’aquestes persones
que fugen dels seus països per arribar a d’altres més segurs, com el nostre, és la
mateixa o pitjor. Diré algunes dades; com que continuen morint persones al mar, i això
penso que és el drama humanitari més important a què hem de fer front com a
societat, i és que tres-centes vuitanta-dues persones, en el que portem d’any, han mort
al mar i, també, moren persones, estan morint persones a la frontera sud d’Espanya.
L’Estat, davant d’aquesta situació, continua mirant cap a una altra banda i no compleix
els seus compromisos. Això no ho diem nosaltres, sinó ho diuen totes les entitats que
treballen amb refugiades. I la realitat dels ajuntaments, com en aquest cas el de
Barcelona, que és del que disposem de més dades, és que l’any passat va triplicar la
xifra de sol·licitants d’asil respecte al 2015; per tant, no paren d’arribar persones a les
nostres ciutats i als nostres pobles. Segons la xarxa Asil.cat, el vuitanta per cent de les
sol·licituds de protecció internacional que es van formalitzar durant el 2016 i 2017 van
ser a la ciutat de Barcelona. Però moltes persones amb necessitats de protecció, i per
això fem aquesta moció, també, es troben a Catalunya, fora dels circuits propis del
sistema d’acollida espanyol; i es troben a d’altres municipis, a d’altres ciutats que no
són Barcelona. I es troben en aquesta situació per desconeixement, per una manca de
derivació a serveis especialitzats o, simplement, perquè se’ls atén via la Llei
d’estrangeria. I el que, a la pràctica, acaba passant, i està passant al món local, és que
els grans ajuntaments no poden assumir totes les tasques de detecció i de primera
acollida. I, per altra banda, els ajuntaments més petits o mitjans no disposen dels
recursos ni de la capacitat administrativa suficients per impulsar aquests dispositius
tan necessaris per acollir aquestes persones i, alhora, per detectar els que ja es troben
en els seus municipis.
Considerem, doncs, que la detecció de persones potencials sol·licitants d’asil és una
tasca fonamental que no podem defugir, que no pot defugir el món local, i que, per
tant, tampoc pot defugir la Diputació de Barcelona. I s’hi ha de posar, de la mà de les
entitats especialitzades, que estan treballant en aquesta matèria. Recordo que, en
aquesta seu plenària, hem aprovat manifestos; hem aprovat mocions, també, abans,
escoltant les diputades i diputats que parlaven del dia 8 de març; hem aprovat diversos
papers, diversos manifestos amb relació a la situació de les persones refugiades. I
també recordo que, fins i tot, vaig arribar a dir que no podia evitar sentir-me una mica
hipòcrita cada vegada que parlàvem d’aquest tema; o, en aquest cas, parlava jo des
d’aquest escó còmode i privilegiat. Bé, pensem, des del nostre Grup, que és l’hora de
passar a l’acció, que la Diputació té eines suficients com per posar-s’hi i no pot defugir
aquesta responsabilitat. I el que demanem amb aquesta moció és que aquesta
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Diputació treballi amb els ajuntaments i les entitats que en saben d’aquesta qüestió,
elaborant una guia de detecció que permeti, com hem dit, identificar i derivar aquestes
persones que, pels serveis, que es puguin atendre als nostres pobles i ciutats. També,
que es formin els treballadors dels serveis socials, que no tenen aquestes
competències o aquestes habilitats adquirides, en matèria de refugi i d’asil. I, també,
que la Diputació, que sabem que ho fa però, en aquest cas, volem que ho faci més,
que posi més recursos en campanyes de sensibilització envers el dret d’asil i la
protecció internacional.
I ja, per últim, aprofitem que presentem aquesta moció per instar aquesta Diputació a
què participi de la trobada que es farà el dia 2 de març, Trobada de ciutats refugi, que
es farà a la ciutat de Sant Boi de Llobregat, i que pensem que la Diputació també ha
de ser-hi per aportar i conèixer de primera mà què estan fent els pobles i ciutats dels
nostres municipis en matèria de refugi i d’asil. Gràcies.
Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: Sí. Des de la CUP-Poble Actiu compartim la necessitat de poder realitzar aquesta
via, aquesta guia, perdó, lluny de paternalismes i, alhora, que abordi també l’arrel de la
situació actual. En aquest sentit, creiem que cal comptar de manera directa amb les
persones, també, migrades, en situació de demanda, per tal de redactar-la. Alhora,
també, ens agradaria veure diferents ajuntaments i la mateixa Diputació encapçalant la
proposta de sortida de Catalunya de l’OTAN i de la Unió Europea; tots dos marcs, són
marcs institucionals bàsics per perpetuar un model de relacions global basat en
l’explotació i la desigualtat, que provoca el desplaçament forçós anual de milions de
persones arreu del planeta i, per tant, que haguem d’abordar aquesta situació, també,
avui aquí. Creiem, també, que no hauríem de limitar-nos a acceptar la cronificació de
polítiques merament pal·liatives, cal actuar sobre les causes. I, aquí, entenem que els
ajuntaments que es posen com exemples a l’exposició de motius, com per exemple el
de Barcelona, tenen un paper a exercir quant a la construcció de nous models de
relacions i que, malgrat ens pesi, a dia d’avui no s’està actuant en aquesta direcció. De
fet, nosaltres tenim crítiques als documents que es referencien, ja que continuen
posant sobre la taula la necessitat de categoritzar; suposem que per no sentir-se tan
coresponsables, en algunes ocasions, diferenciant qui fuig d’una bomba de qui fuig del
neocolonialisme; com si no fossin les dues cares d’una mateixa moneda. I nosaltres
esperem que aquesta guia fugi d’aquestes categoritzacions i tingui una mirada més
global i més àmplia de quin és el sistema de relacions que provoca aquesta situació en
què ens trobem.
Alhora, també, volem manifestar que, malgrat votarem favorablement a la proposta,
no compartim com es fa en municipis que, una vegada més, es referencialitza en què
s’exclogui un amplíssim espectre de persones migrades susceptibles d’inserir-se en la
categoria d’aspirants a refugiats. Creiem que això cal revisar-ho de dalt a baix i, com
dèiem, fem participar, també, aquestes persones en l’elaboració d’aquest material. I,
en aquest sentit, també preguntem, tenint en compte que aquí tenim diferents
ajuntaments, què pensen fer els diferents municipis de la demarcació de Barcelona
amb les persones en situació irregular, tal i com es diu a l’informe. Si se’ls enviarà la
policia local o els UPA, com ha passat a Barcelona. Si els portaran a les comissaries
dels mossos d’esquadra perquè els duguin, després, al que és el vergonyós CIE, que
encara existeix a la Zona Franca. I, per tant, també ens agradaria saber com s’actuarà

Àrea de Presidència
Secretaria General

respecte a aquestes persones, tornant una mica al concepte que estem dient; de, més
enllà de les declaracions per netejar-nos les consciències, quins actes efectuem,
directament, que tenen implicacions en la vida d’aquestes persones. I és en aquesta
línia que volem ser molt crítics.
Tenim la sensació que, moltes vegades, no es volen fer canvis d’arrel que mostren que
es podria capgirar realment la realitat i que, quan parlem de certs temes, els Grups el
que volen no és tant acollir o canviar, sinó dormir tranquils i sentir-se una mica menys
incòmodes amb la realitat. I és per això que tenim la sensació que, a vegades, es
neguen a interpretar els fets, a analitzar bé les causes i les conseqüències per
començar a treballar realment subvertint el racisme, el classisme, la violència
estructural existent que es perpetra, també, dia a dia des de les institucions públiques.
Nosaltres, aquí, tornem a dir, votarem favorablement, i també volem posar de
manifest que no volem obrir fronteres. Nosaltres volem enderrocar les fronteres
capitalistes de l’Estat espanyol i de la socialdemocràcia, amb la que res canvia, i si no,
que es vegi la realitat que tenim actualment.
Pren la paraula a continuació el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui
diu: Gràcies, senyora presidenta. Bé, jo començaré dient que, de la presentació
d’aquesta moció, s’ha de ser molt mesquí atribuir-li a l’Estat d’Espanya, o a qualsevol
Estat de la Unió Europea, la responsabilitat dels naufragis, tràgics naufragis, que tenim
a la Mediterrània. Crec que és bastant mesquí perquè, home, si algú té
responsabilitats en això són les màfies que, en origen, envien aquesta pobra gent a
morir; la majoria, en molts casos, sense cap tipus de sentiment ni de remordiment. I,
per tant, home, a cadascú les seves responsabilitats, però jo crec que s’ha exagerat
una mica, no sé si sense voler o volent, crec que volent, atribuint-li la responsabilitat a
l’Estat, en aquest cas, d’Espanya.
Dit això, la moció està carregada de bones intencions, com sempre, la majoria de
mocions que presenta el Grup d’Entesa, perquè jo no conec cap competència, a la
Unió Europea, que sigui municipal o de xarxes de municipis en matèria d’asil, en
matèria de refugiats; perquè és impossible que això pugui ser així. Per tant, nosaltres
podem presentar aquí una moció molt ben intencionada, perquè remogui les nostres
consciències o per sentir-nos molt bé i anar cap a casa havent fet la bona obra del dia,
però ni és efectiva, ni és el lloc on presentar-la, ni tenim competències per fer-ho.
Nosaltres creiem que el problema de la immigració és un problema que va molt més
enllà del que puguem decidir; d’una guia o d’una història que puguem fer amb els
municipis. El problema està en l’origen, està en els pobles on estan enviant
massivament, com deia abans, immigrants cap a Europa. Quan va ser el moment no
es va voler comerciar. Qualsevol de nosaltres haguéssim posat el crit al cel quan es
podia comerciar amb aquests països. No els deixem portar els seus productes aquí.
Fem un proteccionisme dels nostres productes... Ara, això sí, després nos
enternecemos quan es tracta de fer escrits o de donar-los facilitats perquè vinguin cap
aquí; quan el nostre esforç hauria de ser solucionar el problema que tenen allà. És a
dir, deixem que entrin els seus productes. Liberalitzem el comerç. Quan hem presentat
mocions, aquí, per liberalitzar el comerç, sempre hem tingut un posicionament contrari
als de l’esquerra, sempre. No volen liberalitzar el comerç perquè no volen que
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aquestes persones que viuen en països del tercer món puguin avançar, vendre els
seus productes i començar una etapa de riquesa i prosperitat. Dona la sensació,
imagino que no és així, de que el que es vol és tenir aquest tipus de persones per
poder exercir d’esquerra solidària, i d’esquerra competent i revolucionària, perquè, si
no, no li veig altra explicació.
Nosaltres, amb el tema de la immigració, no volem fer frivolitats. Parlant de la moció en
concret, a nosaltres ens sembla que es tracta d’una moció per donar lloc a determinats
col·lectius, o subvencionar algú, o no sabem exactament què. Si algun dia volem fer o
donar un pas per solucionar el problema de la immigració, hi ha dos camins: el del
comerç internacional i el de la intervenció per aturar les guerres que estan assolant
aquests països. Votarem en contra.
Pren la paraula a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Gracias presidenta. Evidentemente, nosotros,
desde nuestro Grupo, creemos en un respeto básico de la protección internacional,
que se recoge en el derecho internacional y en nuestra propia legislación. Y, así,
disponemos de herramientas jurídicas, como es la Ley 12/2009, que reconoce el
estatuto de refugiado y de asilado y le concede una protección especial, de
conformidad con ese derecho internacional, e incluso concede la protección
subsidiaria. Pero ¿sabe qué pasa, diputado Rodríguez? Que, luego, uno ve, por
ejemplo, que el Síndic de Greuges, en un informe de noviembre de 2016 en Cataluña,
apunta que los niños y adolescentes susceptibles de solicitar el estatuto de refugiado o
de protección internacional subsidiaria no han visto protegido su derecho, a pesar de
que su situación personal lo hubiera permitido. Y ello a pesar de estar bajo la tutela de
la propia Administración, en concreto de la Dirección General de Atención a la Infancia
y la Adolescencia, de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, y en relación a su moción,
lo primero que echamos en falta es exigir la diligencia debida a las administraciones
que tienen competencia en protección de derechos de menores, en este caso, pero de
todas las personas.
Y lo decimos también porque el trasfondo de la moción lo que hace es, aparte de no
hablar de esta diligencia que deberían tener las administraciones, lo que hace es
derivar esta responsabilidad a los servicios sociales de atención primaria y
sobrecargarlos de trabajo. Y entendemos que esa no es la solución a un problema tan
importante como es la detección de estas situaciones.
En cuanto a la naturaleza de las ONG, que habla también la moción, a las que se les
solicitaría la colaboración, me gustaría también que tuvieran una representación más
diversa y, por tanto, pudieran participar y colaborar otras entidades que operan fuera
del ámbito territorial de Cataluña; ya que la diversidad de experiencias de otros
territorios puede enriquecer el contenido de la Guía. La Red Española de Inmigración y
Ayuda al Refugiado es un ejemplo que, entre otras funciones, tiene el de servir de
punto de referencia para el intercambio de buenas prácticas en materia de apoyo a
personas inmigrantes y sensibilizar a la población, en general, en torno al
incumplimiento de derechos humanos.
Entendemos, por tanto, que la moción podría ser más completa, podría ser más crítica
en algunos aspectos. Sin embargo, valoramos que el sentido general de la moción es
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garantizar y reforzar la protección internacional de estas personas y, aunque no la
compartamos íntegramente, nuestro voto va a ser favorable.”
