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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2018 
 
A la ciutat de Barcelona, el 22 de març 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), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarín i Espuña 
(PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria 
del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús 
Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos 
i Payà (CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU) Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa 
Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni 
García i Acero (ERC-AM), Joan Carles García Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll 
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), 
Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller 
(ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Jordi 
Martí i Galbis (CiU), Ana Maria Martínez i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell 
(CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), 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), Josep 
Salom i Ges (CiU), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la 
tresorera, senyora Marta Gómez Acin i el director de serveis de secretaria, senyor 
José Luís Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el diputat senyor Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-
AM), i les diputades senyores Laura Pérez i Castaño (ENTESA), 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  
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre 
del Dia que es transcriu a continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de febrer de 

2018. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la 

composició de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i 
Esports, com a conseqüència de la comunicació efectuada pel Grup polític de la 
CUP-PA i actualització de la composició de les Comissions de la Corporació. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General  
 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Codi de Conducta dels càrrecs electes i 

del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
4. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació definitiva de l'Acord, amb els 

corresponents annexes, adoptat en el sí de la Mesa General de Negociació en 
data 22 de setembre de 2017 sobre l'aprovació del Protocol per a la prevenció, 
detecció, identificació i actuació de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per 
identitat i orientació sexual, de la Diputació de Barcelona. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla i la 

relació de llocs de treball Institut del Teatre en execució de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de l’Organisme Autònom el 24 de gener de 2018.  

 
Servei de Programació 
 
6. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla “Operacions de tresoreria per a 

Consells Comarcals 2018”. 
 

7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 4/2018 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 
 
8. Dictamen per donar compte del Decret de la Presidència que resol aprovar la 

liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 
2017. 

 
9. Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Pla Anual de Control 

Financer 2018. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
10. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’acord de la MNMC de l’ORGT 

relatiu a la modificació de les condicions horàries referides a l’obligada presència 
i flexibilitat horària per a tot el personal de l’ORGT. 

 
11. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per la prestació de serveis en 
cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local. 

 
12. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i la modificació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 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.  

 
13. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tiana, a favor de la Diputació de Barcelona, 
de les funcions de gestió de la Taxa de cementiri municipal. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar i convalidar la pròrroga del conveni 

subscrit amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac i el Consorci per a la Defensa del Conca del Riu Besòs, per a la gestió, el 
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, per un període de dos 
anys , amb efectes des del 15 de febrer de 2018 al 14 de febrer de 2020. 

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

Barcelona, per a la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus dels 
mercats setmanals de venda no sedentària. 

 
2. Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre 

aigües Ter - Llobregat. 
 
3. Moció que presenten els Grups Polítics Entesa i Partit dels Socialistes de 

Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, de suport a 
la implementació de la renda garantida de ciutadania. 
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4. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i 

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

  
5. Precs 

 
6. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de febrer de 
2018. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 22 de 
març 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 12 de març de 2018, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la modificació de la composició de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Cultura, Educació i Esports, com a conseqüència de la 
comunicació efectuada pel Grup polític de la CUP-PA 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 
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 
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 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 
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 signat, en data 15 de febrer de 2018, pel president del Grup polític CUP-
PA, en què sol·licita, de resultes de la baixa temporal per l’embaràs de la Sra. Eulàlia 
Sabater i Diaz, canvi de membres de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea 
de Cultura, Educació i Esports, en el sentit de nomenar membre de ple dret la Sra. 
Maria Rovira i Torrens, en substitució de la Sra. Eulàlia Sabater i Diaz. 
 
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 la Sra. Maria Rovira i 
Torrens en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, en substitució de la Sra. Eulàlia Sabater i Diaz. 
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Segon.- 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.  
 
President: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. de la Diputació de 
Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.  
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Vocals:  
 
a) CiU   1. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
   2. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
   3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba 
   4. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges 
   5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
 
b) ERC-AM  1. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
   2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 

3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
 

c) PSC-CP  1. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez 
   2. Il·lm. Sr. Montserrat Ballarín Espuña 
   3. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte 
d) ENTESA  1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll 
   2. Il·lm. Sr. 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   1. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
   2. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
   3. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba 
   4. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis 
    
b) ERC-AM            1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
   2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
   3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
   4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut 
 
c) PSC-CP  1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella 
   2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
   3. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez 
 
d) ENTESA  1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll 
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   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 
c) PSC-CP  1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella 
   2. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo 
   3. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés 
 
d) ENTESA  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. Maria Rovira i Torrens 
 
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 
 
Tercer.- 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 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels 
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives 
i de Seguiment afectades i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació 
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la 
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals 
oportuns.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General  
 
3.- Dictamen de data 9 de març de 2018, pel qual es proposa aprovar el Codi de 
Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació 
de Barcelona. 
 
“Antecedents 
 
1. La formulació d’un codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu 
professional es deriva de l’obligació legal establerta a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix, 
en el capítol I del títol V "Del bon govern", la regulació sobre el codi de conducta dels 
alts càrrecs.  
 
També ve determinada per les exigències previstes a l’indicador 25 de l’INDIP (Índex 
de transparència de les diputacions), segons el qual cal aprovar i publicar un codi ètic 
o de bon govern. 
 
2. Per tal de facilitar l’elaboració del codi de conducta dels alts càrrecs als ens locals 
de Catalunya, el Departament de Governació, el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les diputacions de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i les entitats municipalistes (Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya) van signar, el 2 de 
juny de 2015, el Conveni marc en matèria de transparència, accés a la informació i bon 
govern. L’objecte del conveni era crear un marc permanent i estable de coordinació 
per facilitar el compliment de la Llei als més de 2.200 ens que componen 
l’Administració local de Catalunya i que es va denominar Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya (XGTC). En aquest marc de col·laboració la XGTC va 
crear un grup de treball, en el qual va participar la Diputació de Barcelona, per a 
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l’elaboració d’un model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals, que es 
va publicar el 3 d’abril del 2017. 
 
3. Paral·lelament a aquesta col·laboració amb la XGTC, i per avançar en el propi 
compliment de les exigències normatives, la Diputació de Barcelona va elaborar el seu 
Codi de bon govern i qualitat institucional (CBGQI), que va ser aprovat pel Ple de la 
corporació en sessió de data 30 de març de 2017.  
 
4. Mitjançant decret de la Presidència de data 18 de gener de 2017 es va crear a la 
Diputació la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat 
Institucional, en endavant Comissió, com a òrgan responsable de la implantació i 
desplegament del Codi de bon govern i qualitat institucional. Del decret se’n desprèn 
que l’impuls del desplegament del CBGQI recau en aquesta comissió (atesa la seva 
finalitat d’impulsar el bon govern i la qualitat institucional). 
 
El primer desplegament del CBGQI que ha d’impulsar la Comissió és l’elaboració i 
aprovació d’un codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Barcelona,  per a 
concretar comportaments i conductes d’aquest col·lectiu.  
 
5. La Coordinació General amb el model de la XGTC com a referència, i com a 
desplegament del CBGQI, ha impulsat una proposta que elabora el Gabinet 
d’Innovació Digital: el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu 
professional de la Diputació, en endavant Codi. El Codi enumera i descriu els principis 
ètics i de bon govern que han de regir les actuacions dels càrrecs electes i del 
personal directiu professional de la Diputació. 
 
6.  En data 19 de juliol es va convocar la Comissió de Bon Govern, Transparència, 
Govern Obert i Qualitat Institucional pel dia 18 de setembre de 2017 que, entre altres 
temes a tractar, hi havia el codi de conducta d’alts càrrecs de la Diputació de 
Barcelona. Posteriorment es va lliurar a la Comissió el model de codi de conducta 
d’alts càrrecs per a ens locals en el marc de la Xarxa de Governs Locals i es va 
convocar la Comissió per recollir propostes, sense que se’n rebés cap. 

 
7.  Finalment, la proposta de codi i el cronograma per a la seva validació i aprovació 
es va presentar a la Comissió a la sessió de l’1 de febrer de 2018, i es va obrir un 
termini per presentar esmenes i observacions.  

 
Durant aquest període el Gabinet d’Innovació Digital ha recollit algunes observacions i 
suggeriments dels grups polítics.  
 
8. Aquest Codi és un marc autoregulador que mitjançant l’adhesió prevista a l’apartat 
6 obliga a la seva observança tots els càrrecs representatius i personal directiu de la 
Diputació de Barcelona i les entitats del seu sector públic que hi depenen íntegrament 
 
L’adhesió esmentada comporta el deure i obligació de respectar plenament en 
l'exercici dels càrrecs públics representatius i de les funcions executives o directives, 
així com, si escau, en aquelles activitats privades que puguin tenir impacte públic, els 
valors, principis i normes de conducta i d'actuació recollits en el Codi de bon govern i 
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qualitat institucional i en aquest Codi; tot això sens perjudici de les prescripcions que 
en aquesta matèria estableix la legislació vigent. 
 
Els valors, principis i normes continguts en el present Codi hauran de ser adequats a 
l’evolució institucional de la Diputació de Barcelona i a la realitat social en la que 
s’insereix. En aquest sentit, el Codi es configura com un instrument viu que, d'acord 
amb les propostes que es realitzin, podrà ser modificat periòdicament pels òrgans 
competents per a la seva aprovació.  
 
La finalitat principal del Codi és prevenir i impedir l’aparició o reproducció de conductes 
no ajustades als valors i principis ètics i a les normes de conducta que estableix, a 
l'efecte de millorar la infraestructura ètica de la Diputació de Barcelona i aconseguir 
així un reforçament de la confiança ciutadana en aquesta institució i el nivell de govern 
que representa. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El dret de totes les persones a una bona administració s’incorpora a l’article 41 de la 
Carta de drets fonamentals de la Unió Europea de l’any 2000 i està reconegut 
expressament a l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, quan afirma que 
«totes les persones tenen dret que els poders públics de Catalunya les tractin, en els 
afers que les afecten, d’una manera imparcial i objectiva, i que l’actuació dels poders 
públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen».  
 
2. La Llei catalana19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, la qual estableix en el seu article 55.3 que «el Govern, 
els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1 
han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els 
principis d’actuació a què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicionals, si 
escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del règim 
sancionador establert per la llei».  
 
Aquesta norma ha fixat uns estàndards molt exigents per a totes les administracions 
públiques de Catalunya i per a la resta de subjectes obligats en el camp de la publicitat 
activa, l’obertura de dades i la reutilització de la informació pública, del dret d’accés a 
la informació pública, dels grups d’interès, del bon govern i del govern obert. 
 
3. La Guia editada, en data 14 de setembre de 2015, per la Secretaria de Cooperació i 
Coordinació de les Administracions Locals, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, sobre l’aplicació de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern a les entitats locals i, en particular, respecte del codi de conducta previst a l’art. 
55.3 abans esmentat, assenyala que “el codi de conducta no té valor normatiu, és a 
dir, no és un reglament o una ordenança. Però és recomanable que el codi de 
conducta sigui adoptat amb el màxim consens; l’òrgan de govern més adient per 
adoptar l’acord és el ple”.  
 
4. Entre els objectius del Pla de mandat 2016-2019 (PAM), aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 17 de desembre de 2015, es 
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preveu el d’impulsar una estratègia corporativa global de transparència i el de fomentar 
el bon govern a la Diputació de Barcelona. 
 
5. En compliment del que disposa l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, la competència per adoptar aquest acord 
correspon al Ple de la corporació. 
 
6. En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a 
la Presidència que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment  d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu 
professional de la Diputació de Barcelona, que es transcriu a continuació: 

 
“Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional 

de la Diputació de Barcelona 
 
Índex 
 

1.Introducció ........................................................................................................................... 13 
2.Objecte ................................................................................................................................ 14 
3.Àmbit subjectiu .................................................................................................................... 14 
4.Principis ètics i de bon govern ............................................................................................ 15 
5.Normes de conducta . ......................................................................................................... 15 
6.Mecanisme d’adhesió ......................................................................................................... 17 
7.Mecanisme de control intern ............................................................................................... 17 
8.Règim sancionador ............................................................................................................. 17 
9.Aprovació, vigència i revisió del codi .................................................................................. 18 
ANNEX. Document d’adhesió ................................................................................................ 18 

 
1. Introducció 

 
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de 
conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació 
establerts en aquesta llei i en la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, n’estableixi altres 
d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los. 
 
Aquest Codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de l’esmentada Llei 
i s’emmarca en les previsions de desplegament del Codi de bon govern i qualitat 
institucional de la Diputació de Barcelona, aprovat mitjançant Acord del Ple de la 
corporació de 30 de març de 2017.  
 
Aquest Codi és un marc autoregulador que mitjançant l’adhesió prevista a l’apartat 
6 obliga a la seva observança tots els càrrecs representatius i personal directiu de 
la Diputació de Barcelona i les entitats del seu sector públic que hi depenen 
íntegrament.  
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L’adhesió esmentada comporta el deure i obligació de respectar plenament en 
l'exercici dels càrrecs públics representatius i de les funcions executives o 
directives, així com, si escau, en aquelles activitats privades que puguin tenir 
impacte públic, els valors, principis i normes de conducta i d'actuació recollits en el 
Codi de bon govern i qualitat institucional i en aquest Codi; tot això sens perjudici de 
les prescripcions que en aquesta matèria estableix la legislació vigent. 
 
Els valors, principis i normes continguts en el present Codi hauran de ser adequats 
a l’evolució institucional de la Diputació de Barcelona i a la realitat social en la que 
s’insereix. En aquest sentit, el Codi es configura com un instrument viu que, d'acord 
amb les propostes que es realitzin, podrà ser modificat periòdicament pels òrgans 
competents per a la seva aprovació.  
 
La finalitat principal del Codi és prevenir i impedir l’aparició o reproducció de 
conductes no ajustades als valors i principis ètics i a les normes de conducta que 
estableix, a l'efecte de millorar la infraestructura ètica de la Diputació de Barcelona i 
aconseguir així un reforçament de la confiança ciutadana en aquesta institució i el 
nivell de govern que representa. 
 
2. Objecte 

 
Aquest codi té tres objectius fonamentals: 
 
 Determinar i desplegar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una 

millor actuació de la corporació. 
 

 Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels electes i del personal directiu 
professional de la Diputació de Barcelona i les normes de conducta que se’n deriven, 
així com els instruments de seguiment i control del seu compliment. 

 

 Consolidar un model corporatiu de govern obert que reforci la confiança de la ciutadania 
en la institució en base a una actuació proactiva en matèria de transparència. 

 

3. Àmbit subjectiu i d’aplicació 

 
El present codi és aplicable a: 
 
 Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes, amb 

independència de la seva integració o no en els òrgans de govern. 
 

 Els titulars o membres dels òrgans de govern dels organismes autònoms, entitats 
públiques empresarials i de les societats mercantils de capital íntegrament de la 
Diputació de Barcelona 

 

 Els titulars dels llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de 
Barcelona i dels seus ens instrumentals, que figurin amb aquest caràcter en la respectiva 
relació de llocs de treball.  

 

Aquest Codi és d’aplicació en l’àmbit dels organismes autònoms, de les entitats 
públiques empresarials i de les societats mercantils de capital íntegrament de la 
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Diputació de Barcelona sens perjudici de l’adequació que realitzin de les seves 
prescripcions al seu context institucional i de servei públic. 
 

4. Principis ètics i de bon govern 

 
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici 
de  
les seves funcions, d’acord amb els valors i principis de bon govern definits a la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i al Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona. 
 
5. Normes de conducta 

 
Compromisos generals  
 

 Actuar d’acord amb les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

 

 Exercir les seves funcions amb plena alineació amb l’assoliment dels 
compromisos corporatius establerts al Codi de bon govern i qualitat institucional, 
en relació amb: 

 

 el bon govern de la corporació 

 la relació amb els empleats 

 la prestació de serveis als ens locals i a la ciutadania 

 les relacions amb tercers 
 

 Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets 
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del 
nomenament davant el Registre d’Interessos i el Registre Especial de Béns 
Patrimonials de la Diputació de Barcelona, creats per Acord del Ple de la 
corporació en data 1 de juliol de 2010 (AP 161/10), en aplicació de l’article 75.7 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Aquesta 
declaració es publica al Portal de transparència i s’ha d’actualitzar en qualsevol 
moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la 
finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici 
del compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats.  

 
 Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves 

funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què 
la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats els drets a l’honor, 
la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge reconeguts en l’article 18.1 de la 
Constitució espanyola, o els drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la 
normativa d’aplicació.  

 
 Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del 

càrrec, que sols podrà ser utilitzada en el seu exercici, sens perjudici de les obligacions 
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derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge 
propi ni aliè.  

 

 Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les 
finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en 
compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels 
òrgans que dirigeixen.  

 
 Informar a la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat 

Institucional de qualsevol mesura o resolució judicial que l’afecti relacionada, directament 
o indirecta, amb els valors i principis de bon govern establerts a l’apartat 4 d’aquest Codi. 

 
Compromisos específics en relació amb els conflictes d’interessos i grups 
d’interès  
 
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal 
manera que poden afectar o donar l’aparença que afecten l’actuació independent, 
objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la presa de decisions 
públiques. 
  
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest 
codi han de seguir els principis següents:   
 

 Actuar amb independència i sense condicionaments per conflicte d’interessos 
públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.  

 

 Abstenir-se de participar, en congruència amb les disposicions dels articles 23 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 76 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en els assumptes 
que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu 
càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a 
terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat 
privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos 
públics. 

 

 No acceptar regals, donacions o tractes avantatjosos de cap classe de 
particulars i d’entitats públiques o privades, que puguin posar en dubte la seva 
integritat, honestedat o objectivitat en la presa de decisions o en la participació 
en aquestes, fora d’aquells regals de cortesia que, sense contravenir els usos 
habituals, socials o protocol·laris, li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En altre 
cas s'hauran de retornar o lliurar a l'òrgan competent per a què siguin incorporats 
a l’inventari del patrimoni de la corporació. 

 

 No acceptar invitacions per a àpats, ni per assistir a esdeveniments que no 
estiguin relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al 
portal de la transparència les assistències a esdeveniments que realitzin en 
representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat 
que lliura la invitació. 
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 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part 
d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, 
universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades 
oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves 
responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni 
allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. 

 

 Fer ús de criteris objectius, imparcials i de legalitat en la presa de 
decisions, especialment en l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i 
subvencions, la contractació pública i la selecció de personal, i garantir que els 
processos es desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat, 
publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i 
igualtat de gènere. 

 
 Ajustar les relacions amb els grups d’interès al compliment de les obligacions d’inscripció 

al Registre de grups d’interès de Catalunya, vetllar pel compliment del codi de conducta 
que els és aplicable, i incorporar a les seves agendes oficials els contactes que 
s’estableixin amb aquests grups als efectes de fer públiques, en el portal de la 
transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones 
físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu 
la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de 
desplegament.   

 

6. Mecanisme d’adhesió  

 
Els electes i el personal directiu professional de la Diputació de Barcelona han de 
formalitzar l’adhesió al Codi de conducta en el termini d’un mes a comptar des del 
seu nomenament, o en el termini d’un mes a comptar des de la publicació del 
present codi, en el cas dels que ja ocupin el càrrec. Els documents d’adhesió 
s’ajustaran al model de l’Annex, i seran incorporats als expedients personals 
corresponents. 
 

7. Mecanisme de control intern 

 
La Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat 
Institucional és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del Codi de conducta 
dels electes i del personal directiu professional.  
 
La Secretaria de la Comissió, amb la col·laboració, si s’escau, dels serveis jurídics i 
de recursos humans de la corporació, proporcionarà el suport tècnic que aquesta 
necessiti en relació amb el seguiment i l’aplicació del Codi; així com en l’execució 
de les mesures de difusió i promoció que s’aprovin realitzar. 
 
Anualment, s’emetrà un informe de l’activitat de la Comissió de Bon Govern, 
Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional, que es farà públic a través del 
Portal de la transparència.  
 
8. Règim sancionador 
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El règim sancionador aplicable en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, 
és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 
 
9. Aprovació, vigència i revisió del codi 

 
Aquest codi es aprovat pel Ple de la corporació i es mantindrà vigent mentre no se 
n’aprovi expressament la seva modificació o derogació. 
 
ANNEX. Document d’adhesió 

 

 
Adhesió al Codi de conducta dels electes i del personal directiu professional de la 
Diputació de Barcelona 
 
El/la sotasignat ......................................................, que ocupa el càrrec 
de/d’........................................................................... en virtut del nomenament 
mitjançant.......................de  data ............. 
 
Declaro: 
Que conec el Codi de conducta dels electes i del personal directiu professional de la 
Diputació de Barcelona aprovat pel Ple de la corporació, que m’hi adhereixo en la 
seva totalitat i accepto el compromís de facilitar-ne l’aplicació, i que assumeixo els 
principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi estableixen. 
 
I, perquè consti, ho signo en la data i el lloc que figuren tot seguit. 
 
..............., ..................................... 

“ 
Segon.- Disposar que el text del Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal 
directiu professional de la Diputació de Barcelona es publiqui íntegrament a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona, al Portal de transparència de la Diputació de 
Barcelona i, per a donar-li més difusió, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Algun Grup que vulgui 
intervenir? Senyor Funes, té la paraula.  

Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí. Bon dia a 
tothom. Gràcies, presidenta. És sabut pel conjunt de la corporació que l’aprovació 
d’aquest Codi és una petició també del nostre Grup. Les últimes notícies que ens va 
donar l’equip de govern és que els únics que havíem fet aportacions era el nostre Grup 
i que havíem fet un seguit d’aportacions i comentaris. No? Perdó, el Grup Socialista 
també havia fet les aportacions. En tot cas, en la nostra línia, havíem fet, com sempre 
aportacions per intentar millorar el contingut. Nosaltres entenem que, segurament, 
hagués estat més coherent tenir un únic Codi, un únic document. En tenim dos, però 
en tot cas, és un element que té a veure amb la bona governança de la casa i entenem 
que era prioritari fer-ho. Hem fet diferents elements afegits a l’articulat que ja se’ns ha 
contestat i que molts d’ells han estat incorporats. Entenem que és un bon pas, però 
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entenem que encara queda feina per resoldre i per situar. Només per tenir en compte 
que creiem que aquesta comissió que ha elaborat això hauria de fer també, entre 
altres coses, una guia de publicitat institucional. Crec que podria ser un encàrrec que 
el Govern podria fer a la pròpia Comissió de bon govern i transparència que ha fet. I 
nosaltres també creiem que seria coherent que plantegéssim la possibilitat de fer uns 
petits retocs en el funcionament i en la Comissió de aquesta pròpia Comissió de bon 
govern i transparència de la Diputació; donar-li algun caire una mica més professional, 
entre cometes, que si no fos estrictament de càrrecs electes o de càrrecs directius. En 
tot cas, això són coses que plantejarem allà. L’única reflexió que em sembla important 
situar té a veure amb què al final estem aprovant un codi que el què fa és aplicar-se 
sobre uns càrrecs electes i uns càrrecs directius i càrrecs eventuals, que al final ens 
autocontrolem a nosaltres mateixos. I això, per a nosaltres, té un cert punt de grinyol i 
creiem que això s’hauria d’haver intentat resoldre i que segurament s’hauria de buscar 
algun element d’assessorament a les bones pràctiques, les bones conductes, que no 
fos estrictament de la pròpia corporació, que no fos estrictament la pròpia corporació, 
la pròpia comissió qui ens controléssim. En tot cas, per no allargar-nos, entenem que 
és una bona notícia, ens hagués agradat que tots els comentaris que hem fet 
s’haguessin incorporat, s’han incorporat la majoria, per tant, hi estem a favor.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Senyora Díaz, té la 
paraula.  

Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Gràcies, presidenta. Bon dia a 
tothom. Nosaltres, en aquest cas, també vam fer algunes aportacions per intentar 
millorar el redactat que en bona part ja compartíem. La majoria han estat també 
recollides i, per tant, ens donem per satisfets i satisfetes i des d’aquest punt de vista 
també donarem suport al Codi. Pensem que el procés que ens ha portat fins aquí és 
un procés també de compartir un text i, des d’aquest punt de vista, nosaltres el validem 
completament, però pensem que encara queda molta feina a fer. Coincidim 
exactament amb el que ha dit el portaveu de l’Entesa. I en quin sentit? Primer perquè 
ara el que es tracta és fer la part més difícil, és fer efectiu aquest Codi, és aplicar el 
Codi, i especialment fer seguiment. Entenent aquest Codi que ara aprovem sempre 
com un text obert que haurà d’incorporar aquelles coses que, de manera eventual, 
podem trobar en el camí que ara hem de recórrer. Per tant, avui aprovem el Codi, 
començarem a fer seguiment, esperem que continueu comptant també, doncs, amb 
els diferents Grups de l’oposició per poder anar treballant i, com deia, la importància 
de poder aplicar-ho, de poder aprofundir i, fins i tot, en un moment donat, de poder-lo 
millorar, si és el cas, amb els esdeveniments que es puguin produir. El nostre vot 
serà favorable.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Doncs moltes gràcies. Passem a la 
votació. Vots en contra; abstencions; doncs queda aprovat per unanimitat de la 
corporació. 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels 
Grups Polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (10), 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). 
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Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
4.- Dictamen de data 12 de març de 2018, pel qual es proposa l’aprovació 
definitiva de l'Acord, amb els corresponents annexes, adoptat en el sí de la Mesa 
General de Negociació en data 22 de setembre de 2017 sobre l'aprovació del 
Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l'assetjament 
sexual, per raó de sexe i per identitat i orientació sexual, de la Diputació de 
Barcelona. 
 
“I. ANTECEDENTS  
 
En data 22 de setembre de 2017 la Mesa General de Negociació qui a l’empara de la 
legitimitat atorgada per l’article 36.3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació amb l’àmbit de 
negociació col·lectiva previst a l’article 37.1. j), del mateix, va assolir amb les seccions 
sindicals de CCOO i UGT l’Acord d’aprovar el Protocol per a la prevenció, detecció, 
identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat i 
orientació sexual, en els termes que a continuació es transcriuen: 

 
“ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES 
DE 22 DE SETEMBRE DE 2017, SOBRE L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A 
LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ, IDENTIFICACIÓ I ACTUACIÓ DE 
L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE I PER IDENTITAT DE GÈNERE 
I ORIENTACIÓ SEXUAL A LA FEINA 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  
 
La Diputació de Barcelona vol aconseguir un entorn de treball segur i respectuós 
per a totes les persones. 
 
Els articles 14 i 15 de la Constitució Espanyola proclamen el principi d’igualtat 
davant la llei i la prohibició de discriminació, d’una banda, i el dret a la integritat 
física i moral, d’altra. Aquests drets fonamentals comporten el dret de totes les 
dones i homes de la Diputació de Barcelona a no ser discriminats per raó del sexe o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com el dret a no ser 
sotmeses o sotmesos a tractes degradants, i obliguen, així mateix, a totes les dones 
i homes de la corporació a tractar les persones amb les quals es relacionen per 
motius laborals (empleats i empleades, proveïdors i proveïdores, col·laboradors i 
col·laboradores externs, etc.) amb respecte i a col·laborar perquè tothom sigui 
respectat.  
 
D’acord amb aquests drets fonamentals, així com d’acord amb els principis que han 
d’inspirar l’acció preventiva de les organitzacions establertes a l’article 15 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la Diputació de 
Barcelona, declara que l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i 
l’assetjament per identitat de gènere i orientació sexual a la feina no seran 
permesos ni tolerats sota cap circumstància i es prendran les mesures oportunes, 
tant en l’àmbit preventiu com disciplinari i d’acord amb el que preveu aquest 
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protocol. En el mateix sentit, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva entre dones i homes i la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes estableix l’acció normativa dirigida a combatre totes les 
manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de 
sexe i a promoure la igualtat real entre dones i homes, amb remoció dels obstacles i 
estereotips socials de gènere que impedeixen que així sigui, i commina a les 
Administracions Públiques a adoptar les mesures necessàries per fer possible 
aquesta igualtat. Així, el Títol I d’aquesta llei (articles 1 a 13), preveu els principis 
que han de regir l’actuació de l’Administració Pública per garantir la igualtat entre 
dones i homes, així com les conductes que tenen caràcter discriminatori. 
 
L’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual en 
l’àmbit del treball ha de prevenir-se i tractar-se si es produeix, ja que atempta contra 
la dignitat personal i professional, la protecció dels drets inviolables de les 
persones, i pot causar danys rellevants en la salut física i psicològica. 
 
Per aconseguir aquest propòsit, la Diputació de Barcelona demana que cadascuna 
de les persones de l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre 
d’altres i aquelles que exerceixen funcions de comandament, assumeixin les seves 
responsabilitats:  
 
- Fent tot el possible per prevenir comportaments i actituds constitutius 

d’assetjament sexual, per raó de sexe, i per identitat de gènere i orientació sexual. 
  
- Actuant, en aquestes situacions, de manera adient i solidària, d'acord amb les 

orientacions que estableix aquest protocol: no ignorant-les, no tolerant-les, evitant 
que es repeteixin o s'agreugin, posant-les en coneixement de les persones 
adequades i demanant-los ajuda, i finalment donant suport a les persones que les 
pateixen.  

 
Així mateix la Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
- Garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i les seves empleades, a 

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

 
- Difondre aquest protocol i facilitar les oportunitats de formació i informació per a 

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

 
- Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint 

aquestes situacions, nomenant una relació de persones amb la formació, 
aptituds i responsabilitats necessàries per desenvolupar aquesta funció.  

 
- Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions 

dintre de la corporació.  
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- Garantir que totes les sol·licituds i denúncies es tractin rigorosament i es tramitin 

de forma justa, ràpida i amb confidencialitat.  
 
- Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti 

denúncia o envers les persones que participin d’alguna manera en el procés. 
 
- Garantir una especial protecció dels grups en situació de vulnerabilitat i que 

precisin d’ella, com ara, dones soles amb responsabilitats familiars; dones 
víctimes de violència masclista o; dones amb discapacitat; el col·lectiu de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals  

 
- Aquest protocol, a més de representar un compromís institucional per a 

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

 
La Diputació de Barcelona ha elaborat aquest protocol en compliment d’aquesta 
normativa:  
 
- La Constitució espanyola, en els articles 1.1, 9.2, 10.1, 14, 15, 18.1, 35.1 i 53.2, 

empara els drets a la dignitat, l’honor, la intimitat personal, la llibertat, el  
respecte i la igualtat, així com a la integritat física i moral i a no rebre tractes 
degradants entre ciutadans i ciutadanes. 

 
L'article 40.2 de la Constitució Espanyola encomana als poders públics, com un 
dels principis rectors de la política social i econòmica, vetllar per la seguretat i 
higiene en el treball. Aquest mandat constitucional comporta la necessitat de 
desenvolupar una política de protecció de la salut dels treballadors i de les 
treballadores mitjançant la prevenció dels riscos derivats del seu treball i troba en la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (en endavant, 
LPRL), el seu pilar fonamental, en tant que es configura el marc general en el qual 
hauran de desenvolupar-se les diferents accions preventives.  
 
- El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, TREBEP) 
contempla dins dels drets individuals de les empleades i empleats públics el 
respecte a la seva intimitat, orientació sexual, la pròpia imatge i dignitat en el 
treball, especialment davant la persecució sexual i per raó de sexe, moral i 
laboral (article 14 h), així com la no discriminació per raó de naixement, origen 
racial o ètnic, gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions, opinió, 
discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social 
(article 14 i). 
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Alhora, el títol VII del citat TREBEP, relatiu al règim disciplinari, estableix com a falta 
molt greu tota actuació que suposi discriminació per raó d'origen racial o ètnic, 
religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de 
naixement o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social, així com l'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat i orientació sexual i l'assetjament moral (article 95.2.b). Així 
mateix, la seva disposició addicional setena, recull el deure de les administracions 
públiques d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació 
laboral entre dones i homes. 
 