Pren la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres, poca cosa més afegir,
perquè estem completament d’acord amb la moció. Estem completament d’acord
també amb l’esmena proposada i que s’ha recollit. A més, fem nostres les paraules del
diputat Rodríguez i, per tant, expressar el nostre vot favorable.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu del Grup Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas,
agraïm que s’hagi acceptat l’esmena que hem negociat conjuntament amb el Grup de
Convergència però, també, hem assistit nosaltres, com a Grup d’Esquerra, perquè
creiem que és important que un comitè d’acollida de les persones, a nivell de la
Generalitat i a nivell de Parlament, sigui qui lideri i, per tant, es reuneixi amb urgència, i
que la Diputació puguem donar-hi el nostre recolzament mitjançant iniciatives, com és
la creació de la pròpia Guia.
Dir, només, que també és important que tinguem en compte els consells comarcals,
que la moció no en fa referència, sobretot pensant en pobles petits, en què moltes
vegades no tenim estructura tècnica i hem d’anar als consells comarcals. I dir que,
moltes vegades, els consells comarcals han d’assumir una responsabilitat sense
recursos econòmics per poder-ne fer front. De fet, nosaltres, com a Grup d’Esquerra,
pensem que el dret d’asil i la protecció internacional és un deure dins d’un concepte de
fraternitat universal, ho hauríem de tenir molt clar, i des d’un concepte d’humanitat. I és
cert que correspon als Estats tot el tema dels refugiats i persones amb dret d’asil però,
al final, allò que no fan els Estats, ho acabem fent el món local i, per tant, la resposta,
fixin-se, que sovint l’hem de fer des del món local sense, a vegades, amb molt poques
eines.
Dir, també, que Catalunya és capdavantera en tot el tema de nouvinguts; deu ser la
nostra tradició històrica de terra, sempre, d’acollida. Però pensem, també, que
nosaltres, la primera llei d’acollida que es va fer al Parlament de Catalunya, és una de
les lleis avançades que s’ha fet a nivell europeu i a nivell estatal; que cal tenir en
compte. I, finalment, dir-los-hi que, com a terra d’acollida històricament que som, hem
de tornar a pensar que són moltes les persones que venen.
Una matisació que sí que voldria fer; un parell de cosetes, per acabar. Dir que, hi ha
ajuntaments, com Badalona, que esteu sent capdavanters en drets i serveis socials, en
tota la vostra estructura, heu fet un protocol d’actuació, que n’hem de poder-ne
aprendre; i, per tant, hi ha iniciatives locals que són absolutament interessants. I dirlos-hi, també, que, escoltin, sobre el tema dels refugiats econòmics podríem parlar de
diversos conceptes de refugiats; el Partit Popular parlava d’immigració. Podríem parlar
d’un concepte de refugiat econòmic, però dir-los-hi que, a vegades, més liberalitzat
que està el comerç internacional, segurament, no ho havia estat mai. Per tant, no és
que les esquerres fem proteccionisme econòmic sinó que, fixin-se, vivim en un món
capitalista, que no hi ha política gairebé d’aranzels, que protegeixi la pròpia economia
sinó que estem davant d’una economia capitalista globalitzada en el planeta. I faig
aquesta referència al portaveu del Partit Popular per dir-li que, miri, si vostè es reuneix
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amb els grups que han vingut de gent nouvinguda al nostre país, de ghanesos, de la
gent del Senegal..., és un petit exemple; li diran que, segurament, han vingut cap a
Europa, han vingut al nostre país, quan el primer món hem explotat tots els recursos
naturals i econòmics de les seves pròpies terres. És a dir, fixin-se, la flota pesquera
europea ha deixat els mars gairebé sense peix davant les costes africanes. I aquest
només és un petit exemple, per dir-li que no pot vostè donar-nos lliçons sobre els
refugiats, que hem d’invertir a la gent que ha de ser refugiada econòmicament en els
seus propis països perquè això és d’un egoisme total. Al primer món continuem
pensant en nosaltres sempre en detriment d’un tercer món que ho passa malament i,
per això, les persones del tercer món es busquen la vida; com faríem nosaltres
mateixos si ens trobéssim en la seva situació. Gràcies.
Intervé, a continuació, el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia
Cañizares, qui diu: Gràcies. El comentari a l’esmena que havíem fet perquè enteníem,
com a Grup i conjuntament amb Esquerra Republicana, que calia que el Comitè per a
l’Acollida a Persones Refugiades debatés aquesta qüestió, entre altres coses, perquè
és l’òrgan que n’ha de parlar, on estan representades diverses administracions, entre
altres, la Diputació de Barcelona, i semblava, com que era absolutament
imprescindible, que això s’elevés al Comitè. I, a més, aprofitar això per dir que sabem
que aquest comitè no s’ha reunit durant més d’un any i, per tant, tant de bo saber si
aquesta esmena que hem fet nosaltres perquè hi hagi una reunió i es tractin aquest
tema i molts altres temes que puguin estar damunt la taula, que segurament en són
molts, donada la situació que tenim.
Per tant, acceptada aquest esmena, el nostre vot serà favorable perquè, al final, el
que està fent la Diputació de Barcelona és molta activitat en aquest sentit. Des de
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament s’han fet diversos programes, en aquest
cas, podem parlar de quaranta-tres accions i setze plans; això vol dir sis-cents mil
euros que han anat destinades a qüestions relacionades amb el desenvolupament i
amb els refugiats. I, com saben vostès, tota la feina que s’està fent d’informació a
diferents municipis; la posada a disposició dels ajuntaments de diverses exposicions;
d’accions interactives per tal que els alumnes de secundària i de primària coneguin la
realitat del país, què és la immigració i què és, especialment, el refugi d’aquestes
persones, que marxen dels seus països no per voluntat pròpia sinó per una qüestió de
vida, de salvar la vida, quan es produeixen aquestes guerres que tots veiem, dia a dia,
als mitjans de comunicació i que, segurament, ens esveren però que no ens donen,
encara, la força suficient com per lluitar d’una manera més directa. En tot cas, sabem
que aquesta activitat de la Diputació s’està portant a terme. Per tant, amb aquesta
voluntat de servei als ajuntaments, de servei a les persones que viuen a cada municipi
perquè, al final, sempre hem repetit, Grup rere Grup, que qui està en contacte amb la
societat som els ajuntaments i que, per tant, des de la Diputació, aquesta sensibilitat
pels ajuntaments, és la sensibilitat cap als ciutadans i ciutadanes. És una realitat que
dia a dia vivim, que ens comporta obligacions als ajuntaments i que, sobretot, ens
comporta la sensibilitat cap aquelles persones que són humans, que, com he dit
algunes vegades en aquesta mateixa sala, no són il·legals; en tot cas, alguns estan en
situació irregular, però persones il·legals no existeixen. I, per tant, tenim l’obligació de
donar aquests serveis i crear aquesta ampliació ens sembla adient amb la pròpia feina
que està fent la Diputació en aquests moments. Gràcies.
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En torn de rèpliques, intervé novament el diputat senyor Rodrigues (ENTESA), qui
diu: Sí. Simplement, per agrair a tots els Grups que donen suport a aquesta moció.
Penso, també, que és molt important que aquesta moció hagi suscitat la convocatòria
urgent del Comitè per l’Acollida de les Persones Refugiades, perquè és l’òrgan que
pensem que cal activar i que cal posar en marxa, també, per seguir treballant en
aquests aspectes. Per tant, contents, també, per aquesta banda.
I, per últim, comentar això, que el Partit Popular hauria de buscar altres excuses per no
aprovar aquesta moció però que, novament, en aquesta seu plenària, es queda sol, el
seu Grup, no donant suport a una cosa tan senzilla com és detectar i ajudar les
persones que ja es troben als nostres pobles i ciutats a tenir una vida més digna.
Gràcies.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i
CUP - Poble Actiu (2) i el vot en contra del Grup polític Partit Popular (3), sent el
resultat definitiu de 43 vots a favor i 3 vots en contra.
4.- Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per establir un
sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de
les desigualtats
“Atès que les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de
nou milions de pensionistes i de les seves famílies (1.694.430 a Catalunya dels quals
1.278.049 es troben a la demarcació de Barcelona) havent-se constituït durant la crisi
com un dels elements que han contribuït a sostenir a moltes famílies en la difícil
situació econòmica de Catalunya i d’Espanya.
Atès que el Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major
capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).
Atès que les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic
de pensions. Amb les seves polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en
perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de
dèficits constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que es
desvincula del poder adquisitiu, i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de
la pensió en funció de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un
progressiu empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg
social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes
polítiques el PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment
del Sistema Públic de Seguretat Social.
Atès que els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder
adquisitiu de les pensions, sensació d'incertesa dels actuals jubilats sobre si l'Estat
serà capaç de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en
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aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar
una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per
part de la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema.
Atès que l'actual situació del sistema de Seguretat Social exigeix una actuació urgent i
compromesa amb la seva funció social. La gravetat i durada de la crisi, la intensitat de
la desocupació, especialment l’atur de llarga durada, i el deteriorament de les
condicions laborals d'un gran nombre de persones que ha registrat el nostre mercat
laboral en els darrers anys, juntament amb l'evolució demogràfica, han contribuït a
situar el sistema de Seguretat Social en dèficit, molt abans del previst. Com ha
reconegut l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF), aquesta situació
està relacionada amb la devaluació salarial provocada per la reforma laboral, xifrant en
15.000 milions d'euros (1,5% del PIB) l'impacte que ha tingut en la previsió de les
cotitzacions del Sistema de Seguretat Social.
Atès que resulta urgent anticipar mesures de reforç de l'estructura d'ingressos del
sistema, de manera que es garanteixi el seu adequat finançament, i la seva
revitalització, sostenibilitat i estabilitat, alhora possibilitant la recuperació del poder
adquisitiu dels i de les pensionistes. La suficiència de les pensions i la solidaritat
intergeneracional i territorial i l’equitat han de retornar al sistema de protecció social.
Atès que el PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de
Reserva de la Seguretat Social a un espoli permanent.
Atès que el dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva,
que ha passat de disposar de 66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals
8.095 milions d'euros, i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència
del préstec de 10.192 milions d'euros de l'estat a la Seguretat Social contingut en la
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats
retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys. En
definitiva, s'han necessitat fons per import de 93.251 milions d'euros addicionals a les
cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en el període 2012-2017.
L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, enlloc de plantejar mesures
serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant
la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.
Atès que el Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la
Seguretat Social duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment
com una recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan
sorgissin les majors tensions generacionals sobre el sistema, entorn de l'any 2023. Si
no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense
noves aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir
amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment
buida l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del que estava previst.
Atès que aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i, en
conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i
especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures
que donin estabilitat al sistema.
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Atès que defensem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social
s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la
Carta Magna que proposem. Per això, plantegem mesures destinades a garantir el
futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social;
aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de
qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec
dels PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn.
Atès que defensem un nou model per reequilibrar el sistema de pensions, mantenint la
despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema.
Per tot això, el Grup Socialista i el Grup d’Entesa presenta per a la seva consideració i
acceptació pel Ple de la Diputació de Barcelona els següents acords:
1. Instar el Govern de l‘Estat a:
1.1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la
legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de
manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de
Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
1.2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant-ne l'actualització de les
mateixes d'acord amb l'IPC.
1.3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà
les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a
partir de l'1 de gener de 2019.
1.4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de
l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents,
entre d'altres:
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes,
etc.). Si es considera necessari mantenir-ne alguna, hauria de ser per la via de
bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social,
de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.
1.5. Incrementar els ingressos del sistema:
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures,
amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els
ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema,
com ara nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres.
Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats
financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de
pensions.
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b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social
1.6. Derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral (la reforma laboral) que ha rebaixat els salaris
empobrint les classes treballadores, abaratint l’acomiadament indefinit i facilitant els
acomiadaments col·lectius, destruint ocupació en el sector públic i privat.
1.7. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de
Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a
disposició del fons amb caràcter anual.
1.8. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa
propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones
(dèficit de gènere):
a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial i, per
tant, de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes.
b) Recuperar la iniciativa legislativa, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la
pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública
fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera
majoritària les dones.
1.9. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust
d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del
segle XXI.
2. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de la gent gran de la demarcació
de Barcelona.
Per defensar la moció, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la
portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés,
senyora Díaz, qui diu: Gràcies, presidenta. En aquest cas, parlem d’un tema que té un
enorme impacte i que, a més, preocupa no només els actuals pensionistes sinó,
també, els futurs pensionistes. I té un especial impacte perquè les pensions
constitueixen la principal, o una de les principals fonts d’ingressos de les famílies en
l’actualitat però, especialment, han sostingut a moltes famílies en el moment més cru
de la crisi, quan, en aquestes famílies, l’únic ingrés, pràcticament l’únic ingrés que han
tingut és l’ingrés de la pensió. I si, per a nosaltres, l’IBI, l’Impost de Béns Immobles, és
un dels impostos més redistributius, bàsicament, perquè tothom paga pel seu immoble
i, segurament, no hi ha ni bufet, ni creativitat, ni frau que faci possible que algú es
pugui escapolir de pagar aquest impost, com és l’IBI; ho sabem molt bé els
ajuntaments; en el cas del Sistema públic de pensions també, per a nosaltres,
constitueix una de les polítiques públiques més redistributives i que ens permet reduir
les desigualtats.
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En aquest sentit, el que constatem és que les polítiques del PP en aquest àmbit han
representat i representen, també, una seriosa amenaça per al sistema públic de
pensions. D’una banda, perquè han negat el que es va donar fins a l’any 2011, que és
el pacte social a l’entorn d’aquest tema i després, també, pel tipus de política que ha
anat impulsant, especialment pel que fa a la revalorització d’aquestes pensions, a
l’actualització de les pensions; que no les vincula al preu de la vida, a l’IPC, sinó que
les vincula, especialment, a l’esperança de vida.
La moció és llarga, els acords s’han llegit, no m’estendré en els acords. Però,
bàsicament, el que pretén la moció, sobretot, és tornar, demanar, tornar una altra
vegada al pacte previ que va existir fins al 2011; especialment, a l’esperit del Pacte de
Toledo. I, especialment, també, el que demana, amb la derogació de les disposicions
legals, és tornar una altra vegada a poder revaloritzar aquestes pensions en funció del
preu de la vida i, com deia, no vincular-les a l’esperança de vida de les persones;
perquè això l’únic que ens permetrà serà anar empobrint. Bàsicament, això és el que
demanem. Si de cas, també distingiria un altre dels acords que també és important per
a nosaltres, especialment perquè s’han aprovat dues mocions que tenen a veure,
també, amb aquestes escletxes, que es donen, amb aquestes discriminacions de
gènere i amb el 8 de març; que és, precisament, aquella que recorda que si l’escletxa
salarial en el cas d’homes i dones, estem parlant d’un vint-i-escaig, un vint-i-tres, un
vint-i-quatre, d’un vint-i-cinc... En el cas de les pensions, la diferència és molt més
gran, és abismal, és pràcticament d’un quaranta per cent. I, per tant, és important,
també, intentar treballar en el sentit de poder rebaixar, com deia, aquesta escletxa,
aquest dèficit de gènere, que també, i encara de manera més cruenta, es dona en les
pensions.
Jo sé que no es veu, però crec que és molt important que tinguem, intentaré perquè he
portat un DIN A i intentaré que es vegi, l’important, sobretot, és tenir en compte
l’evolució del Fons de Reserva de la Seguretat Social. Nosaltres ens avancem, per si
de cas, perquè, bàsicament, el que volem, encara que els acords siguin llargs, són,
bàsicament, els dos, més tercer punt que acabo de comentar. I crec que és important
tenir en compte precisament això: aquesta evolució del Fons de Reserva de la
Seguretat Social. I la importància d’allò que acostumem a fer en els ajuntaments, que
és consensuar, perquè ens passem el dia consensuant coses i això és un tema
important, també, per anar consensuant. Per poder constatar com aquesta guardiola
de les pensions, pràcticament, la tenen a zero; ha quedat amb vuit mil euros.
Evidentment en color vermell, són governs socialistes i, en color blau, és el govern del
Partit Popular. I hem passat, des de l’any 2004, quan el Fons, la quantia del Fons de
les pensions era de dinou mil milions d’euros, va passar a ser seixanta-sis mil, l’any
2011, i, en aquest moment, després de treure més de setanta-quatre mil milions
d’euros, estem parlant de vuit mil, simplement, vuit mil milions d’euros; la qual cosa vol
dir que aquest Fons de Reserva té data de caducitat, si no fan alguna altra cosa. Pel
que fa a l’increment de la pensió mínima de jubilació, per a persones majors de
seixanta-cinc anys, també podem veure quina és l’evolució. Però saben vostès
perfectament que, des de l’any 2014, s’aplica aquest factor vinculat a l’esperança de
vida; el que comporta una pèrdua i un empobriment d’aquestes pensions, perquè
parlem d’una actualització del 0,26, o 0,25, el que suposa, en algun cas, pot arribar a
ser dos euros. Una actualització, exactament, de dos euros.
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Bé, tenim més gràfiques però, difícilment, es podran veure. I, si la presidenta em
permet, simplement mostraria l’última. Aquesta, sobretot, amb l’orgull local, dels que
som representants dels ajuntaments, quan se’ns demana que no podem tancar amb
dèficit, quan se’ns demana superàvit, equilibri pressupostari... I nosaltres treballem i
ens esforcem per fer-ho cada any, per tancar els nostres pressupostos amb superàvit,
per córrer a pagar els proveïdors, per córrer per tenir aquesta suficiència financera.
Aquells que ens demanen que treballem cada dia, i que elaborem quaranta informes a
l’any per enviar al Ministeri d’Hisenda, per mostrar que els nostres comptes estan
sanejats, són els que, precisament, i ho mostra molt clarament, precisament han
provocat el major dèficit de la Seguretat Social.
Bé, aquests motius ens han portat a poder demanar, mitjançant aquesta moció, que
aquest tema té una urgència terrible, sobretot per als pensionistes actuals, però,
permetin que els hi digui, també per a nosaltres, per als pensionistes del futur.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies per part d’Entesa, que
cosigna la moció... Bé, donem la veu als Grups que es vulguin posicionar. I, tot seguit,
dona la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu:
Sí. Des de la CUP-Poble Actiu volem començar la intervenció mostrant tota la nostra
força a totes aquelles persones que, arreu del territori, avui s’han mobilitzat per
defensar les pensions públiques i les pensions dignes; per defensar, en definitiva,
vides dignes. I, en aquest sentit, nosaltres volem contextualitzar la situació en què ens
trobem a dia d’avui.
La Seguretat Social va entrar en dèficit estructural els anys 2010 i 2011, acumulant un
frau superior als cent mil milions d’euros. Si no anem equivocats, eren els del seu
partit, els del Partit Socialista, qui governava a La Moncloa en aquell moment. De fet,
va ser Zapatero qui va congelar, aleshores, les pensions; va retallar el sou dels
empleats públics i va suprimir, també, la prestació de dos mil cinc-cents euros per
naixement, a partir del 2011. També, la Llei de dependència i el finançament dels
tractaments mèdics van patir les polítiques neoliberals del Govern del Partit Socialista
i, per si fos poc, entre 2008 i 2009 no van fer les dotacions al Fons de Reserva de la
Seguretat Social, havent-hi superàvit, comprometent d’aquesta manera la caixa de les
pensions.
Però què posa, realment, en perill les pensions? Per començar, els plans de pensions
privats, legalitzats l’any 1989 pel Govern de Felipe González, i, especialment, les
desgravacions fiscals al respecte. I les posen, també, en perill la destrucció productiva
i les reformes laborals, que ens han dut a nivells d’atur, a nivells de precarietat
absolutament insostenible. Per si fos poc, la reforma exprés de la intocable Constitució
Espanyola obliga abans a pagar el deute que les pensions no contributives i, això, ho
va aprovar el Partit Socialista, conjuntament amb el Partit Popular.
I és per tot això que, malgrat també aquesta proposta avui venia signada per Entesa,
que nosaltres no podem votar a favor d’aquesta moció. Primer, perquè, davant de
la hipocresia i el cinisme que suposa que la presentin els mateixos que han contribuït a
atacar el sistema públic de pensions, no serem còmplices d’aquest rentat de cara una
vegada més. I, segon, perquè només amb un únic sistema públic de pensions creiem
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que es podrà garantir la seva sostenibilitat i el futur de les pensions de la classe
treballadora. Per tot això, nosaltres avui ens abstindrem.
A continuació, pren la paraula el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor
Mulleras, qui diu: “Moltes gràcies, presidenta. Bien, en el debate de las pensiones es
muy fácil hacer demagogia y, muy difícil, gestionarlas y garantizarlas. Lo primero que
tengo que decirles, a los señores del Partido Socialista, es que las propuestas que se
hacen, señores y señoras del Partido Socialista, es que las propuestas que se hacen y
las aportaciones sobre las pensiones hay un consenso político para que se hagan a
través del Pacto de Toledo.
Ustedes se han dedicado a presentar una propuesta muy similar a ésta en la mayoría
de los ayuntamientos de España, para presentar, de forma unilateral, propuestas o
mociones por su parte; cuando deberían haberlo hecho a través del Pacto de Toledo.
Y, en este caso, pues, han roto el consenso que debería existir en un tema tan
importante para nuestro país y para las personas que están cobrando, ahora y en el
futuro, las pensiones.
Sobre el contenido de su propuesta, miren, el Gobierno del Partido Popular siempre ha
apostado por un sistema de pensiones sostenible, equitativo y solidario; en este
sentido y, por eso, se han hecho todas las reformas que ahora ustedes plantean
derogar. Entre esas reformas que ustedes quieren derogar se encuentra, por ejemplo,
que las pensiones siempre subirán un mínimo de un 0,25%. No es raro que ustedes lo
quieran derogar porque, de hecho, de facto ya lo hicieron, ya lo derogaron en el 2011;
cuando ustedes no subieron las pensiones, sino que congelaron las pensiones,
evitaron que subieran y fueron protagonistas de uno de los episodios más negros en la
historia de las pensiones de la historia reciente de España. Congelaron las pensiones
en el 2011, señora Díaz. Y lo que hicieron fue que se perdiera poder adquisitivo, en los
españoles que perciben esas pensiones, por un importe de dos mil sesenta millones
de euros. Porque ese año la inflación, como usted sabe, supongo, rozó el 3%, gracias
también al Gobierno del Partido Socialista del señor Zapatero. Por lo tanto, ustedes
con esta reforma pretenden, digamos, volver al pasado.
Gráficas tenemos todos. Yo también tengo una que le voy a enseñar, señora Díaz, y
no hace falta que cambien los colores porque es muy fácil de entender esta gráfica. No
hacen falta colores. Aquí hay un mínimo histórico, y el mínimo histórico es el que
dejaron ustedes en la evolución de los afiliados de la Seguridad Social. Cuando
ustedes gobernaron, dejaron al mínimo histórico los afiliados a la Seguridad Social. A
partir del Gobierno del Partido Popular, los afiliados a la Seguridad Social han subido,
y se ha recuperado un sesenta y nueve por ciento del empleo que ustedes destruyeron
cuando gobernaban. Afiliados de la Seguridad Social, lógicamente, gracias a los
empleos que se han creado con las políticas del Partido Popular en España.
Miren, después de la quiebra en que ustedes dejaron al Estado, las reformas que
ustedes ahora pretenden derogar son las que han garantizado la sostenibilidad del
sistema. Y, hoy, en España se pagan más pensiones que nunca a más pensionistas, y
se pagan las pensiones más altas que nunca se han pagado. Y por cierto, y por cierto,
las segundas pensiones más elevadas de toda la Unión Europea. Creo que el señor
Zapatero y el Partido Socialista no podrían decir lo mismo si hablasen de pensiones. Y
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es verdad que se ha utilizado el Fondo de Reserva; es verdad. Se ha utilizado un
Fondo de Reserva que, por cierto, creó el Partido Popular, y se ha utilizado debido a la
situación de crisis excepcional en que ustedes y la izquierda nos metió a este país.
Aunque usted se olvida de una cosa, y que es el señor Zapatero lo que hizo con la
tesorería generada por el Fondo de Reserva, la utilizó para comprar deuda pública
para financiar al Estado; no la utilizó para las pensiones, señora Díaz; la utilizó para
comprar deuda pública.
Mire, la mayor garantía para garantizar un sistema de pensiones fuerte y sostenible es
tener unas cuentas públicas saneadas, y una gestión económica que genere actividad
económica y población activa. Y con eso se pagan las pensiones. En el 2011, ustedes
dejaron las pensiones congeladas, las cuentas del Estado quebradas y destruyeron
empleo; estaban destruyendo empleo al 2% anual. Nos dejaron al borde del rescate.
¿Y sabe qué pasa cuándo rescatan a un país con las pensiones de ese país? ¿Sabe
lo que hubiera pasado si hubiera seguido gobernando el Partido Socialista, con las
políticas de izquierdas del señor Zapatero y todos los que le apoyaban? Pues hubiera
pasado lo mismo que pasó en Grecia y en Portugal: se recortaron las pensiones entre
el quince por ciento y el cuarenta por ciento. Esto es lo que evitó el Gobierno del
Partido Popular en España.
En el 2011, como le digo, señora Díaz, se destruían mil quinientos empleos al día; mil
quinientos empleos al día, en el 2011. Esa fue su herencia. En el 2017, se están
creando mil setecientos empleos al día; eso en el 2017. En el 2011, por cada nueva
pensión, se destruían tres empleos. Esa fue su herencia, la herencia del Partido
Socialista, señora Díaz. En el 2017, por cada nueva pensión, se crean, se crean, 6,3
empleos; noventa y seis mil pensionistas nuevos, seiscientos once mil afiliados nuevos
a la Seguridad Social. Ese es el resultado del Gobierno del Partido Popular en España.
Para garantizar la estabilidad financiera de la Seguridad Social y del Sistema de
pensiones: más empleo, más cotizaciones y más crecimiento. Y en eso está
trabajando el Partido Popular desde que llegó al Gobierno en el 2011, exactamente lo
contrario de lo que hizo el Gobierno del Partido Socialista en España.
Como le he dicho al principio, en el debate de las pensiones es muy fácil hacer
demagogia y muy difícil gestionarlas. Ustedes hacen demagogia; el Partido Popular
gestiona y las garantiza. Por eso votaremos en contra de su moción.”
Interviene, a continuación, el portavoz del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Gracias presidenta. Todos los temas que
traemos en mociones a este Pleno son complejos, pero hoy ustedes se han lucido y
han traído la cuestión, yo creo, más compleja que hemos debatido en el Pleno. Y es
un tema con un calado importante social, como usted ha dicho, porque es un
mecanismo de redistribución de la riqueza básico en un estado social. Y mire, lo que
pasa es una cuestión que planteaba usted, que es que se utiliza, en demasiadas
ocasiones, el tema de las pensiones con fines demagógicos y puramente
electoralistas.