- Altrament, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre 

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

 
De la mateixa manera, l’article 51 de la LOI, recull els criteris d’actuació de les 
administracions públiques en l’àmbit de les seves competències respectives i en 
aplicació del principi d’igualtat entre dones i homes, entre d’altres, l’apartat e) que 
obliga a establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe i l’apartat f) que obliga a establir mesures efectives 
per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o indirecta, per raó de sexe. 
 
Concretament, en relació amb l’assetjament sexual, l’article 48.1 i la Disposició final 
sisena de la LOI estableixen, respectivament, que les administracions públiques 
han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe i, alhora, arbitrar procediments específics per prevenir 
i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular les persones 
que n’hagin estat objecte. En aquest sentit, el Pla d’Igualtat de Gènere de la 
Corporació (abril 2015) preveu com un dels objectius a assolir, el de millorar les 
eines de prevenció dels assetjaments sexual i per raó de sexe, identitat i orientació 
sexual, per mitjà de l’elaboració i difusió d’un protocol per prevenir, detectar i 
identificar situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació 
sexual. 
 
- La Llei 17/2015, de Catalunya de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i 

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

 
- La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

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

 
- La Llei 11/2014, de 2 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, 

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

 
- Finalment l’article 184 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 

Penal conté la regulació del delicte d’assetjament sexual i l’article 173.1 conté la 
regulació de l’assetjament per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació 
sexual. 

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

seva integritat i dignitat.  
 
- Establir els mecanismes de prevenció, de protecció i resposta necessaris per 

evitar que es produeixin situacions d’assetjament. 
 
- Informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d’assetjament sexual, 

per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina. 
 
- Disposar d’un circuit d’accés, comunicació i resolució àgil. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

- Garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones afectades.  
 
- Garantir a totes les empleades i els empleats el coneixement del present protocol 

i posar-lo al seu abast. 
 
- Definir els òrgans responsables i les competències dels membres que intervenen 

en l’aplicació del protocol.  
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
Aquest protocol s’aplica a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que 
tingui lloc en l’entorn de les relacions laborals de la Diputació de Barcelona, així 
com a tot el personal que es trobi en situació de servei actiu en aquesta corporació, 
amb independència del tipus de relació jurídica i de la seva durada. 
 
Respecte dels funcionaris i funcionàries d’aquesta corporació adscrites a 
organismes autònoms, consorcis i altres ens participats per la corporació, l’aplicació 
del present protocol a instància de l’empleat o empleada afectada comportarà la 
intervenció de la tècnica o del tècnic de l’OPRL qui prèvia valoració dels 
antecedents de què disposi (entre d’altres, entrevista amb l’empleat o empleada, 
documentació aportada per aquest i, si escau, pels òrgans d’adscripció), emetrà un 
informe del qual es donarà trasllat a l’organisme, consorci o ens d’adscripció amb la 
finalitat d'arribar a un consens quant a la forma de tractar el cas.  
 
Les empreses externes contractades per la corporació o d’altres administracions 
públiques que desenvolupin simultàniament activitats en un centre de treball de la 
corporació seran informades de l’existència d’aquest protocol. 
 
Quan es produeixi un cas d’assetjament que afecti a empleades i empleats públics 
de la corporació i personal d’altra administració pública o d’una empresa externa 
contractada, s’aplicaran els mecanismes de coordinació empresarial. Per tant, hi 
haurà comunicació recíproca sobre cada cas amb la finalitat d'arribar a un acord 
sobre la forma de tractar-lo.  
 
3. POLÍTICA PREVENTIVA DE LA CORPORACIÓ  
 
En l’àmbit de la prevenció s’ha de posar èmfasi en les actuacions proactives, 
promovent actuacions dirigides a evitar situacions d’assetjament sexual, per raó de 
sexe, identitat de gènere i orientació sexual. Per assolir-ho és necessari definir i 
posar en marxa actuacions preventives a diferents nivells: 
 
1.- Elaboració d’estratègies de sensibilització, informació i formació en matèria 
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual. 
Més enllà de l’acció general de prevenció i millora de les condicions psicosocials del 
lloc de treball, és necessari desenvolupar estratègies preventives específiques 
adreçades a evitar o reduir la possibilitat de conductes d’assetjament, mitjançant 
actuacions com ara: 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 Facilitar la formació i la informació adient en prevenció, detecció i identificació de 
comportaments d’assetjament adreçada als comandaments que, entre d’altres 
objectius, pretengui l’assoliment d’un estil de lideratge i de gestió adequat. 

 

 Formar i informar a tot el personal de la corporació en prevenció, detecció i 
identificació de comportaments d’assetjament sexual, per raó de sexe i per 
identitat de gènere i orientació sexual. 

 

 Elaborar documentació divulgativa diversa en relació amb la identificació dels 
possibles riscos i les mesures preventives adients i garantir que aquesta arribi a 
totes les empleades i a tots els empleats . 

 

 Fer referència a l’existència del present protocol en el manual d’acollida de la 
corporació, així com garantir la seva difusió (intranet, fulletons, etc.). 

 

 Realitzar campanyes de sensibilització de tolerància zero envers a l’assetjament.  
 
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos 
Laborals, amb la col·laboració que sigui necessària de la Direcció de Serveis de 
Formació i el Gabinet de Premsa i Comunicació. 
 
La Comissió Directiva de prevenció de riscos laborals així com la del Pla d’Igualtat 
de Gènere farà el seguiment de la diagnosi dels indicadors previstos a l’apartat 8.  
 
2.- Establir mecanismes per a la identificació i resolució precoç de situacions que 
poden afavorir l’aparició de conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i per 
identitat de gènere i orientació sexual, a través de:  
 

 La realització de les corresponents avaluacions i estudis de riscos psicosocials 
que siguin sensibles al gènere per a tota l’organització, aplicar les mesures de 
millora que es derivin de les mateixes i realitzar el seu seguiment. 

 

 La realització de les intervencions específiques per a la resolució de conflictes 
interpersonals. 

 

 La facilitació als comandaments d’instruments d’identificació precoç de conflictes, 
i en el seu cas, per a la solució dels mateixos.    

 
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
3.- Promoure la realització d’estudis per conèixer la incidència i característiques de 
les conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i 
orientació sexual i poder valorar el seu impacte en la salut de les empleades i dels 
empleats de la corporació. Així com, valorar si les conductes d’assetjament 
incideixen, entre altres, en els següents factors: 
 

 La incapacitat temporal 

 L’absentisme 
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 L’incompliment de l’horari 

 L’accidentalitat 

 La productivitat 

 Les sol·licituds de canvi de lloc de treball 

 La demanda d’atenció mèdica per part de les persones d’un entorn laboral 
determinat. 

Les dades dels estudis s’han demostrar desagregades per sexe. 
 
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
4.- Promoure polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat sexual i una organització 
del treball que dificultin l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació 
sexual.  
 
Aquesta mesura preventiva correspon a la Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania, amb la col·laboració que pugui ser necessària de l’Oficina de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
 
5. Facilitar estils de gestió i lideratge participatius, que estimulin la cohesió grupal i 
afavoreixin el flux d’informació entre  els empleats i les empleades.  
 
Aquesta mesura preventiva correspon a la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans, amb la col·laboració que sigui necessària de la Direcció de Serveis de 
Formació. 
 
6. Aprovar i difondre aquest protocol per fer front a les denúncies de manera 
efectiva.  
 
L’aprovació del protocol correspon al Ple corporatiu. La campanya de difusió 
correspon al Gabinet de Premsa i Comunicació amb la col·laboració de la Direcció 
dels Serveis de Recursos Humans i s’executarà en el termini màxim d’un any a 
partir de la seva aprovació en el Ple. 
 
7. Fer el seguiment, el control i l’avaluació del procediment implantat.  
 
Aquesta mesura preventiva correspon a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, i 
als delegats i delegades de prevenció d’acord amb el que disposa el punt 7.1 
d’aquest protocol.  
 
4. DEFINICIÓ I TIPOLOGIES D’ASSETJAMENT 
 
4.1 Assetjament sexual 
 
Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, que 
s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, o 
de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.  
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Cal tenir en compte que, perquè existeixi aquest tipus d’assetjament no es 
requereix reiteració de la conducta. En qualsevol cas, la víctima haurà d’haver 
manifestat el seu rebuig respecte la conducta realitzada al denunciant. Aquest 
rebuig no té perquè ser exprés i directe, essent suficient que s’infereixi dels fets que 
les actuacions sexuals no són desitjades per la persona denunciant. 
   
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments 
següents poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual: 
 
Verbal: fer comentaris sexuals obscens, bromes sexuals ofensives, preguntar o 
explicar fantasies sexuals, fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física 
d’una persona, pressionar per aconseguir una cita o favor sexual, peticions 
explícites de favors sexuals, difondre rumors sobre la sexualitat d’una persona i 
d’altres.  
 
No Verbal: gestos obscens, enviar cartes o correus electrònics de caràcter sexual 
ofensius, utilització de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o d’imatges de 
contingut sexualment explícit, mirades lascives al cos, entre d’altres. 
 
Físic: pessigar, tocar parts sexuals, fer massatges no desitjats, arraconar a soles a 
una persona, forçar a algú a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o 
perdre certs beneficis o condicions de treball (xantatge sexual), entre d’altres. 
 
En alguns casos l’assetjament sexual es pot produir de forma no intencional. La 
inexistència d’intencionalitat de la persona que inicia la conducta ofensiva no 
l’exonera de responsabilitat. 
 
4.2 Assetjament per raó de sexe 
 
Qualsevol comportament no desitjat realitzat en funció del sexe d’una persona en 
ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o 
la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva 
dignitat i crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant i ofensiu. 
 
En aquest tipus d’assetjament sí es requereix reiteració de la conducta ofensiva. 
 
Així mateix, en relació amb les dones, constitueix discriminació directe per raó de 
sexe qualsevol tracte desfavorable relacionat amb l’embaràs o la maternitat, i els 
relacionats amb l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral. Sens perjudici que en ocasions aquestes conductes, 
també puguin afectar homes que exerceixen els seus drets de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral.  
 
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments 
següents poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament per raó de 
sexe: ridiculitzar o menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual 
d’una persona per raó del sexe; ignorar aportacions, comentaris o accions d’una 
persona per raó del sexe; tenir actituds condescendents o paternalistes; i d’altres.  
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En alguns casos l’assetjament per raó de sexe es pot produir de forma no 
intencional. La inexistència d’intencionalitat de la persona que realitza la conducta 
ofensiva no l’exonera de responsabilitat. 
 