Ya se ha citado por otros portavoces. Las reformas del sistema de pensiones o del
Fondo de pensiones no es un tema nuevo y, además, así debe ser; porque la
responsabilidad de los representantes públicos debe ser garantizar la viabilidad del
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sistema. Y, así, en el 2011, como ya se le ha recriminado por los Grupos anteriores, el
Partido Socialista impulsó una serie de reformas que llevaron a congelar las pensiones
aquel año, aumentar la edad de jubilación y aumentar el periodo de cálculo de la vida
laboral para la pensión. Y, seguramente, eran reformas que eran necesarias, en ese
momento, para asegurar la viabilidad del sistema. Posteriormente, ¿el Partido Popular
qué ha hecho? También trabajar en reformas, esta vez sí, y en eso le vamos a dar la
razón, a usted, de espaldas al Pacto de Toledo. Yo creo que ahí está el gran error, que
es un tema de Estado que debe ser, siempre, abordado a través del Pacto; y para eso
estaba el Pacto de Toledo, precisamente. Y en eso sí que le vamos a dar la razón a la
señora Díaz.
La actual situación, perdón, del Fondo de Reserva tiene el origen en la crisis
económica que estamos pasando, parece que estamos superando pero todavía
estamos inmersos en ella, que lo que ha hecho es desestabilizar totalmente las
cuentas públicas y castigar, especialmente, nuestro mercado laboral; que ya de por sí
es un mercado laboral que, ni en las épocas de bonanza económica, y ni con
gobiernos del Partido Popular ni con gobiernos del Partido Socialista, hemos sido
capaces de bajar el paro estructural que siempre tenemos, que siempre está por
encima del diez por ciento. Y ante esta situación, diputada Díaz, y con el máximo
respeto, nosotros no creemos en soluciones mágicas ni en soluciones mitineras, como
es crear una figura fiscal nueva, una carga fiscal nueva, a entidades bancarias, cuando
todos sabemos que eso, al final, se va a repercutir en los usuarios de los servicios
bancarios. Se trata de dar propuestas razonables y propuestas que puedan llegar a
tener el consenso de todos los grupos políticos en el Pacto de Toledo y yo, como ya
no quiero recriminarle nada más al Partido Socialista, simplemente voy a enumerar las
que nosotros propondríamos.
Primero, luchar contra la precariedad laboral y reformar el mercado laboral para ganar
estabilidad en las cotizaciones. Flexibilizar el acceso a la jubilación en determinadas
profesiones. Permitir compatibilizar el trabajo con la pensión de jubilación. Ampliar el
cómputo de toda la vida laboral, con flexibilidad en la elección del período para el
cálculo de la pensión. La reforma de los fondos de pensiones privados, para posibilitar
la complementariedad de la pensión sin apriorismos ideológicos, como ha planteado,
aquí, la representante de la CUP. Y, por último, y si es necesario, de manera
extraordinaria, complementariar el fondo con partidas presupuestarias. Esas serían
nuestras propuestas básicas.
A partir de ahí, como le digo, como no creemos en estas soluciones mágicas; tampoco
creemos que este sea el foro de debate adecuado para el tema de las pensiones.
Nosotros nos vamos a abstener. Gracias.”
Abandona la sessió la diputada senyora Arbell (ERC-AM).
Tot seguit intervé el portaveu del Grup d’Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, el nostre
Grup ja és conscient, i la prova evident és el debat que estem tenint, que la resta de
Grups s’ha oblidat que Entesa és cosignant d’aquesta moció que, en el seu títol, parla
del futur del sistema de les pensions. No és una moció sobre la història de les
pensions ni sobre altres qüestions. És una moció que parla del futur.
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El nostre Grup, crec que és conegut per tothom, i no fa falta que ho fem i, per tant, no
insistirem, sempre hem defensat el sistema públic de pensions. I quan dic sempre dic
des de la restauració de la democràcia; per tant, des de fa molts anys. I no es tracta,
ara, de fer una recuperació històrica del que ha proposat el Grup plural al qual jo, ara,
represento; on hem fet infinitat de propostes per intentar que el sistema de pensions
fos públic, de qualitat, solidari, etcètera. En tot cas, el que ara plantegem és que allò
que inicialment havíem plantejat, que tothom reconeix que el sistema de pensions és
un pilar de l’estat del benestar, també s’ha convertit en un pilar de l’estructura social.
És imprescindible, en aquests moments, per al funcionament social del país, tant de
Catalunya com de la resta de l’Estat, que el sistema de pensions funcioni i sigui potent.
I, per tant, nosaltres, aquí, el que vam fer és: amb una moció que portàvem nosaltres,
que hem tingut la possibilitat de fusionar-la amb la que ha fet el Grup Socialista, que,
segurament per això, és molt més llarga de l’habitual, intentar fer propostes que ens
ajudin a intentar buscar un horitzó d’esperança per a les treballadores i els treballadors
que avui estem cotitzant a la Seguretat Social, i per la gent que, en aquests moments,
també està rebent la seva pensió.
Moltes de les coses que diem són coses que també acaba de dir el portaveu de
Ciutadans; que és intentar que el sistema públic funcioni. Perquè una cosa que ningú
ha dit, en aquests moments, és que la voluntat manifesta, tant del Govern de l’Estat
com d’alguns governs d’altres demarcacions, com, en definitiva, dels poders
econòmics, és situar-nos la por als cotitzants i a les cotitzants actuals del sistema de la
Seguretat Social perquè ens fem un pla de pensions privat i que garantim que, com
que l’Estat no ens pagarà la pensió, segurament sí ens la pagarà el nostre sistema
privat. I, en definitiva, aquí hi ha una voluntat de desviar recursos públics que va a la
generació d’uns fons de pensions privats que garanteixin a la gent tenir una hipotètica
pensió, però, sobretot, que facin un... tinguin un impacte directe sobre el mercat laboral
i, per tant, ajudi, encara més, a precaritzar el mercat laboral.
Aquí estem parlant de moltes coses però, en definitiva, la situació actual és: tenim més
gent pensionista, tenim major esperança de vida i la majoria de gent que arriba a l’edat
de jubilació, com que ha tingut experiències i trajectòries laborals més llargues i amb
major recorregut, tenen unes pensions de jubilació més altes. Com fem això sostenible
amb recursos públics és el plantejament de la moció. I com fem que, en definitiva, com
s’ha plantejat en altres moments, sigui el Pacte de Toledo qui plantegi les solucions.
Nosaltres, quan llegíem la moció, segurament algú que ens estava sentit, hagués dit:
“Bueno, y todo esto que se está pidiendo que se haga ya”. Doncs no, hi ha
alternatives, hi ha possibilitats per fer-ho que no són la vareta màgica ni és “recuperar
el oro de Moscú”; que sembla com alguns Grups estiguin demanant. Aquí hi ha
elements que tenen a veure amb adequar la cotització, amb separació de les fonts de
finançament, en situar les pensions no contributives on han d’estar, en el sistema de
garantia de rendes del país; que hauria d’estar aquí, haurien de ser més valorades; en
situar les pensions no contributives en uns mínims, en uns mínims de qualitat; en
mesures de caràcter fiscal, és indubtable, que tenen a veure també en com es cotitza i
com s’acaba amb el frau fiscal d’algunes empreses. I que, també, en tenen a veure
amb derogar la reforma laboral, que l’únic que està generant és més precarietat a
l’hora d’incrementar beneficis empresarials que no estan repercutint en el sistema
públic.
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I, per acabar, una cosa que em sembla que és important, perquè no ens pensem que,
de vegades, quan plantegem debats, insisteixo, no només parlem de qüestions que
tenen a veure amb el país i amb l’Estat, amb la situació general; també afecta això als
ajuntaments. Els ajuntaments cobrim el que el sistema de pensions no arriba a cobrir. I
quan les pensions són insuficients vol dir que els bancs d’aliments creixen; vol dir que
els sistemes de dependència municipal han de créixer, que els serveis socials han de
créixer; que els plans d’ocupació els hem de pensar també per gent major de
cinquanta-cinc anys; perquè estem pensant en plans d’ocupació per intentar garantirlos-hi una mínima cotització a la gent que el sistema públic de pensions no els hi
garanteix una prestació. Per tant, també té un impacte sobre les finances municipals i
això també ens permetria als ajuntaments fer altres coses. En definitiva, el que
demanem és un sistema públic de pensions amb futur, que el té. Que si hi ha voluntat
política les pensions d’aquest país, i del conjunt de l’Estat, són sostenibles; però cal
prendre mesures i, en aquest sentit, va la moció que plantejàvem conjuntament amb el
Grup Socialista.
A continuació intervé el portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Gràcies presidenta. En tot cas, dir-los-hi
que m’ha fet gràcia mirar el que m’ensenyava el diputat Juanjo Puigcorbé, el que
s’està produint, en aquests moments, davant del Congrés dels Diputats a Madrid; que
és que desenes de milers de persones han col·lapsat l’entrada al Congrés dels
Diputats, precisament per reivindicar la seguretat que el sistema de pensions a nivell
estatal no caigui. I aquest és un patiment social evident, per part de la ciutadania, per
què? Perquè és obvi que tothom té la seva responsabilitat. I també estic d’acord,
diputat Funes, que hem de parlar de l’actualitat i del futur, no tant del passat. Però hi
ha un element que és que venim del passat. I jo li diria, senyor Mulleras, li dono la raó
en una cosa: tant vostès, des del Partit Popular, com el PSOE, han set un autèntic
desastre amb la gestió de les pensions a nivell de l’Estat espanyol; i tots els governs a
nivell de l’Estat espanyol en aquests últims anys, per part dels dos partits, en tenen la
seva responsabilitat. Hem set capaços o han set capaços de liquidar i dilapidar el
sistema públic de pensions. Actualment ja només ens queden vuit mil milions d’euros
que, segurament, si res no canvia, el 2018 s’hauran dilapidat. És evident que als
pensionistes d’aquest país no se’ls hi ha augmentat la seva pensió pel que hauria de
ser un indicador clar, que és com és l’augment de l’IPC; que el 2017 vam acabar amb
un 1,1 i, en canvi, molts pensionistes se’ls hi va augmentar un 0,25. Miri, no puc estar
d’acord, senyor Mulleras, que siguem el segon país de la Unió Europea que més bé
paguem les pensions; quan som el segon país de la Unió Europea que més malament
paguem els sous en aquest país, amb un sou interprofessional que està... és el segon
país que més malament ho paga.
I dir-los-hi que, per acabar, senyora presidenta, que nosaltres, des d’Esquerra,
pensem que haver fet unes reformes laborals que hi ha diverses responsabilitats,
pagant sous molt baixos, tenen una afectació directa al sistema de pensions. Nosaltres
pensem que el nostre país hauria de tenir un salari mínim de mil euros que garantís,
també, una major cotització a les pensions públiques. Caldria millores fiscals per les
empreses que augmentin el sou dels treballadors; i això no es planteja. Caldria el
diàleg social amb els sindicats, empresaris, formacions polítiques que garanteixin el
sistema públic de pensions. Però, finalment, nosaltres volem, com a Esquerra, un marc
català de relacions laborals. Nosaltres ja no confiem en el Pacte de Toledo. Nosaltres
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creiem que cal una Llei catalana de protecció social; que hi hagi una equiparació
laboral, clara, entre homes i dones, que facin viable i que sigui efectiu el sistema públic
de pensions en el marc del nostre país. Gràcies presidenta.
L’últim portaveu a intervenir és el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor
Garcia Cañizares, qui diu: Gràcies. Seré breu perquè estem debatent una qüestió que
hauria de ser de consens. És evident que avui portem a aquest Plenari una moció que
no hauríem d’haver portat mai. Entre altres coses perquè, durant molts anys, es va
acordar per part de tots els partits polítics de l’Estat, i també de Catalunya,
evidentment, que la qüestió de les pensions es debatia en un lloc concret i no era
viable si no hi havia pactes.
La veritat és que no hem de parlar del passat, com deien alguns de vostès, però el que
és evident que avui hem arribat a una situació complicada en el sentit del Fons que ha
de garantir aquestes pensions. És evident que també s’ha trencat el consens perquè,
abans ho deia el diputat Fàbrega, tot i que l’IPC ha anat augmentant, les pensions es
van limitar al 0,25%. Això no és un acord del Pacte de Toledo, és un acord unilateral
del Govern de l’Estat; aquesta és la mínima. I la veritat és que és la que s’ha
augmentat, i la realitat és que l’IPC ha sobrepassat aquesta quantia i que els
pensionistes, i tots ho sabem perquè tenim pensionistes a la família, han rebut
quantitats que arriben a ser irrisòries.
Per tant, reclamar, des del nostre Grup, la necessitat del consens. I denunciar que no
és veritat que hi hagi consens. No és veritat que hi hagi consens en aquesta qüestió
que plantejava. I que no és veritat que hi hagi consens a la proposta..., a la proposta,
no, al factor de sostenibilitat que es va aprovar l’any 2013; i que condiciona les
pensions dels futurs pensionistes, amb unes rendes més baixes de les que tenien
previstes inicialment i que, aquesta situació, s’ha de produir entrant en vigor al gener
de 2019. Això vol dir que tenim menys d’un any per pactar, per arribar a l’acord
necessari perquè aquest factor de sostenibilitat es pugui discutir i es pugui
consensuar. Discutir, s’ha de discutir; el debat polític és necessari. El debat polític
l’estem tenint nosaltres i l’hem de tenir a tots els àmbits. Debat polític i social. És
evident que aquesta qüestió no només l’hem de tractar els representants dels
ciutadans, a través de la política, sinó que també han de participar els representants
de la societat, a través d’entitats, a través de sindicats, a través de tots aquells que, al
final, estan representant als pensionistes o als futurs pensionistes perquè, ho deia el
diputat Funes, estem parlant de futur. Possiblement el futur ve d’un passat que s’ha
gestionat de manera equívoca, en algunes ocasions; però que és evident que el que
ens ha de preocupar, com a societat, és la situació actual dels pensionistes; però,
sobretot, en quina situació es trobaran aquests pensionistes que avui ho són, i els
futurs pensionistes que, si s’apliquen aquestes normatives de sostenibilitat, encara
sortiran perdent. Evidentment, entenem que les pensions han de ser sostenibles.
Evidentment, entenem que s’han d’adequar a la realitat. Però el que no podem
admetre, de cap manera, és que hi hagi pèrdua de valor adquisitiu, de valor adquisitiu
per part dels pensionistes d’ara i del futur. I és evident que això passa, insisteixo, per
l’acord en l’àmbit que correspon i aquest acord és tot i cada un dels àmbits on hi ha
persones que depenen de les pensions i el futur. Gràcies.
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), agraeix les intervencions i dona novament la
paraula a la senyora Díaz (PSC-CP) per a rèplica: I la senyora Díaz diu: Alguna cosa
voldríem afegir, tot i que volem agrair als Grups que han votat favorablement aquesta
moció, però alguna cosa sí voldríem afegir perquè crec que és important. Bàsicament,
perquè constatem que els arguments entre el Grup de la CUP i el Grup del PP han
estat coincidents. I per a nosaltres no podem afirmar coses sense que les
acompanyem de quantificació, perquè és gratuït. Al final hi ha afirmacions que es fan
de manera gratuïta però que no van sustentades en dades. De la mateixa manera que
hem sentit que la gestió de les pensions ha estat desastrosa, tant pels governs
socialistes com pels governs del Partit Popular. Clar, quan jo miro el Fons de reserva,
no vol dir... Tots els governs fan coses bones i fan coses dolentes, estic convençuda,
però quan miro el Fons de les pensions, clar, és que això no se sustenta de cap de les
maneres. Quan l’any 2004 aquest Fons estava dotat amb dinou mil milions d’euros i el
2011, quan el Partit Socialista surt del Govern, passa a tenir seixanta-sis mil. Desastre
no. És realment des del 2011 fins ara quan s’han incorporat i s’ha rebaixat, com deia
abans, aquesta guardiola de les pensions.
Senyora Rovira li he de dir, jo és que l’any 1989 estava fent cinquè de carrera, de
veritat. Meravellós tot el que va fer el senyor González, però arriba un moment que,
com deia molt bé, nosaltres aquí estem, sobretot, per mirar de fer polítiques públiques
que ajudin a millorar el benestar de la gent. Probablement, l’any 1989 vostè o no havia
nascut o havia nascut fa poquet. És que arriba un moment que, podem tornar al
senyor González, o al 1989, o si el senyor Zapatero..., resulta que el problema ja no de
les pensions sinó de l’atur, va ser el senyor Zapatero que, segurament, també, el
senyor Zapatero i el Govern socialista va contribuir; però que sapiguem nosaltres la
crisi ha estat una crisi internacional que, a més a més, no va començar aquí. Al final...
Per tant, no vull insistir en això. Jo crec que l’important és mirar al futur. Ho dic perquè
intentem afirmar coses; intentem avançar. Què demanem amb la moció? El que
demanàvem i tornem al pacte. Tornem al Pacte de Toledo. I nosaltres fem les nostres
propostes. I si altres formacions que tenen d’altres, en el pacte ens hi trobarem per
mirar de consensuar què és el millor per poder preservar les pensions del futur.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10) i Entesa (5), el vot en contra del Grup polític Partit
Popular (3) i l’abstenció dels Grups polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i
CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 37 vots a favor, 3 vots en contra i 5
abstencions.
5.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació
i pels presidents delegats de les Àrees.
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència,
compresos entre els números 111 al 739, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 81 al 479, ambdós
inclosos de l’any 2018; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els
números 207 al 636, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Territori i Sostenibilitat,
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compresos entre els números 138 al 411, ambdós inclosos de l’any 2018 i Àrea
d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 136 al 622, ambdós inclosos
de l’any 2018.
6.- Precs
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: hi ha un prec del Grup d’Entesa.
“PREC DEL GRUP D’ENTESA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN RELACIÓ
AL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE
CONNEXIÓ DE LA CARRETERA BV-5301 AMB LA BV-5114
La Diputació de Barcelona ha redactat el Projecte executiu d'arranjament i
pavimentació del camí de connexió de la carretera BV-5301 amb la BV-5114. 2a fase.
Tram: Les Illes - Sant Marçal. El projecte promou el condicionament del camí existent,
de 3,7 km de longitud, entre el Càmping de les Illes i Sant Marçal.
Com és sabut pel govern aquest projecte ha estat objecte, des de l’inici del mandat, de
mocions i preguntes per part de diferents grups de la corporació i compta amb
l’oposició d’entitats ecologistes del territori, com per exemple la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny.
El projecte, tot i incorporar determines millores en relació amb el projecte original
després d’incorporar les mesures de la declaració d'impacte i per tant una reducció
dels forts efectes que tenia sobre el medi el projecte original, continua proposant la
pavimentació en diferents trams, aproximadament un 50% del traçat.
És ben present per al grup que subscriu el present prec i per a la la resta de grups
d’aquesta corporació que el Parc Natural del Montseny és un indret d’alta sensibilitat
ecològica, per la presència de l’hàbitat d’interès comunitari (HIC) prioritari de vernedes
i altres boscos de ribera identifica nombroses especies de fauna protegida de les quals
es destaquen el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), el tòtil (Alites obstetricans),
reineta meridional (Hila meridionalis), gripau d’esperons (Pelobates cultripes), tritó
marbrat (Triturus marmotarus), granota roja (Rana temporaria), lluert (Lacerta biliniata),
serp d’esculapi (Zamenis longissima), sargantana roquera (Podarcis muralis), colobra
grisa (Coronella austríaca), ratpenat orellut meridional (Plecotus austriacus), la
ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus), la ratapinyada pipistrel·la nana
(Pipistrellus (Rinolophus) ferrumequinum), el ratpenat de ferradura petit (Rinolophus
hipposiderus), la papallona graèllsia (Graelsia isabelae) i el coleòpter cérvol volant
(Lucanus cervus).
Atès que amb el projecte es modifiquen les condicions d’accés a aquest espai natural
que implicarà un augment de la mobilitat i la freqüentació en un àmbit de màxima
protecció.
Atès que aquest increment de la mobilitat tindrà conseqüències directes i indirectes
sobre la flora, la fauna i els ecosistemes de la zona; afectació directa sobre els hàbitats
d'alt interès de conservació, alt risc d'atropellament d'espècies de fauna protegides, i
un augment considerable del risc d'incendi i d'erosió, així com un increment de la
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contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica amb els conseqüents efectes sobre el
medi.
Ateses les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya que instava a
anteposar la protecció del parc natural a l’accessibilitat i constatava la innecessària
connectivitat de dues carreteres, sense cap element que justifiqués els treballs
pendents de pavimentació i arranjament de la pista.
Ateses les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya a la Diputació de
Barcelona (com a òrgan gestor del parc) a la que s’instava a impedir, des del bell
d'inici i de forma permanent, l'accés pel camí amb vehicles mitjançant la instal·lació de
barreres permanents, i que es permetés únicament el pas dels vehicles per a la gestió
de parcs, els dels serveis i els de la propietat.
Atès que la mobilitat dels equips contra incendis està totalment assegurada amb la
pista existent.
En virtut d’aquestes consideracions, el Grup d’Entesa formula el següent prec:
-

Adoptar les mesures necessàries per a suspendre l’aprovació del Projecte
constructiu d'arranjament i pavimentació del camí de connexió de la carretera BV5301 amb la BV-5114. 2a fase. Tram: Les Illes - Sant Marçal i que les condicions
d’accés al camí es limitin a l’ús dels vehicles per a la gestió del parc, els dels
serveis, de la propietat i de les activitats socioeducatives que es duen a terme.”

Per explicar el contingut del prec intervé la diputada del Grup Entesa, senyora
García, qui diu: Molt bé, gràcies presidenta. Molt bon dia a tots. El Grup d’Entesa hem
formulat, per escrit, un prec amb relació amb el projecte executiu d’arranjament i
pavimentació del camí de connexió de la carretera BV 5301 amb la BV 5114. Ja vam
demanar informació a la Comissió Informativa, i avui, també, el diputat de Parcs
Naturals ens ha convocat per parlar d’aquesta qüestió. Tot i així, hem entrat el prec per
escrit i demanem suspendre l’aprovació del projecte mentre no tinguem tota la
informació i concreció del tema.
Tot i que se’ns va dir que es tindrien en compte les aportacions que havíem fet, no
quedaven recollides amb la documentació que se’ns va fer arribar. Per tant, esperem
que, en els propers dies, puguem fer aquesta sentada i poder disposar de tota la
informació. Gràcies.
Seguidament la presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, senyora
Garcia, recollim el prec. Estarem en contacte des de l’Àrea i des del diputat, senyor
Calderer, per mantenir-los informats, amb el compromís que la Diputació no iniciarà
cap execució mentre no tinguem molt clar que podem arribar a un consens i complir,
evidentment, amb el màxim respecte ambiental que mereix l’indret.
Ho he dit bé, senyor Calderer? Vol afegir alguna cosa? Molt bé. Un cop realitzat
aquest prec demanaria si algú més té un prec.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies
senyora presidenta. Bé, nosaltres teníem tres precs, però n’afegirem un altre; perquè
els hi diríem als companys i companyes d’Entesa que benvinguts al club, per demanar
per escrit allò que, des del Grup Cup-Poble Actiu, fa més d’un any que estem
sol·licitant, per activa i per passiva, en aquesta Diputació, tant en Comissió Informativa
com en sessió Plenària; recordant, també, intervencions que hem fet de forma
reiterada i posicionaments públics.
En el seu prec, i perdonin que ens dirigim directament a vostès, no són certes algunes
de les coses que diuen, sobretot a l’apartat..., al paràgraf número tres, quan diuen que
“hi ha millores respecte el projecte original, després d’incorporar les mesures de la
declaració d’impacte”. Això no és cert. Evidentment, aquest és un projecte que ha estat
enviat a l’Ajuntament del Montseny; ha estat enviat, també, al Síndic de Greuges; però
no ha estat enviat a la gent del territori, i, concretament, a la coordinadora de la
salvaguarda del Montseny. La coordinadora de la salvaguarda del Montseny ha estat
contrària, o almenys així ens consta a nosaltres, senyor Calderer, ha estat contrària,
és contrària a la proposta, perquè no respecta el compromís de la Diputació de
Barcelona de reduir al mínim els sectors pavimentats. I dubten, ells, que es respecti la
ponència mediambiental, entre d’altres perquè, a dia d’avui, no s’ha tramès el projecte
a la comissió de seguiment que havia de definir-ne la declaració d’impacte ambiental.
Dit això, demanem disculpes perquè no pensàvem fer aquesta intervenció, perquè ens
donàvem, amb el que ja havíem sol·licitat a la Comissió Informativa i amb l’actuació
del Govern, en la qual emplaçava el Grup CUP-Poble Actiu per al dia 6 de març per
parlar d’això i del Pla especial del Montseny; nosaltres ja ens donàvem per respostos.
De tota manera, no tenim cap inconvenient a què el Grup polític d’Entesa pugui acudir
a aquesta reunió que ja estava prèviament fixada amb nosaltres. Dit això, i si volen
una altra, vostès sabran com procedir.
Dit això, anem directament als precs que sí teníem programats. El primer és l’habitual,
és la petició de dimissió de la vicepresidenta cinquena, sense atribucions, la senyora
Núria Parlon.
El segon sí que fa referència al Pla, sí que fa referència al Montseny, concretament al
Pla especial de protecció integral del massís. Fa uns quinze dies li volíem fer una
interpel·lació a la senyora presidenta, que era en visita institucional a Malàisia, en el
sentit que queden quinze mesos de mandat. Nosaltres fa quinze mesos, només,
nosaltres vam impulsar, amb altres Grups, una declaració institucional ara fa un any, a
la sessió plenària de febrer del 2017. Un mes més tard vam presentar una altra moció
en el mateix sentit, amb la demanda d’estudiar la suspensió de llicències d’activitats;
de demanar la suspensió o l’estudi de la suspensió de llicències d’activitats. Al llarg
d’aquest any hi hem estat treballant sobre el particular. I li faríem el prec, i ja em
disculparà que ho fem aquí en sessió Plenària, perquè no vam poder-ho fer a la Junta
de Govern, que ens agradaria que no passés vostè, senyora Conesa, a la història com
la presidenta que ha estat incapaç de protegir el Montseny. Sabem de la dificultat de
l’elaboració del decret inicial de protecció i del Pla especial de protecció, el nou decret
del Montseny, per la situació esdevinguda políticament i la falta d’interlocutors vàlids i
de gestió a la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori; però, entenem
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que la Diputació ha de liderar tant l’elaboració del nou decret com del Pla especial de
protecció del Montseny.