4.3 Assetjament per identitat de gènere i orientació sexual  
 
L’assetjament per identitat de gènere sexual inclou qualsevol comportament no 
desitjat envers les persones transsexuals, les que es troben en procés de 
reassignació de gènere o de sexe i envers el sentiment de persones de pertinença 
a un sexe o un altre, amb independència del sexe biològic. 
 
L’assetjament per raó de l’orientació sexual el constitueix un comportament no 
desitjat relacionat amb l’orientació sexual d’una persona (lesbianes, gais, bisexuals) 
que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la 
seva integritat física i psíquica, i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, 
humiliant o ofensiu.  
 
Si el comportament es valora de manera aïllada, pot no tenir rellevància, però 
n’adquireix quan aquest es reprodueix de manera  sistemàtica i acaba suposant una 
acumulació de conductes ofensives. 
 
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments 
següents poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament per identitat 
de gènere i orientació sexual: dir insults basats en la identitat de gènere o 
l’orientació sexual de la persona; fer servir formes ofensives d’adreçar-se a la 
persona; ridiculitzar o menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual 
d’una persona per raó de la seva identitat de gènere o orientació sexual; utilitzar 
humor ofensiu; ignorar aportacions, comentaris o accions d’una persona per raó de 
la seva identitat de gènere o orientació sexual; tenir conductes discriminatòries per 
raó de la seva identitat de gènere o orientació sexual, i d’altres. 
 
En alguns casos l’assetjament per identitat de gènere i orientació sexual es pot 
produir de forma no intencional. La inexistència d’intencionalitat de la persona que 
inicia la conducta ofensiva no l’exonera de responsabilitat. 
 
4.4  Tipologies d’assetjament   
 
4.4.1 En funció de la direcció de les interaccions  
 
En funció de la direcció de les interaccions entre l’assetjador o la assetjadora i la 
persona que els pateix i dels nivells organitzatius afectats es poden donar els 
següents tipus : 
 

 Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb 
superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores. 

 

 Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una empleada o un 
empleat o grup d’empleats i/o d’empleades sobre una persona amb superioritat 
jeràrquica. 
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 Assetjament horitzontal: pressió exercida per un empleat o una empleada o 
per un grup d’empleades i/o d’empleats sobre un dels companys o companyes. 

 
4.4.2 Tipologies que es poden donar específicament en els supòsits 
d’assetjament sexual i per raó de sexe 
 

 Assetjament d’intercanvi o xantatge sexual (quid pro quo). Es força la 
persona assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre 
certs beneficis o condicions en el treball; la negativa de la persona a una 
conducta de naturalesa sexual s’utilitza per negar-li l’accés a la formació, 
l’ocupació, la promoció, l’augment de salari o qualsevol altra decisió sobre la 
feina. Implica un abús d’autoritat, d’una persona jeràrquicament superior en la 
relació laboral, sobre una persona subordinada. 

 

 Assetjament ambiental. És la conducta que crea un ambient laboral intimidatori, 
hostil, humiliant, ofensiu, comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc. 
(normalment requereixen insistència i repetició de les accions, en funció de la 
gravetat del comportament) per a la persona que és objecte d’assetjament. 

 
4.4.3 Tipologies que es poden donar en els supòsits d’assetjament per 
identitat de gènere i orientació sexual  
 

 Discriminació directa: Situació en la qual es trobi una persona que és, ha sigut 
o que pugui ser tractada per la identitat de gènere i l’orientació sexual d’una 
manera menys favorable que una altra en una situació anàloga. 

 

 Discriminació indirecta: Situació en la qual una disposició, un criteri, una 
interpretació o una pràctica presumiblement neutres poden ocasionar en 
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals o intersexuals (LGBTI) un desavantatge 
particular respecte de persones que no ho són. 

 

 Discriminació per associació: situació en què una persona és objecte de 
discriminació per identitat de gènere o orientació sexual com a conseqüència de 
la seva relació amb una persona o un grup LGBTI. 

 
5. PROCEDIMENT 
 
5.1 Garanties i principis del procediment 
 

 Respecte i protecció 
 
S’ha d’actuar amb la discreció necessària per protegir la intimitat i la dignitat de les 
persones afectades. Les actuacions han de tenir lloc amb el màxim respecte a totes 
les persones implicades, així com els testimonis.  
 
Durant totes les actuacions d’aquest procediment les persones afectades poden ser 
assistides per un delegat o una delegada de prevenció així com per una persona de 
la seva confiança.  
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 Confidencialitat 
 

La informació aportada i generada per les actuacions dutes a terme en l’aplicació 
d’aquest Protocol té caràcter confidencial i només pot ser coneguda, i segons el 
paper que desenvolupin, per les persones que intervenen directament en el 
desenvolupament de les diferents fases.  
 

Les persones que intervinguin en el procediment tenen l’obligació de no transmetre 
ni divulgar informació sobre el contingut de les denúncies presentades, resoltes o 
en procés d’investigació de les quals tinguin coneixement. En aquest sentit s’exigirà 
la signatura d’un compromís de confidencialitat a qualsevol persona que intervingui 
en el procediment. 
 

Les dades relatives a la salut han de ser tractades de forma específica, de manera 
que s’incorporin a l’expedient després de l’autorització expressa de la persona 
afectada, i qualsevol informe que se’n derivi ha de respectar el dret a la 
confidencialitat de les dades de salut. 
 

La informació objecte de tractament i les persones que hi accedeixin restaran 
subjectes al règim previst per l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, i 10 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 

 Dret a la informació 
 

Les persones que tinguin la condició d’interessades en el procediment tramitat 
tenen dret d’accés a l’expedient en els termes establerts a la normativa reguladora 
del procediment administratiu. 
  
 Diligència i celeritat 
 

La investigació i la resolució del cas s’han de dur a terme amb la professionalitat i 
diligència degudes i sense demores injustificades, de manera que el procediment es 
pugui completar en un temps màxim de 2 mesos. 
 

 Tracte just 
 
El procediment garantirà l’audiència imparcial i un tractament just a totes les 
persones implicades. Totes les persones que intervinguin en el procediment han 
d’actuar de bona fe en la recerca de la veritat i l’esclariment dels fets denunciats. 
 

 Protecció davant de possibles represàlies 
 
Totes les persones implicades han de tenir garanties de no discriminació, ni 
represàlies per la participació, tant activament com passiva, en el procés d’aquest 
protocol.  
 

 Col·laboració 
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Totes les persones que siguin citades en el transcurs de l’aplicació d’aquest 
procediment tenen el deure d’implicar-se i de prestar la seva col·laboració. 
 

 Formació de les persones que intervenen en el procediment 
 
La persona de referència, així com els membres que integraran la Comissió Tècnica 
d’Investigació han de ser persones suficientment formades en la matèria 
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a 
la feina per l’exercici de les seves funcions.  
 
5.2 Definició i competències dels agents que intervenen 
  
a) Persones de referència.  
 
Les funcions corresponents a la persona de referència les realitzaran un psicòleg o 
psicòloga o un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals, adscrit a l’Oficina de 
Prevenció de Riscos Laborals, i un delegat o delegada de prevenció.  
 
La Direcció de Serveis de Recursos Humans designarà a les persones de 
referència a proposta de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i dels delegats o 
delegades de prevenció. Aquests darrers faran la proposta de manera conjunta. Així 
mateix, a proposta de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i dels delegats o 
delegades de prevenció, la Direcció de Serveis de Recursos Humans, nomenarà les 
persones que actuaran com a suplents de les persones de referència que 
exerceixin les funcions com a titulars. Les persones de referència suplents 
únicament exerciran les funcions durant els períodes en que el o la titular no estigui 
prestant serveis. 
 
Les dues persones de referència, així com les persones suplents, seran nomenades 
per a un període de 2 anys, coincident amb el nomenament dels membres que 
formaran part de la Comissió Tècnica d’Investigació. 
 
En el supòsit que alguna de les persones de referència deixés de tenir la condició 
de psicòleg o psicòloga o tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals adscrit a 
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals o la condició de delegat de prevenció, 
perdrà, automàticament, la condició de persona de referència. Per aquest supòsit, 
la persona de referència dirigida com a suplent, passarà a tenir la condició de titular, 
fins la finalització del període de 2 anys. 
 
Les persones de referència no podran formar part de la Comissió Tècnica 
d’Investigació mentre duri el seu nomenament com a tals. 
 
Totes les persones de referència, tant els titulars com els suplents, hauran de ser 
persones suficientment formades en la matèria d’assetjament sexual, per raó de 
sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina, per l’exercici de les 
seves funcions. 
 
No seran d’aplicació a les persones de referència les causes de recusació o 
abstenció previstes a la legislació vigent. 
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El nom de les persones de referència es publicarà al web de la corporació, en el 
mateix lloc on es trobi publicat aquest Protocol. 
 
Són funcions de les persones de referència, les següents:  
  

 Informar i assessorar la persona afectada sobre els seus drets, sobre el 
contingut del protocol i les opcions i accions que pot emprendre a l’inici i durant 
tot el procés, Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, 
l’adopció de mesures cautelars i/o preventives. 

 
b) Oficina de Prevenció de Riscos laborals (OPRL). 
 
Són funcions de l’OPRL, les següents: 
 

 Iniciar d’ofici el procediment del protocol, quan sigui coneixedora d’un supòsit 
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual 
a la feina. 

 Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de 
mesures cautelars i/o preventives. 

 Coordinar les gestions tècniques i mèdiques externes. 

 Conservació i custòdia de les dades. 
 
c) Direcció de Serveis de Recursos Humans (DSRH). 
 
Són funcions de la Direcció, les següents: 
 

 Aplicar les mesures cautelars proposades per la persona de referència o per 
l’Oficina de prevenció de Riscos Laborals. 

 Aplicar les mesures preventives i correctores proposades per la Comissió 
Tècnica d’Investigació. 

 Iniciar, si escau, les actuacions per determinar l’existència de possibles 
responsabilitats disciplinàries derivades dels fets denunciats.  

 Posar els fets en coneixement del Ministeri Fiscal quan de la instrucció del 
possible expedient disciplinari iniciat resultin indicis fonamentats de criminalitat; 
en aquests supòsits, la DSRH haurà de disposar la suspensió del procediment 
disciplinari endegat fins que existeixi resolució en via judicial. 

 
d) Càrrecs i comandaments. 
 
Els càrrecs i el personal que ocupi llocs de comandament tenen l’obligació de:  
 

 Vetllar per reduir i eliminar els factors de risc que generen l’aparició de situacions 
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual 
a la feina.  

 Posar en coneixement a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, de manera 
immediata qualsevol indici que pogués comportar l’aplicació d’aquest protocol. 