I el tercer, el tercer, bé no sé si prec o una valoració o una consideració sobre la
situació esdevinguda, des de fa molt de temps, a l’Organisme de Recaptació i Gestió
Tributària. Vostès saben perfectíssimament que des que, pràcticament, vam entrar a
l’inici del mandat a aquesta casa, ens hem oposat a l’assumpció de noves
responsabilitats per part de l’Organisme, en tant la situació laboral de les treballadores
de la casa, no únicament d’equiparació, sinó d’adhesió plena amb la resta de
treballadores de la Diputació. Evidentment, vostè s’ha referit al començament que ens
han fet arribar un manifest amb signatura, en el qual exposen les seves històriques
reivindicacions i greuges. I, a més a més, ens han fet arribar, com a diputats, imagino
que a la resta de Grups també, un escrit on informen de la convocatòria, per decisió
unànime en assemblea general, de fer vaga els propers dies 13, 20, 26 d’abril i el 4 de
maig de l’any 2018; informant-los que, bé, nosaltres com a diputats i diputades tenim,
gestionem i prenem decisions que afecten directament el dia a dia de les treballadores
i, evidentment, al servei que hi presten. També, en aquest escrit ens informen que,
com a regidors i regidores o alcaldes o alcaldesses, als nostres municipis, perquè
aquesta vaga, sense cap mena de dubte, afectarà el servei que donen les
treballadores i, en conseqüència, els ciutadans de la demarcació de Barcelona i,
evidentment, la mateixa recaptació dels tributs. Segons ells, aquesta no ha estat, i
vostès ho saben perfectament, una decisió presa a la lleugera, després de suportar
trenta anys de menyspreu i discriminació envers la resta de la plantilla de la
corporació.
El cos de treballadors i treballadores de l’ORGT han complert amb les seves tasques
de manera brillant i, fruit d’aquesta professionalitat, l’Organisme ha gaudit de tres
dècades de prestigi i benefici per a aquesta casa, que mai no s’ha vist revertit en la
seva plantilla. Evidentment, la gent treballadora ha dit prou, d’una vegada, demostrant
una paciència i dignitat que només ha pogut ser trastocada amb una pèssima gestió
dels seus recursos humans que, des del Grup CUP-Poble Actiu, hem denunciat
repetidament. No relacionen, ells, els motius que han dut a aquesta situació, perquè
són ben coneguts pel Govern de la Diputació. I, en tot cas, si realment importa aquesta
situació i la situació de les treballadores, que volem pensar que sí, el que cal és no
únicament informar-se, perquè és un Organisme que té i gestiona realment un
pressupost bastant important, sinó que hi han de posar-hi més esforços. A la Comissió
Informativa pertinent ens hi vam referir. El diputat responsable va dir que negociarien,
negociarien, i això és el que han de fer; i encara més, no únicament han de negociar,
sinó que han d’arribar a acords. Evidentment, des de, i nosaltres entenem que, des de
les centrals sindicals estaran encantats de poder apropar solucions. Elles el que
demanen és sentit comú perquè, evidentment, coneixent una miqueta l’Organisme de
Recaptació i Gestió Tributària i el seu funcionament, s’adonaran que si es donen
aquestes circumstàncies, farà un mal a l’organització i al servei que presta, de manera
irreparable, i que aquest mal també afectarà la gent que hi treballa i les seves
relacions i que, per descomptat, marcarà un abans i un després en aquest servei que
tants bons resultats ha donat. Aquesta afectació es produirà, a més a més, en un
període voluntari de cobrament i multitud de municipis es veuran afectats, provocant,
com és lògic, una pèrdua en la confiança que, fins ara, han demostrat en els
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treballadors de l’Organisme de Recaptació Tributària; tant pel que fa als diferents
consorcis, com a la ciutadania en el seu conjunt.
Creiem, i així ho creuen també les treballadores, que aquesta..., que la consecució
explícita d’aquesta vaga serà un autèntic desastre, i vostès ho saben; i tot perquè se’ls
nega el reconeixement professional i retributiu que, en justícia, nosaltres creiem que
mereixen. Evidentment elles diuen que, com a treballadores, són conscients del
problema que això provocarà i per això han esperat tant de temps per elaborar
aquesta convocatòria però que, evidentment, aquestes treballadores no poden
suportar, no ja trenta anys més, sinó ni un sol dia més en aquesta situació de
subjugació. Creiem que vostès, com a Govern, són conscients però creiem, al mateix
temps, que hi ha un espai per a la seva rectificació. Aquest espai cada vegada és més
curt perquè la primera jornada està convocada per al 13 d’abril, però creiem que
aquesta possibilitat d’entesa hi és i que s’ha d’aprofitar pel bé de tota l’organització.
Evidentment, no podem estar, hores d’ara, parlant de suposats obstacles econòmics
en aquesta corporació que dota econòmicament, cada darrer dijous de mes, a entitats
locals, algunes amb dèficits, i que tot i així remuneren el seu personal amb molta més
generositat que el que la Diputació ha tingut amb la gent i les treballadores de
l’Organisme de Recaptació. Evidentment, aquesta situació esdevinguda té uns
responsables que, evidentment, al llarg del temps i dels propers dies hauran de
justificar el com i el perquè han arribat a aquest punt. Moltes gràcies.
Abandona la sessió la diputada senyora Martínez (PSC-CP).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Queden dits i realitzats els
precs. Ja que estem en precs jo també li demanaria que no em carregui trenta anys
d’aquesta administració a la meva esquena. Carregui’m els quatre anys que hi seré. I,
per tant, crec que tenim tota l’oportunitat per al diàleg amb els sindicats, sense cap
mena de dubte, i també per garantir la sostenibilitat del servei i la professionalitat del
servei que fem als ajuntaments.
Seguidament la senyora presidenta dona la paraula al portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, qui diu: Gràcies senyora presidenta. En el passat Ple
extraordinari, el de gener, el de pressupostos, se’ns va dir de forma reiterada, vostè
presidia, com és normal i com avui, en aquest Plenari, que existia un Pla de projectes
de comunicació de la Diputació de Barcelona. Vaig dir que me l’enviessin. Vostè no me
l’ha enviat. Li demano que me l’enviï. Si no el té, li demano que em digui que no el té.
Perquè aquí es va afirmar, presidint vostè, aquesta Diputació, que existia aquest Pla.
Per tant, aquell Plenari, que anava de transparència i que anava d’obrir finestres i
d’aclarir, es veu que no va servir per gaire cosa perquè vostè no m’ha enviat aquest
Pla de comunicació que em va assegurar que tenien. Aquest és el primer prec.
El segon prec. En Junta de Portaveus se’ns ha informat, per part del conseller delegat
de la XAL, que es va donar explicacions pel motiu de la contractació d’un contracte
mercantil de la senyora Marcela Topor, l’esposa del senyor Carles Puigdemont; i ens
van dir que era la persona que, entre els periodistes dels mitjans audiovisuals locals,
tenia major nivell d’anglès per fer entrevistes en aquest idioma. Nosaltres no
discutirem aquesta qüestió, entre altres coses perquè no sabem si es va fer una
selecció, si es va fer algun tipus de càsting, per dir-ho d’alguna forma, o si no es va fer
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o no ho sabem. Per tant, no comentarem res sobre aquest fet de que l’única persona
de Barcelona, de la província de Barcelona, que sap anglès és la senyora Topor. Ho
deixem al “limbo”.
Tampoc sabem si la forma de contractar un periodista, i no una productora, s’ha fet
servir molt o poc en el passat, i si hi ha altres casos previstos en aquests moments; és
a dir, contractar directament una professional o un professional i no contractar una
plataforma. En qualsevol cas, el que li demanem a la presidenta de la Diputació, que
en qualitat de presidenta del Consell d’Administració de la XAL, és que es faci
l’encàrrec al Consell de que es revisi aquest contracte, es faci un concurs obert per a
professionals, i se seleccioni, d’entre els professionals que hi ha a la província de
Barcelona, el millor; i si ha de ser la senyora Topor, que ho sigui; el millor i el més
adient per conduir un programa d’aquestes característiques. Aquests són els precs,
gràcies.
Abandonen la sessió la diputada senyora Funtané (ERC-AM) i el diputat senyor
Lladó (ERC-AM).
Intervé a continuació el portaveu del Grup de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
senyor Tovar, qui diu: “Gracias presidenta. Si nos lo permite, haré yo un ruego y,
luego, el presidente del Grupo hará otros dos.
Mi ruego es breve, es en relación, también, al conflicto en el Organismo de Gestión
Tributaria. Nosotros queremos expresar que confiamos en la palabra que usted ha
dado al principio del Pleno, de que es posible llegar a un acuerdo. Pero les rogamos,
tanto a ustedes, al Gobierno, como al sindicato Comisiones Obreras que, por favor,
flexibilicen sus posicionamientos, vuelvan a la mesa de negociación, acudan a
sistemas de mediación si es necesario; pero lleguen a un acuerdo que impida que
sufran las consecuencias, tanto los trabajadores, con la huelga porque, al fin y al cabo,
también a ellos les conlleva un perjuicio, como sobre todo a los ciudadanos y a los
municipios de la provincia. Gracias”.
I, tot seguit, pren la paraula el president del Grup de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Ibáñez, qui diu: “Gràcies senyora presidenta. Bien, en
democracia gobierna la mayoría, pero debe gobernar para todos. En democracia la
administración pública es de todos y debe trabajar para todos. Por ello, solicitamos la
retirada del lazo amarillo de la fachada de esta Diputación provincial, porque dicho
lazo amarillo se identifica con una posición partidista que no representa ni al conjunto
de la pluralidad política e ideológica de las personas de la provincia de Barcelona, ni la
de las personas, sean políticos o no, que trabajan en este edificio o en el conjunto de
esta Diputación provincial.
Al igual que no se ponen las siglas del partido de gobierno en la fachada de un edificio
oficial, tampoco se tiene derecho a exhibir símbolo partidista alguno, sea del signo que
sea. Ustedes gobiernan desde este edificio por haber ganado unas elecciones
democráticas, pero este edificio no es suyo, es de todos. En su día, solicitamos
explicaciones en Junta de Portavoces, y es por ello que, ante el silencio del equipo de
Gobierno, rogamos, por un elemental sentido de respeto a la pluralidad y a la
democracia, que retiren el citado lazo amarillo.”
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I a continuació formula un segon prec. “Somos conscientes de las explicaciones dadas
por el responsable de la XAL, en Junta de Portavoces, respecto del contrato suscrito
con la señora Topor. Estamos convencidos de que la señora Topor tenía el trabajo que
tenía en el canal de televisión de El Punt Avui, del grupo El Punt Avui, por ser quién
era. Y también creemos que la XAL le han hecho el contrato que le han hecho por ser
quién es, o mejor dicho, por ser pareja de quién es, y justo en el momento en que se
quedaba en paro.
Admitimos que, a falta de un análisis más en profundidad, la contratación puede ser
legal. Pero lo que seguro que no es, es ética, o por lo menos no lo parece.
Sinceramente no creemos que en toda la XAL no haya una persona que no hable
inglés como para poder hacer una tertulia; porque la señora de Puigdemont no es
inglesa nativa, aunque hable muy bien el inglés. ¿No se han preguntado por qué
suprimieron su programa en la televisión en que trabajaba? Porque normalmente no
se suelen suprimir los programas de máxima audiencia, más bien los de menor
audiencia y, por cierto, que en la XAL el criterio para valorar los programas es la
demanda de los mismos, pero no un estudio independiente de índice de audiencia.
Claro que ese criterio ya les va muy bien para justificar los programas que ayudan a
“fer país”, aunque no sean los de máxima audiencia. Creemos que lo que ha hecho la
XAL con este contrato es, para decirlo con palabras educadas, solventar la papeleta a
la mujer del que ustedes llaman “president”, y que no es más que un prófugo de la
justicia.
Volviendo al ruego, pedimos a Presidencia que, para salvaguardar la honorabilidad de
esta institución provincial, dedicada a dar soporte a los municipios, se interese por las
circunstancias de este contrato y por qué no se hizo una convocatoria entre los
trabajadores del conjunto de la XAL. Estoy seguro que habrá profesionales, buenos
profesionales con experiencia, que no tendrán problemas para hacer una tertulia en
inglés.
En una ocasión el portavoz de la CUP le dijo a la señora presidenta que “la mujer del
César, además de ser honrada, debe parecerlo”. Señora presidenta, averigüe las
razones reales de este contrato y limpie de cualquier duda la reputación de esta
Diputación provincial. Gracias”.
La senyora presidenta respon dient: Gràcies. Vàries qüestions. Senyor Riera, demà
tindrà vostè el Pla de comunicació. Acabo de parlar amb la responsable de
Comunicació, a través de WhatsApp, i m’ha dit que demà mateix vostè tindrà aquest
Pla de comunicació.
Crec que aquesta institució avui ha aprovat una moció, dues mocions, amb relació,
precisament, al sistema heteropatriarcal de la nostra societat. I em sap molt de greu
veure que, en aquesta darrera intervenció, es denota claríssimament que estem,
encara, vivint en un model absolutament patriarcal; on es considera que les dones no
poden fer coses per la seva vàlua, la seva capacitat, sinó per la vàlua dels seus marits.
Em sembla bastant ridícul i, evidentment, aquesta institució és honorada, precisament,
perquè respecta els drets i les llibertats de tothom, així com la legalitat dels
procediments administratius.
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Intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, nosaltres, el primer
seria afegir-nos a la petició que va fer el Grup Socialista, ens consta, a la darrera
Comissió d’Hisenda, on nosaltres no vam poder arribar, que és demanar una
convocatòria de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària per aclarir els
termes de conflicte en què estan. Crec que, si hi ha un òrgan que pot ajustar-ho creiem
que ha de ser la Junta de Govern i, per tant, demanem que es convoqui. Entenem que
hi ha possibilitats de l’acord però, en tot cas, volem saber, tots els Grups, la situació
quina és i com podem treballar i, per no allargar-me en arguments, i reforçar en
algunes coses que ja s’han dit abans, amb les que estem d’acord.