 Executar les mesures cautelars, i/o les mesures correctores que calgui aplicar.  
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e) Comissió de Seguiment de Riscos Psicosocials. 
 

 Rebre informació del nombre d’expedients que s’inicien, del resultat d’aquells 
que hagin estat portats a tràmit, de les mesures correctores adoptades en el seu 
cas i de les persones proposades com a membres de la Comissió Tècnica 
d’Investigació, tot respectant les garanties previstes en aquest protocol (d’acord 
amb el que es conté a l’annex 5a). 

 Rebre informació sobre el seguiment de l’execució i del compliment de les 
mesures correctores disposades en aplicació d’aquest protocol, tot respectant les 
garanties previstes en el mateix. 

 Rebre el document de transmissió d’informació sobre el resultat de la 
investigació de cada cas (annex 5a). 

 
f) Comitè de Seguretat i Salut (CSS). 
 
Són funcions del CSS, les següents: 
 

 Rebre informació del nombre d’expedients que s’hagin tramitat, les mesures 
adoptades i les persones que han format part com a membres de la Comissió 
Tècnica d’Investigació en aplicació d’aquest protocol (annex 5b). 

 
g) Delegats i delegades de Prevenció. 
 

 Tenen l’obligació de comunicar les possibles situacions d’assetjament sexual, 
per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual de les quals tinguin 
coneixement, d’acord amb el que preveu l’article 29 LPRL. 

 Poden acompanyar i donar suport a la persones afectades en el procediment, 
sempre i quan aquestes així ho sol·licitin. 

 
h) Empleades i empleats de la corporació. 
 
Tenen el deure de: 
 

 Comunicar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per 
identitat de gènere i orientació sexual  que detectin. 

 Col·laborar en els procediments aportant la informació de que es disposi 
relacionada amb els fets investigats requerida a sol·licitud de la Comissió 
Tècnica d’Investigació. 

 
i) Comissió Tècnica d’Investigació (CTI):  
 
Integraran la CTI: 
 

 Un tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals de l’OPRL. 

 Una tècnica o tècnic de l’OPRL expert en temes d’igualtat de gènere.   

 Una o un jurista de la Direcció de Serveis de Recursos Humans, que a més farà 
les funcions de secretària o secretari. 
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 A proposta de la part social, un expert o una experta en temes d’igualtat de 
gènere. 

 
La Direcció de Serveis de Recursos Humans designarà als membres titulars i les 
persones que actuaran com a suplents. 
 
Tots els membres, titulars i suplents, i hauran de ser persones suficientment 
formades en la matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de 
gènere i orientació sexual a la feina. 
 
La CTI tindrà caràcter permanent. Els seus membres, titulars i suplents, seran 
designats nominalment, per un període de 2 anys i podran ser renovats per aquest 
càrrec. Es donarà publicitat del nom de les persones que la composen al web de la 
corporació.  
 
En el moment que finalitzi el període de 2 anys referit al paràgraf anterior, la CTI 
que acaba la seva vigència haurà de resoldre tots els casos que estiguin en procés 
de tramitació i dels quals tingui coneixement. 
 
La CTI que es constitueixi com a substitució de l’anterior tindrà coneixement dels 
nous supòsits que tinguin lloc a partir de la data de la seva constitució. 
 
Seran d’aplicació als membres de la CTI les causes de recusació o abstenció 
previstes a la legislació vigent. Per al cas que concorregués alguna causa en algun 
dels membres de la CTI, es designarà, per a conèixer del cas concret, la persona 
suplent de la persona recusada o que s’hagi abstingut. 
La CTI prendrà les seves decisions de forma col·legiada i es regirà pel règim que 
estableix la legislació de procediment administratiu sobre el funcionament i 
actuacions dels òrgans col·legiats. La CTI podrà actuar sempre que hi hagi majoria. 
 

Són funcions de la CTI, les següents:  
 

 Investigar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per 
identitat de gènere i orientació sexual de les quals tingui coneixement, en el marc 
de la corporació.  

 Emetre informe vinculant en relació amb les situacions descrites a l’apartat 
anterior sobre l’existència o no d’una situació d’assetjament sexual, per raó de 
sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. 

 Fer recomanacions, si escau, sobre les intervencions i mesures que són 
necessàries. 

 Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de 
mesures cautelars i/o preventives. 

 

5.3 Fases del procediment  
 
En aquest punt es defineixen les diferents fases d’assessorament, investigació, 
resolució i resposta que la corporació articularà davant una denúncia d’assetjament 
sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. 
 
5.3.1 Fase d’assessorament previ  



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 
Abans de l'inici de les fases d’intervenció previstes al punt 5.3.2 d'aquest protocol 
l'empleat o empleada que tingui sospita que està patint assetjament o qualsevol 
altra persona que tingui coneixement d'un possible supòsit d'assetjament, pot 
adreçar-se a una de les persones de referència, o directament, a l'Oficina de 
Prevenció de Riscos Laborals, per rebre l'assessorament necessari. 
 
La persona de referència haurà de complir els següents criteris en relació amb 
l’assessorament i acompanyament que farà a la persona afectada: realitzar una 
escolta activa i proactiva, donar la informació d'una manera clara i comprensible, 
informar dels serveis i recursos disponibles, acompanyament personalitzat a partir 
de la valoració de la demanda i les expectatives de la persona afectada, defugir de 
la reinterpretació dels fets així com la creació de falses expectatives, evitar actituds 
paternalistes, evitar judici de valor sobre les actuacions de la persona afectada, 
respectar l'autonomia en la presa de decisions de la persona afectada i donar 
suport a les seves decisions. També ha de tenir en compte la diversitat, la realitat 
cultural de la persona i les especificitats de l'assetjament. 
 
Aquesta fase no té caràcter d'obligatòria, sinó que tindrà lloc sempre que la persona 
afectada, o qualsevol altra persona que tingui coneixement d'un supòsit 
d'assetjament, requereixi l'assessorament d'una de les persones de referència. 
 
5.3.2 Fases d’intervenció 
 
a) Sol·licitud d’inici del protocol 
 
El procediment s’iniciarà d’ofici o a instància de la part afectada. En aquest darrer 
supòsit, el procediment s’iniciarà a partir de la sol·licitud per escrit i registrada, 
segons l’annex 1, que s’adreçarà a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 
(OPRL). La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la denúncia, segons el formulari 
2, que s’adjuntarà en sobre tancat.  
 
La sol·licitud haurà de presentar-se necessàriament segons el que preveu el 
paràgraf anterior (per escrit i la denúncia en sobre tancat), per tal de donar 
compliment del que disposa la normativa sobre procediment administratiu, així com, 
per garantir el principi de confidencialitat de les dades.     
 
Quan l’inici ho sigui a instància de part, en el termini màxim d’1 dia laborable 
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals donarà trasllat de la sol·licitud a la CTI 
perquè doni inici al procediment. 
 
Quan ho sigui d’ofici, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals donarà trasllat a la 
CTI perquè doni inici al procediment. 
 
El protocol es podrà iniciar d’ofici quan l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 
tingui coneixement de l’existència d’un possible supòsit d’assetjament sexual, per 
raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. Aquest coneixement es pot 
produir a través d’una de les persones de referència; d’un delegat o delegada de 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

prevenció o un representant sindical; de qualsevol persona que tingui coneixement 
del cas o; per qualsevol altre canal. 
 
Així mateix quan l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals hagi rebut a una 
persona que manifesti ser objecte d’un assetjament sexual, per raó de sexe o per 
identitat de gènere i orientació sexual però que hagi renunciat a l’inici del protocol, 
l’Oficina iniciarà d’ofici el procediment si considera que existeixen indicis sobre una 
possible situació d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i 
orientació sexual. 
 
El procediment s’iniciarà d’ofici a partir de la sol·licitud per escrit i registrada, segons 
l’annex 1, adreçada a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. La sol·licitud ha 
d’anar acompanyada d’un escrit (formulari 3), què, a més d’estar signat per qui el 
presenta, haurà de contenir, com a mínim, la descripció dels fets on es faci constar 
el lloc, dates, durada, reiteració, persona o persones afectades i àmbit afectat. 
S’acompanyarà del consentiment informat quan s’identifiqui la persona afectada 
(formulari 4). En cas contrari, es garantirà, si així ha estat sol·licitat per la persona 
afectada, el seu anonimat. D’aquest escrit es donarà trasllat a la Comissió Tècnica 
d’Investigació. En el cas que sigui l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals qui 
impulsa l’inici del protocol, serà aquesta qui haurà de formalitzar l’escrit amb el 
contingut mínim referit, i donar-ne trasllat a la Comissió Tècnica d’Investigació. 
 
El coneixement d’un possible supòsit fonamentat d’assetjament sexual, per raó de 
sexe o per identitat de gènere i orientació sexual, per qualsevol dels agents que 
intervenen, descrits al punt 5.2. d’aquest Protocol, comportarà l’obligació de posar-
ho en coneixement de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals perquè pugui 
iniciar les actuacions a l’efecte que la Comissió Tècnica d’Investigació pugui 
determinar si existeix, o no, assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de 
gènere i orientació sexual. 
 
b) Comissió Tècnica d’Investigació (CTI) 
 
La Comissió Tècnica d’Investigació, un cop rebut l’escrit de sol·licitud d’inici 
d’actuacions amb la documentació corresponent, iniciarà la tramitació de la 
investigació pertinent a efecte de determinar si existeix o no assetjament sexual, per 
raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. 
 
En aquest sentit, i d’acord amb les funcions que té encomanades aquesta 
Comissió, detallades al punt 5.2 i) d’aquest Protocol, les actuacions de la CTI són 
les següents: 
 

 Atendre la sol·licitud d’intervenció realitzada seguint els models establerts.  

 Realitzar les actuacions pertinents per recavar la informació i documentació  
necessària sobre els fets denunciats, compareixences i altres proves que 
s’estimin oportunes. En aquest sentit s’analitzarà la denúncia i la documentació 
presentada i podrà entrevistar a les persones implicades i als possibles 
testimonis. 
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 Emetre un informe motivat i vinculant sobre l’existència o no d’assetjament 
sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. L’informe 
valorarà la concurrència de causes agreujants.  

 
L’informe haurà de contenir les dades relatives a la identificació de les persones 
implicades en el procediment del qual ha conegut i la relació nominal de les 
persones que han format part de la CTI. 
 

 Proposar les intervencions i les mesures necessàries a la DSRH. 

 Notificar l’informe resultant a les parts interessades i a la DSRH. 

 La persona que faci les funcions de secretària o secretari de la CTI haurà de 
custodiar l’expedient generat per les actuacions portades a terme per la 
Comissió. 