Sobre l’altre tema, el nostre Grup lamenta, i ja és històric, sempre lamentem que aquí
ens passem hores debatent de moltes coses; ens passem hores plantejant solucions
al món local; ens presentem hores intentant explicar què és la Diputació; i, al final, per
una petita decisió, en el conjunt del que passa a la corporació, que pren una persona
dins de la corporació, ens acabem sortint als mitjans com una institució que estem fent
altres coses que no ens tocaven; en aquest cas, em refereixo, evidentment, al
contracte amb la senyora Topor, com altres vegades ens ha passat amb altres coses.
Per tant, aquí, insistir en el que vaig demanar a la Junta de Portaveus: que agraïm que
es fes la trobada de la Junta de Portaveus i, insistir en què l’òrgan que hauria d’avaluar
això és el Consell d’Administració de la XAL i, després, la seva Junta General. I, per
tant, demanar que es reuneixi el Consell d’Administració de la XAL i que, en aquest
espai, en puguem parlar les diferents consellers i conselleres, i que ens plantegin
quina és la solució; amb independència o no de si està ben fet o mal fet el contracte. I
sigui qui sigui qui sigui la persona que s’ha contractat, el que creiem és que la situació
actual de la XAL obliga a intentar que, en el marc del necessari contracte-programa
que ha de tenir la XAL, s’emmarquin les contractacions i les produccions audiovisuals
que, insistim, el nostre Grup creu que sempre han d’anar enfocades a reforçar les
competències de la Diputació que són, donar suport al món local i, en aquest sentit, a
la comunicació local. I, per tant, aquí és on creiem que s’ha d’emmarcar el debat; no si
és una periodista que és família o no família d’una altra persona. En tot cas, és a les
competències de la Diputació on hem de fer el debat.
La senyora presidenta contesta dient: Moltes gràcies, senyor Funes. En tot cas,
primer, nosaltres tenim el compromís de trobar-nos amb els representants sindicals.
Tenen el meu compromís, per tant, programarem, el més aviat possible, una reunió. I
quan haguem avançat en les converses, no tindrem cap inconvenient en convocar els
diferents Grups per exposar quins són els punts de diferència, o com podem solventar
aquestes diferències que hi ha en aquest moment.
A continuació demana, novament, la paraula el president del Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, senyor Ibáñez, qui diu: No, únicament és que he fet dos
precs i que crec que no ha contestat en cap cas.
La senyora presidenta diu: No atendrem el prec, l’altre prec que vostè ha fet. No
l’atendrem. Gràcies.
El senyor Ibáñez contesta dient: D’acord. Gràcies.
Abandona la sessió la diputada senyora Marín (PSC-CP).
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7.- Preguntes
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al portaveu del Grup Partit
Popular, senyor Riera, qui diu: Gràcies senyora presidenta. Aclarir que el Grup del
Partit Popular no està present en el Consell d’Administració de la XAL i, per tant,
difícilment es pot expressar en un altre lloc que no sigui aquest; ho dic per informació
del senyor Funes.
En qualsevol cas, tinc tres preguntes. Una, a vostè directa, la primera. Vostè dedueix
que de la meva intervenció hi ha qualsevol tipus de... perquè clar vostè ha fet una
afirmació...
La senyora presidenta diu: En cap cas, no.
El senyor Riera contesta: Molt bé, contestada la pregunta.
La senyora presidenta aclareix a quina intervenció s’estava referint amb la seva
rèplica i diu: He dit la darrera, i la darrera era la del senyor Ibáñez....
El senyor Riera continua la seva intervenció i diu: Gràcies, senyora presidenta.
La segona pregunta és sobre el tema de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona. Dues preguntes; l’una és retòrica, és a dir, com hem pogut
arribar a aquest punt. I la segona és dir quines mesures pensen prendre, perquè els
ajuntaments...; primer, perquè se solucioni el problema dels treballadors, i segona
perquè els ajuntaments que han confiat i confien, en alguns casos perquè sabem de la
bona gestió que fa l’Organisme de Gestió Tributària; Badalona, sent jo regidor
d’Hisenda, va impulsar que, a través de l’Organisme, es gestionessin els tributs,
perquè sabíem de l’eficàcia i de la bona feina que fan. Però, crec que, la pregunta és
quines mesures tenen vostès per prendre, per solucionar aquest problema. I la
segona, quines mesures hi ha perquè els ajuntaments no surtin, no es vegin
perjudicats per una qüestió aliena a ells, i que és interna de la Diputació, i que feia
temps que durava i que es veia venir.
Passo a la tercera pregunta. Hem rebut una explicació al viatge del senyor Alay a
Copenhaguen. Ja en parlarem d’aquesta contesta. Vull dir, la vam rebre ahir i bé, me
l’he mirat per sobre i tal. Però la pregunta és la següent: si en un viatge cultural, com
es desprèn de la informació que se’ns ha fet arribat, un viatge cultural; la pregunta és
van assistir els responsables de cultura amb el senyor Alay en aquest viatge a
Dinamarca? Perquè si era un viatge cultural de la Diputació, per parlar de biblioteques
o per parlar de temes culturals, el lògic seria que el responsable, el diputat de Cultura
o qui ell delegui, hagués acompanyat el senyor Alay en aquest viatge. La pregunta és
per què no ha participat Cultura en aquest viatge?
La senyora presidenta diu: Li contestarà el senyor Garcia Cañizares, si pot fer un
breu, de l’Organisme.
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Intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares, qui
diu: Jo crec que queda clar com hem arribat fins aquí, i crec que ho he explicat en
moltes ocasions. Nosaltres veiem que l’Organisme de Gestió Tributària necessita unes
modificacions, és evident, ho he dit moltes vegades. Que no tenia relació de llocs de
treball, durant trenta anys. Que això és obligatori a totes les administracions i, per tant,
també a l’Organisme. Que, per tant, no estaven regulades les situacions de cada
professional d’aquest Organisme. I que calia fer una relació i una valoració de llocs de
treball. Vam començar la feina. Està feta la feina de valoració dels llocs de treball i, a
partir d’aquí, sabem què és, quines tasques fa cada treballador i treballadora, i si està
ben retribuït o cal fer alguna modificació a la retribució; i, a partir d’aquí, el que
pretenem, en el futur, és aplicar aquesta relació al lloc de treball i normalitzar quelcom
que no havia estat normalitzat durant trenta anys d’existència d’aquest organisme.
Una altra qüestió és, i això ho vaig dir a la Comissió Informativa, si ens hem allargat,
quelcom més del que estava previst en el temps, amb l’aprovació de la relació, i la
valoració de llocs de treball; que ha estat així. Teníem la previsió de tindre-ho acabat a
finals del 2017, no ha estat així; però també ho diré en aquest Plenari, per fer-ho bé no
vindrà d’esperar dos o tres mesos més del que s’ha esperat trenta anys. Quina és la
voluntat definitivament? La mateixa que vam prendre fa uns mesos, que és regular la
situació. Fa uns mesos vam proposar l’adhesió al conveni de la Diputació, per tant,
que els treballadors de l’Organisme tinguessin les mateixes condicions sindicals,
socials i personals, i laborals que els de la Diputació i calia, també, com a organisme
autònom, fer aquesta relació i aquesta valoració.
Aquesta és la feina que hem fet. Ja entenc que s’ha proposat en vàries ocasions, o
s’ha dit en vàries ocasions, que la situació dels treballadors i treballadores ha estat
desatesa durant molts anys; però, justament, el que ha fet aquest Govern és intentar
resoldre allò que durant molts anys ha estat desatès, i volem que definitivament es
pugui recuperar. I, evidentment, el que intentem és que no es produeixi aquesta vaga.
Que arribem a acords, fins i tot, si cal, acords en els desacords; perquè entenem que
és necessari l’Organisme, que fa una feina molt important als ajuntaments i a la
demarcació, i que els treballadors i treballadores mereixen tindre regulada aquesta
situació, que no es va regular al llarg de molts anys. Aquesta és la situació i el que
pretenem, com deia la presidenta, és arribar a acords. I arribar a acords que siguin
definitius, fiables i que tanquin, definitivament, aquesta situació d’incertesa que han
viscut aquests treballadors i treballadores.
La senyora presidenta diu: Gràcies i, en tot cas, dir-li que, a l’informe que vostè té, no
consta que hi hagi algú de l’Àrea de Cultura que hagi, també, participat en aquesta
missió o en aquesta comissió de serveis. Nosaltres, com he dit sempre, autoritzem
moltes comissions de serveis per diverses temàtiques: des de l’Àrea d’Educació, des
de l’Àrea de Cultura, des de l’Àrea d’internacional... I, en aquest cas, és una comissió
de serveis que es va autoritzar des de l’Àrea d’Internacional.
Intervé novament el diputat senyor Riera (PP), i diu: Gràcies senyora presidenta.
Només per dir-li que el motiu de la pregunta és aquest, l’estranyesa que no hi hagi un
representant de Cultura; que no hagi estat Cultura qui ho hagi fet, i que li hagi
encarregat al senyor Alay anar a Dinamarca, quina casualitat, a parlar de temes de
biblioteques, de cultura, de... Bé, molt bé. A mi el que m’estranya és que la Diputació
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no enviï els titulars del ram que són els de Cultura. Aquesta és la pregunta, de la
nostra estranyesa del per què ho fa aquest senyor i no ho fan els de Cultura.
La senyora presidenta diu: En tot cas, dir-li que ja hi van anar. Biblioteques va fer una
visita específica a Copenhaguen, justament, i a tota l’àrea, pel tema de biblioteques. I
diria que ja n’hi ha una altra visita pendent, perquè van molt avançats en el model de
biblioteques que també volem desenvolupar des d’aquí.
I, seguidament, dona la paraula al president del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Ibáñez, qui diu: Sí, senyora presidenta; creu realment que el
factor decisiu per plantejar el prec que he fet és que es tractava d’una dona? O que es
tractava de la casuística peculiar? Creu vostè que si hagués estat el marit de qualsevol
política, de primera ordre, no haguéssim plantejat aquest mateix prec? Ja li asseguro
jo que sí. No busqui sortides fàcils a on no hi ha. Gràcies.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: No és cap pregunta. D’acord. I, tot seguit,
indica que, finalitzades les preguntes orals, de conformitat amb l’acord de la Junta de
Portaveus, es detallarà, 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 resposta en el marc d’una reunió.
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 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
trabaja en la limpieza de la vía pública. En caso afirmativo, y que se disponga de dicho
estudio, sería de nuestro interés que se nos facilitara una copia del mismo.
Pregunta pendent de resposta.
4. Pregunta, formulada en data 17 de gener de 2018, pel president del Grup 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.
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5. Pregunta, formulada en data 17 de gener de 2018, pel president del Grup 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.
Es va lliurar una resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, però en sessió plenària de 25 de gener de 2018,
el Partit Popular va demanar que es completés el contingut de la resposta.
6. Pregunta, formulada en data 8 de febrer de 2018 pel portaveu del Grup
Popular, que diu així:
El diputat que subscriu, portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona,
d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
presenta, per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament de documentació, si
s’escau, la següent PREGUNTA:
Atès la publicació, per un mitjà digital, que l’esposa de l’expresident Carles
Puigdemont, Marcela Topor, ha estat contractada per la Xarxa Audiovisual Local per
presentar un programa setmanal d’entrevistes que, fins ara, feia en la cadena Punt
Avui Televisió, aquest diputat vol conèixer:
1. Existeix o s’està preparant o negociant un contracte de la senyora Marcela Topor
i la Xarxa Audiovisual Local, i si fos el cas, per quina quantitat i quins conceptes,
quin ha estat el mecanisme de selecció i quins han estat els criteris de
l’esmentada selecció i per procedir amb aquesta fórmula de contractació?
2. Quina és la relació entre Punt Avui Televisió i la Xarxa Audiovisual Local i si han
hagut modificacions en els darrers sis mesos?
3. Quina és la participació de la Xarxa Audiovisual Local en la producció dels
programes d’entrevistes de Punt Avui Televisió, detallant la participació per
programa?
4. Cas d’existir la participació comentada en el punt anterior d’aquesta pregunta,
demano que es detalli, programa per programa, els mitjans tècnics i humans que
proporciona la Xarxa Audiovisual Local, el seu cost i el que paga Punt Avui
Televisió o la productora que assumeixi la producció dels programes on participa
la senyora Marcela Topor.
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5. Per quines raons en el Portal de Transparència de la Xarxa de Comunicació Local
no surten publicats, els contractes menors de l’any 2017 i només apareixen els del
2016, quan estem al 2018?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 22 de febrer de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 8 de febrer amb número de registre
1840012285, us trasllado la informació facilitada des de la Xarxa Audiovisual Local
(XAL) en l’escrit adjunt.
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7. Pregunta, formulada en data 12 de febrer de 2018 pel portaveu del Grup
Popular, que diu:
El diputat que subscriu, portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona,
d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
presenta per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament de documentació, si
s’escau, la següent PREGUNTA:
Els crèdits reconeguts i liquidats per la Diputació de Barcelona, any per any, des de
l’any 2013 fins el 2017 en favor de cadascuna de les entitats següents:












Òmnium Cultural.
Cercle Català de Negocis.
Centre Internacional Escarré per a les minories ètniques i les nacions (CIEMEN).