 Així com qualsevol altra actuació que, a criteri de la CTI, resulti necessària. 
 
5.3.3. Mesures cautelars i/o preventives 
 
La Direcció de Serveis de Recursos Humans adoptarà les mesures cautelars i/o 
preventives (a petició de la persona de referència o de la CTI), en funció del risc i/o 
dany de la persona assetjada.  
 
Les mesures cautelars i/o preventives podran consistir, entre d’altres en l’adaptació 
del lloc de treball o de l’horari, el canvi de lloc de treball o la dispensa de 
l’assistència al treball. No  podran afectar les condicions retributives de les persones 
afectades per les mateixes.  
Les mesures cautelars i/o preventives seran d’obligat compliment.  
 
5.3.4 Actuacions derivades 
 
Si l’informe de la CTI conclou l’existència d’una situació d’assetjament sexual, per 
raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual al marge de les mesures 
proposades en el mateix, s’iniciarà el corresponent expedient sancionador 
(disciplinari, civil o penal), per determinar l’eventual responsabilitat de la persona o 
persones denunciades. 
 
Constitueix falta disciplinària de caràcter molt greu, qualsevol actuació que suposi, 
entre d’altres, discriminació per raó d’orientació sexual, sexe així com, l’assetjament 
per raó d’orientació sexual, l’assetjament sexual i per raó de sexe, article 95.2, lletra 
b), del  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). En els mateixos termes, l’article 54,2, 
lletra g), del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, Text refós de la  Llei de 
l’Estatut dels Treballadors, tipifica com incompliment contractual susceptible 
d’extingir el contracte de treball mitjançant acomiadament disciplinari, l’assetjament 
per raó d’orientació sexual, l’assetjament sexual o per raó de sexe. 
 
D’acord amb el disposat a l’article 96.1, lletres a) i b), del TREBEP, la comissió 
d’una falta molt greu pot donat lloc a la imposició de la sanció de separació del 
servei en el cas del personal funcionari i d’acomiadament disciplinari, en el cas del 
personal laboral.  
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Per la seva banda la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, 
estableix als articles 184 i 173.1 el següent: 
 
“Artículo 184 
 
1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el 
ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o 
habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y 
gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso 
sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 
 
2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una 
situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o 
tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que 
aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de 
cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses. 
 
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 
10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis 
meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo.” 
 
“Artículo 173 
 

1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente 
su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años. 
 

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación 
laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra 
otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato 
degradante, supongan grave acoso contra la víctima. (…)” 
 

En el cas que, de l’informe d’investigació resulti que les dades aportades per la 
persona o persones denunciants o els testimonis són falsos la Direcció de Serveis 
de Recursos Humans podrà incoar les mesures de caràcter disciplinari 
corresponent.  
 
Quan de l’estudi d’un cas es conclogui, d’acord amb el criteri mèdic del personal 
facultatiu  de vigilància de la salut, que com a conseqüència de l’assetjament, s’han 
produït danys a la salut, tant si són físics com si són psíquics, es consideraran un 
accident laboral als efectes del que estableix la normativa de Seguretat Social 
vigent i es derivarà l’empleat afectat o empleada afectada a la mútua d’accidents de 
treball i malalties professionals, per tal de procedir al seu reconeixement. 
 
5.3.5 Seguiment i control 
 
El seguiment de l’aplicació de les mesures proposades correspondrà l’Oficina de 
Prevenció de Riscos laborals. 
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L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals també farà un seguiment, individualitzat i 
periòdic, basat en el model integral de la salut de les persones afectades. 
Proposarà les mesures que estimi més convenients per garantir la salut de la 
persona afectada, entre les quals, es trobarà un seguiment per part del servei de 
prevenció aliè de vigilància de la salut. Així mateix, proposarà, si es valora 
necessari, la realització de l’avaluació de riscos psicosocials de l’àmbit afectat per la 
situació d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació 
sexual. 
 
6. ALTRES VIES D’ACTUACIÓ 
 
La presumpta víctima de la situació d’assetjament pot acudir, també, a l’apertura 
d’un procés penal, al constituir un delicte recollit a l’article 184 i al 173.1 del Codi 
Penal.  
 
Així mateix la presumpta víctima pot denunciar, també, la situació davant la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
L’apertura de la via penal o administrativa no paralitzarà l’aplicació del protocol. 
 
7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROTOCOL I REVISIÓ 
 
7.1 Seguiment i avaluació de l’aplicació del protocol 
 
La corporació i els delegats i delegades de prevenció es reuniran una vegada l’any 
per fer l’avaluació i el seguiment de l’aplicació d’aquest protocol. Aquest seguiment 
anual ho serà sense perjudici de les competències i funcions de la Comissió de 
Seguiment de Riscos Psicosocials, fixades en les normes de funcionament 
d’aquesta Comissió de 20 de gener de 2017, aprovades en el Comitè de Seguretat i 
Salut de 3 de febrer de 2017. 
 
7.2 Revisió del protocol 
 
Aquest protocol es revisarà i modificarà sempre que del seu funcionament o per 
imperatiu legal o jurídic se’n derivi aquesta necessitat. En qualsevol cas, en el 
termini màxim de 4 anys es revisarà el protocol per valorar la necessitat, o no, de la 
seva modificació. 
 
Els canvis produïts en la denominació de la direcció, oficina o unitat mencionades 
en el present protocol, no comportaran necessàriament l’adequació del protocol, ja 
que s’entendran referides, sempre, a aquelles unitats organitzatives que tinguin 
assignades les competències en matèria de recursos humans i de prevenció de 
riscos laborals, amb  independència de la seva denominació.  
 
8. INDICADORS  
 
La Memòria que, sobre la seva activitat, elabora anualment l’OPRL, contindrà com a 
mínim, els següents indicadors sobre l’aplicació del protocol: 
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 Nombre d’accions d’informació, sensibilització i formació sobre el Protocol 
realitzades. 

 Nombre i tipologia de situacions d’assetjament corresponents a l’objecte d’aquest 
Protocol detectades, amb indicació dels casos que comportaren la constitució de 
la CTI. 

 Nombre i tipologia de mesures acordades com a conseqüència de l’aplicació del 
Protocol. 

 
Aquests indicadors es contindran a la Memòria que, sobre la seva activitat, elabora 
anualment l’OPRL. Així mateix, es comunicarà a la Comissió del Pla d’Igualtat el 
nombre d’expedients tancats on s’hagi conclòs l’existència d’assetjament sexual, 
per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual. Les dades estaran 
desagregades per sexe, i s’informaran en nombres absoluts i relatius. 
 
9. MARC NORMATIU I LEGISLACIÓ 
 
9.1 Normativa comunitària 
 

 Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relativa 
a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre dones i 
homes en matèria d’ocupació i treball. 

 Codi de conducta sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, inclòs 
a la Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, relativa 
a la protecció de la dignitat de la dona i l’home en el treball. 

 Acord marc europeu sobre assetjament i violència en el treball, de 27 d’abril de 
2007. 

 Article 21.1 de la carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (2000/C 
364/01).   

 
9.2.Normativa estatal 
 

 Articles 1.1, 9.2, 10, 14, 15, 18.1, 35.1 i 53.2 de la Constitució espanyola.  

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediments Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 Articles 173.1 i 184 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
Penal. 

 Articles 2, 4, 14 i 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals. 

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció. 

 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic. 

 Article 4.2.c) i e) 54.2.c) i g) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors. 

 Articles 28 i del 34 al 37 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i d’ordre social.    
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 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 

 Articles 156, 157 i 158 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social. 

 Article 8.11, 8.12 i 8.13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció 
de dades de caràcter personal.  

 
9.3 Normativa autonòmica 
 

 Articles 15.2, 25.3, i 40.8 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  

 Articles 92 h), 115 b) i 116 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

 Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el reglament de règim 
disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
9.4 Normativa de gènere 
 

 La secció tercera del Capítol IV de la Llei 17/2015, de Catalunya, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes.  

 Articles 7, 8, 45.1, 46.1, 48, 51 i disposicions addicionals onzena 1 i catorzena 2  
de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva per a dones i 
homes. 

 Els capítols 2 i 5, i, en especial, els articles 5.3 i 28 de la Llei 5/2008, de 
Catalunya, de 25 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

 Llei 11/2014, de Catalunya, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifobia i la transfobia.  

 
9.5. Altres 
 

 NTP 507 de l’Institut nacional de seguretat i higiene en el treball “L’assetjament 
sexual en el treball”. 

 NTP 891 i 892 de l’Institut nacional de seguretat i higiene en el treball 
“Procediment de solució autònoma dels conflictes de violència laboral (I) i (II) 

 El Criteri tècnic 69/2009, sobre les actuacions de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en matèria d’assetjament i violència en el treball. 

 Protocol Marc de Catalunya 2009. Estàndards o criteris comuns d’atenció a 
persones en situació d’assetjament.  

 
10. ANNEXES 
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Annex 1.- Sol·licitud mitjançant la qual l’empleat o l’empleada demana que s’estudii 
la documentació que annexa en sobre tancat. 
Annex 2.- Formulari de denúncia i activació del protocol per part de la persona 
afectada. 
Annex 3.- Formulari de sol·licitud d’intervenció sobre un cas d’assetjament sexual, 
per raó de sexe, per identitat de gènere i orientació sexual a la feina. 
Annex 4.- Document de consentiment informat de la persona afectada per a la 
investigació de casos d’assetjament sexual, per raó de sexe, per identitat de gènere 
i orientació sexual a la feina.  
Annex 5.- Document de transmissió d’informació a la Comissió de Seguiment de 
Riscos Psicosocials (5a) i al Comitè de Seguretat i Salut (5b) sobre el resultat de la 
investigació de cada cas. 
Annex 6.- Diagrama de circuit d’actuació” 

 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 26 d’octubre de 2017, 
aprovà per unanimitat dels membres presents, la ratificació de l’Acord adoptat en la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes, de data 22 de setembre de 2017,  
d’aprovació inicial del Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de 
l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la 
feina, de la Diputació de Barcelona. 
 
D’acord amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’expedient de l’acord 
d’aprovació inicial es va sotmetre al tràmit d’informació pública per a la formulació 
d’al·legacions i suggeriments, durant el període comprès entre el 21 de desembre de 
2017 i el 5 de febrer de 2018, ambdós inclosos, mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en els mitjans següents:  
 
- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 20 de desembre de 2017, 
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 7530, de 8 de gener de 2018.  
- Diari La Vanguardia, del dia 27 de desembre de 2017, pàgina 50.  
- Tauler d’anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació 

de Barcelona. 
 
II. AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS A L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL  
 
De conformitat amb l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, quant a la presentació de 
reclamacions i al·legacions i la seva estimació o desestimació en el mateix acord 
d’aprovació.  
 