Fundació Catalunya-Estat. Plataforma per la Llengua.
Asociación Catalana de Profesionales (ACP).
Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes.
Ens de l’Associacionisme Cultural Català.
Plataforma Sobirania i Justícia.
Plataforma Sobirania i Progrés.
Plataforma La Fàbrica.
Col·lectiu Emma.

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 22 de febrer de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 12 de febrer amb número de registre d’entrada
1840013231, us trasllado la informació facilitada des de la Intervenció General.
En relació a l’exercici 2013, no hi va haver cap crèdit reconegut a cap de les
entitats relacionades a la vostra petició.
Pel que fa les entitats següents: Plataforma Sobirania i Justícia, Plataforma
Sobirania i Progrés, Plataforma La Fàbrica i Col·lectiu Emma, no consten com a
creditor donat d’alta a la corporació.
En darrer lloc, les obligacions reconegudes i pagades per la Diputació de
Barcelona a la resta d’entitats, en el període sol·licitat són les següents:


Ens de l'Associacionisme Cultural Català: 3.000€ (2014), 31.548€ (2015),
16.500€ (2016) i 15.000€ (2017), destinats fonamentalment al finançament de
les despeses derivades de les iniciatives de foment, participació i difusió de la
cultura popular i tradicional catalana.



Ómnium Cultural: 25.000€ (2014), 2.270€ (2015), 1.920€ (2016), 90.000€
(2017), destinats fonamentalment com a col·laboració en l’organització i
celebració de la Nit de Santa Llúcia, festa de les lletres catalanes.
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 Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes: 15.000€ (2015), 10.000€
(2016), per a col·laborar en diverses activitats de promoció i difusió de l’esport
català.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
8. Sol·licitud, formulada en data 12 de febrer de 2018 pel portaveu del Grup
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit, passo a
formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat:
Seria del nostre interès obtenir una còpia, a la major brevetat possible, del
procediment i/o les instruccions de contractació del Consorci de Comunicació Local
(La Xarxa).
Donant resposta a la petició, el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la informació, va lliurar una còpia del contracte el dia 15 de
febrer de 2018.
9. Pregunta, formulada en data 14 de febrer de 2018 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, per la premsa,
que la senyora Marcela Topor ha estat contractada per la Xarxa de televisions locals.
Davant d’aquesta informació, el Grup Socialista voldria conèixer:
1.
2.
3.
4.
5.

Quin és l’objecte del contracte?
Quina és la durada del contracte?
Quin és l’import del contracte?
Quin és el contingut del programa que conduirà la senyora Topor?
Quan està previst que es comenci a emetre?

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 22 de febrer de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb número de registre 1800004106, donem per
respostes les preguntes formulades, tenint en consideració les explicacions
corresponents que va donar el conseller delegat de la XAL, Sr. Francesc Pena
Carbó, a la finalització de la Junta de Portaveus celebrada el passat dia 15 de
febrer.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
10. Pregunta, formulada en data 13 de febrer de 2018 pel president del Grup CUPPA, que diu:
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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, des del dia .01.2015 fins al dia
30.06.2015, ja que en la seva resposta del dia 24.01.2018, amb número de registre
180000086, se’ns van facilitar les dades des del dia 03.07.2015.
Pregunta pendent de resposta.
11. Pregunta, formulada en data 15 de febrer de 2018 pel president del Grup
Popular, que diu:
El presidente del Grupo Popular, que subscribe, conforme a lo que determina el
artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación de Barcelona, formula, para
ser respondida por escrito, la siguiente PREGUNTA:
En relación con la condición de consejero delegado de la sociedad mercantil Xarxa
Audiovisual Local XAL, SL, del señor Francesc Pena Carbó, este diputado desea
saber:
¿Cuántas renovaciones y por cuánto tiempo se han hecho del cargo de consejero
delegado al señor Francesc Pena Carbó por parte de los órganos competentes de la
sociedad mercantil XAL, SL?
¿Cuándo acaba la vigencia del actual nombramiento del señor Francesc Pena Carbó
como consejero delegado de la sociedad mercantil XAL, SL?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada en data 22 de febrer de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb data de registre d’entrada 15 de febrer de 2018
us trasllado informació facilitada per la secretaria de la corporació:
I.- Que el Consell d’Administració de la societat XAL, S.L., en data 15 novembre
de 2012, designà el Sr. Pena com a Conseller delegat per un període de quatre
anys, coincident amb el seu nomenament com a Conseller, nomenament efectuat
per la Junta General en la mateixa data, reelegible una sola vegada, tot atribuint-li
totes les facultats legalment i estatutàriament delegables.
II.- Que la Junta General de la societat XAL, S.L. va aprovar en data 29 de juny de
2017, previ informe de la Comissió especial de caràcter informatiu i de seguiment
de les competències i activitats de la XAL, S.L., escoltada la Junta de Portaveus
de la Diputació de Barcelona, la reelecció del Sr. Pena com a Conseller de la
societat fins al 15 de novembre de 2020.
III.- Que el Consell d’Administració de la societat XAL, S.L. va designar en sessió
de 13 de juliol de 2017 novament el Sr. Pena com a Conseller delegat de la
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societat, per un període de 6 mesos, fins al 13 de gener de 2018, tot atribuint-li les
següents facultats:
a. Dirigir la societat, formulant propostes i adoptant les decisions que resultin
necessàries per al seu funcionament, en el marc del pla estratègic i del protocol
general de serveis aprovats del Consell d'administració i executar els seus
acords.
b. Aprovar la previsió anual d'ingressos i despeses de la societat.
c. Aprovar i atorgar tota classe d’actes, contractes o negocis jurídics, inclosos els
patrimonials, tant amb entitats públiques com privades - amb excepció dels
acords i convenis de col·laboració -, amb els pactes, clàusules i condicions que
estimi oportú d’establir-ne fins al límit de 120.000 € per operació.
d. Autoritzar i disposar les despeses derivades dels salaris del personal de la
societat.
e. Operar amb la Banca privada i oficial i amb les Caixes d’estalvis i altres entitats
de crèdit, en qualsevol localitat i realitzar tots els serveis bancaris que la
legislació i pràctica bancària permetin vinculats a la gestió ordinària de la
societat i, en particular, seguir, obrir, disposar i cancel·lar en aquelles tota
classe de comptes corrents i d’estalvi i signar talons, xecs, ordres i altres
documents anàlegs, sol·licitar extractes i saldos, conformar-los o impugnar-los.
Igualment, concertar préstecs o crèdits i reconèixer deutes i crèdits fins al límit
de 120.000 € per operació.
f. Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar exempcions,
bonificacions i desgravacions fiscals i devolucions d'ingressos indeguts;
aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobrar per qualsevol títol i
quantitat, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, la Generalitat i altres
comunitats autònomes, organismes autònoms, Província, Municipi i qualsevol
de les altres entitats locals.
g. Complimentar, firmar, presentar i retirar tots els impresos, certificats i
declaracions, així com cobrar, liquidar i autoliquidar tos els impostos, taxes i
tributs de les hisendes públiques locals, de les comunitats autònomes i de
l'Estat, per qualsevol mitjà, fins i tot telemàtic o l'autoritzat amb la firma
electrònica.
h. Sol·licitar i gestionar tant documents públics i/o privats com calgui i siguin
convenients per a l'obtenció de certificats electrònics, podent comparèixer
davant prestadors de serveis i sol·licitar targetes d'identitat corresponents,
complint els requisits que calgui a l'efecte.
i. Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i
davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte, i en tota classe
de judicis i procediments, interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o
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nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, directament o mitjançant
advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.
j. Atorgar i signar tots els documents, públics i privats, que siguin congruents amb
les facultats que es deleguen.
IV.- Que el Consell d’Administració de la societat XAL, S.L. va designar novament
el Sr. Pena en data 11 de gener de 2018 com a Conseller delegat de la societat
fins al 13 de març de 2018, tot atribuint-li les facultats relacionades a l’apartat
anterior.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
12. Pregunta, formulada en data 15 de febrer de 2018 pel president del Grup
Popular, que diu:
El presidente del Grupo Popular, que subscribe, conforme a lo que determina el
artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación de Barcelona, formula, para
ser respondida por escrito, la siguiente PREGUNTA:
En relación a la sociedad mercantil Xarxa Audiovisual Local, cuya finalidad es
gestionar el soporte al sector audiovisual local catalán.
Teniendo en cuenta que El Punt Avui TV aparece en febrero de 2014, en el mapa de la
TDI, cuando arrendan siete licencias por las cuales emitía Canal Catalán, que acabará
desapareciendo tras emitir durante ocho años). Estas licencias (Barcelona, Sabadell,
Lleida, Blanes, Tarragona, Vic y Granollers) representan inicialmente el 60% del
territorio y el 80% de la población de Catalunya.
Este diputado desea saber:
¿Cuáles son las razones técnicas y los datos que permiten afirmar que El Punt Avui
TV es un medio local y no de uno de ámbito autonómico y de naturaleza generalista,
que es el objetivo de la sociedad mercantil XAL, SL?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 22 de febrer de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 15 de febrer amb número d’entrada
1840013830, us informo que les respostes van ser satisfetes a la darrera Junta de
Portaveus pel conseller delegat de la Xarxa Audiovisual (XAL), Sr. Francesc Pena
Carbó.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
13. Pregunta, formulada en data 15 de febrer de 2018 pel president del Grup Partit
Popular, que diu:
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El presidente del Grupo Popular, que subscribe, conforme a lo que determina el
artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación de Barcelona, formula, para
ser respondida por escrito, la siguiente PREGUNTA:
Atendiendo a la falta de respuesta a la pregunta que formulé en el Pleno de la
Diputación de Barcelona de este mes de enero de 2018, reitero la pregunta y solicito
que se me indique si ha habido contactos entre los miembros de la Oficina de
Bruselas de la Diputación de Barcelona u otros empleados de la Diputación de
Barcelona -aparte del señor Josep Alay Rodríguez- y los miembros cesados del
Gobierno catalán que se han refugiado en el extranjero.
Quiero saber si la presidenta de la Diputación de Barcelona o alguno de los diputados
del Gobierno de la Diputación tenían conocimiento o autorizó los contactos, entre el
señor Alay y el señor Puigdemont, en Dinamarca.
Asimismo, solicito que se me dé traslado del informe que haya hecho el señor Josep
Lluís Alay sobre su viaje a Dinamarca.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 22 de febrer de 2018 i diu:
Li trasllado la informació, atesa la seva pregunta formulada per escrit a la
presidència de la Diputació de Barcelona en data 30 de gener de 2018, i em plau
contestar-li el següent:
No hi ha hagut contacte entre membres de la Diputació de Barcelona, i en concret
de l’Oficina a Brussel·les i els membres cessats del Govern de la Generalitat. A
aquest efecte li adjuntem un informe detallat de l’activitat del mes de gener i dia
per dia de l’Oficina de Brussel·les.
La presidència de la Diputació, com es va dir en el transcurs del Ple ordinari del
mes de gener, va autoritzar una comissió de serveis en data 22 de gener de 2018
del Sr. Josep Lluis Alay amb l’objectiu de mantenir reunions a Copenhaguen amb
representants polítics locals, regionals i nacionals danesos per millorar les
relacions entre regions daneses i la Diputació de Barcelona. Aquest decret va ser
deixat sense efecte en tota la seva extensió pel decret de 25 de gener de 2018.
Adjuntem informe realitzat pel Sr. Josep Lluís Alay del seu viatge i activitat a
Copenhaguen, Dinamarca
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14. Pregunta, formulada en data 16 de febrer de 2018 pel portaveu del Grup
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit, passo a
formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat:
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Tal i com se’ns ha informat a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, ja es troba en poder de la Presidència l’informe
relatiu a les activitats desenvolupades en comissió de servei, per l’empleat número
20851 a Copenhaguen, , autorització que es recull mitjançant el decret 278/2018. Per
això, sol·licito còpia, tal i com es va sol·licitar a la sessió plenària del passat 25 de
gener, de l’informe.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 21 de febrer de 2018 i diu:
En relació amb la demanda d’informació adreçada a la Presidenta de la Diputació
de Barcelona en data 15 de febrer de 2018 li adjuntem informe realitzat pel Sr.
Josep Lluís Alay del seu viatge i activitat a Copenhaguen, Dinamarca.
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15. Pregunta, formulada en data 19 de febrer de 2018 pel portaveu del Grup
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit, passo a
formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat:
Còpia de l’estudi de valoració dels llocs de treball de l’Organisme Autònom de Gestió
Tributària.
Pregunta pendent de resposta.
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16. Pregunta, formulada en data 20 de febrer de 2018 pel portaveu del Grup
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit, passo a
formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat:
Seria del nostre interès obtenir una còpia, a la major brevetat del procediment i/o
instruccions de contractació del Consorci de Comunicació Local (La Xarxa).
La pregunta va ser resposta des de la Secretaria General, el mateix dia 21 de febrer,
amb un correu electrònic que es transcriu a continuació:
Benvolgut diputat,
Donant resposta al vostre escrit, presentat en el registre en data 20 de febrer
d’enguany (número 1840014735), en el qual sol·liciteu les instruccions de
contractació de Xarxa Audiovisual Local, SL, podeu trobar-les a la pàgina web de
l’entitat i, concretament, al link següent:
http://www.xal.cat/convocatories/instruccions_internes_contractacio/
Restem a la vostra disposició per a tot allò que en qualsevol moment considereu
necessari.
Atentament,
Servei de Secretaria
Diputació de Barcelona
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 14 hores i 35 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.