Durant el termini d’informació pública, el dia 1 de febrer de 2018, amb número de 
registre d’entrada1800002850, Maria del Mar Arce Díaz, actuant com a delegada de 
prevenció de riscos laborals per la secció sindical Confederació General del Treball 
(CGT), i en el seu nom, va formular al·legacions a l’Acord d’aprovació inicial del 
Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l’assetjament sexual, 
per raó de sexe i per identitat i orientació sexual, adoptat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona en sessió ordinària de 26 d’octubre de 2017 en els termes que es 
transcriuen:  
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“ A LA SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS, PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
Maria del Mar Arce Díaz, major d’edat, amb DNI XXX, Delegada de prevenció de 
riscos laborals per la Confederació General del Treball (CGT) a la Diputació de 
Barcelona, i domicili a efecte de notificacions al C/Mallorca 244, 2on 1a, de 
Barcelona (CP 08080), en nom i representació de la mateixa, compareix i DIU:  
 
Que el Ple de la Diputació de la Barcelona, en sessió ordinària de  26 d’octubre de 
2017, adopta l’acord d’aprovació del Protocol per a la prevenció, detecció, 
identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de 
gènere i orientació sexual a la feina.  
 
Que l’expedient s’exposa a informació pública, mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de 
la Diputació de Barcelona.  
 
Que la secció sindical de la CGT de la Diputació de Barcelona ha examinat 
l’expedient i vol formular propostes de millora,  
 
En conseqüència, i per la present, la sotasignada SOL·LICITA a la Diputació de 
Barcelona, que modifiqui el Protocol per a la per a la prevenció, detecció, 
identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat i 
orientació sexual a la feina en els termes que a continuació es proposen:  

 

Protocol aprovat 26 d’octubre de 2017 Proposta de la Secció Sindical de la CGT 

Composició actual de la Comissió 
Tècnica d’Investigació (Punt 5.2, lletra 
i) 

Composició proposada de la Comissió 
Tècnica d’Investigació 
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 Un tècnic o tècnica de 
prevenció de riscos de l’Oficina 
de Prevenció de Riscos 
Laborals (OPRL).  

 Una tècnica o tècnic de l’OPRL 
amb expertesa en temes 
d’igualtat de gènere. 

 Una o un jurista de la Direcció 
de Serveis de Recursos 
Humans (DSRH), que a més 
farà les funcions de secretària o 
secretari.  

 A proposta de la part social, un 
expert en temes d’igualtat de 
gènere.  

 
 

 
   

 2 persones figures tècniques siguin 
proposades per a l’organització una 
amb expertesa en prevenció de 
riscos laborals (amb especialitat de 
Tècnic/a Superior en PRL amb 
especialitat en psicosociologia) i una 
altra amb expertesa en gènere (amb 
titulació específica en aquest àmbit).  

 2 figures tècniques que siguin 
proposades per la part social: una 
amb expertesa en prevenció de 
riscos laborals (amb especialitat en 
psicosociologia) i una altra amb 
expertesa en gènere (amb titulació 
específica en aquest àmbit); i 

 La figura jurídica que provingui de 
l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya (EAPC) i ostenti les 
funcions de secretaria.      

 No paritària  
 No independent 
 Expertesa 
 Nombre parell 

 Paritària  
 Independència 
 Expertesa  
 Nombre senar (1 amb vot 

qualitatiu) 

“ 
El dia 23 de febrer de 2018 es va donar trasllat a les seccions sindicals amb 
representació a la Mesa general de Negociació de matèries comunes, als efectes 
escaients, de les al·legacions formulades l’1 de febrer de 2018 per la delegada de 
prevenció, Maria del Mar Arce Díaz, a l’Acord d’aprovació inicial del Protocol per a la 
prevenció, detecció, identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i 
per identitat de gènere i orientació sexual a la feina.  
 
Les al·legacions presentades interessen la modificació de la composició de la 
Comissió Tècnica d’Investigació en el sentit indicat més amunt. 
 
Aquesta mateixa proposta de composició de la Comissió Tècnica d’Investigació ja va 
ser formulada per la secció sindical CGT i, consegüentment, debatuda en el si de la 
Comissió de Seguiment de Riscos Psicosocials i, posteriorment, en la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes (MGNmc), d’acord amb la cronologia de fets que 
tot seguit es refereix: 
 
- El Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l’assetjament 
sexual, per raó de sexe i per identitat i orientació sexual, fou objecte de treball amb els 
delegats de prevenció en les reunions de la Comissió de Riscos Psicosocials 
celebrades els dies 20 de gener de 2017,  31 de març de 2017 i 26 de maig de 2017. 
Posteriorment, s’elevà, per al seu debat i treball, al Comitè de Seguretat i Salut reunit 
el dia 9 de juny de 2017. 
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- El treball portat a terme en el si de la Comissió de Riscos Psicosocials i en el Comitè 
de Seguretat i Treball, va comportar la modificació i la incorporació de moltes de les 
esmenes i propostes presentades pels delegats de prevenció respecte del text 
inicialment proposat, que ha servit durant aquest procés com a eina de treball i que fou 
presentat als delegats de prevenció el dia 19 de gener de 2017.  
 
- La versió del text sorgida del debat i treball dut a terme en el Comitè de Seguretat i 
Salut del dia 9 de juny de 2017, incorporava les esmenes i suggeriments presentats en 
aquest Comitè, i va ser portada a la Mesa General de Negociació en sessió que tingué 
lloc el dia 22 de juny de 2017, i en la qual la part social presentà esmenes la majoria 
de les quals van ser acordades en el sí de la Mesa.  
 
- El text resultant d’aquesta darrera sessió s’elevà, en ares a la seva aprovació, a la 
Mesa General que tingué lloc el 6 de juliol de 2017; sessió en la qual les seccions 
sindicals manifestaren el seu acord amb el text resultant de les negociacions i, en 
concret, del que resultà del debat de la Mesa del dia 6 de juliol. No obstant l’anterior 
sol·licitaren disposar de més temps ter tal d’acabar de revisar el text i, si fos el cas, de 
fer arribar les darreres propostes d’esmena relatives a aspectes de redactat; de 
comprovació dels textos legals referits a la proposta de protocol; així com aspectes 
relatius a la temporització de la política preventiva de la corporació a la qual s’hi 
refereix el protocol. 
 
- Així ho fa la secció sindical de CCOO, mitjançant correu de 27 de juliol de 2017, 
adreçat a la corporació. Les esmenes proposades per aquesta secció són 
incorporades en el text del protocol el qual es dona per definitiu i es prepara per a 
poder ser signat com a Acord i, així mateix, per donar retorn als delegats de prevenció. 
 
- En la sessió de la Comissió de Riscos Psicosocials del dia 15 de setembre de 2017, 
la corporació dóna trasllat del text definitiu del protocol als delegats de prevenció: per 
al seu coneixement i, a més, atenent que ha estat en aquesta seu on ha tingut lloc el 
debat tècnic del text del protocol. En el transcurs de la Comissió, els delegats de 
prevenció pertanyents a la secció sindical de CGT sol·liciten poder proposar algunes 
esmenes; expliquen que no ha estat fins la data present que han pogut treballar les 
esmenes que presenten el dia de la reunió de la Comissió. La corporació accepta la 
sol·licitud dels delegats de prevenció i, en aquest sentit, les parts presents a la 
Comissió escolten i analitzen les esmenes proposades pels delegats de prevenció de 
CGT. Les esmenes proposades pels delegats de prevenció pertanyents a la secció 
sindical de CGT són incorporades al text del protocol, llevat les que venen referides a 
aspectes que havien estat objecte de negociació en seu de la Mesa General de 
Negociació, respecte dels quals, ja s’havia assolit un acord i, en aquest sentit, les 
relatives a la Composició de la Comissió Tècnica d’Investigació. 
 
D’acord amb el relat dels fets descrits, el text definitiu de la proposta de Protocol a 
negociar en MGN s’acordà en el sí de la Comissió de Seguiment de Riscos 
Psicosocials de 15 de setembre de 2017, i va ser elevat a la Mesa General de 
Negociació de 22 de setembre de 2017, qui a l’empara de la legitimitat atorgada per 
l’article 36.3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació amb l’àmbit de negociació col·lectiva 
previst a l’article 37.1. j), del mateix, assolí amb les seccions sindicals de CCOO i UGT 
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l’Acord d’aprovació del Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de 
l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat i orientació sexual. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, i tenint en compte que no s’han modificat les 
circumstàncies existents que van ser tingudes en consideració durant les diferents 
sessions de treball tècnic i posteriors, sessions de negociació a les que s’ha fet 
esment, i per tant, en el moment de l’aprovació de l’Acord del Protocol, és procedent 
desestimar les al·legacions formulades per Mar Arce Díaz, en nom de la secció 
sindical Confederació General del Treball, a l’Acord d’aprovació inicial del Protocol per 
a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de 
sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina, de la Diputació de 
Barcelona (en endavant Protocol), adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en 
sessió ordinària de 26 d’octubre de 2017.  
 
De conformitat amb el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat 
públic, i atès que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple de la corporació 
donada la naturalesa normativa dels acords i pactes sobre condicions de treball 
concertats amb els representants dels empleats, tot això en aplicació de l'article 33.2, 
apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l'article 10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat 
per Acord del Ple corporatiu de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 
28.2.2003) i modificat parcialment per Acord de Ple de data 11 d’abril de 2015 (BOPB 
de 15.5.2015) i l'article 70, apartat 4, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, i l’article 2. apartat f, in fine, del Reglament català del personal al servei 
dels ens locals, aprovat pel D 214/1990, de 30 de juliol. 
 
En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i amb la normativa aplicable, el 
diputat delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions formulades per Maria del Mar Arce Díaz, com 
a delegada de prevenció de riscos laborals per a la secció sindical Confederació 
General del Treball (CGT), a l’Acord d’aprovació inicial del Protocol per a la prevenció, 
detecció, identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat 
i orientació sexual a la feina, adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió 
ordinària de 26 d’octubre de 2017, de conformitat amb les raons adduïdes en la part 
expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon. APROVAR definitivament l’Acord, amb els corresponents annexes adjunts al 
present dictamen, assolit el passat 22 de setembre, en el sí de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la corporació i 
les seccions sindicals de CCOO i UGT sobre l’aprovació del Protocol per a la 
prevenció, detecció, identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i 
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per identitat i orientació sexual a la feina, en els termes que a continuació es 
transcriuen:  
 

“ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES 
DE 22 DE SETEMBRE DE 2017, SOBRE L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A 
LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ, IDENTIFICACIÓ I ACTUACIÓ DE 
L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE I PER IDENTITAT DE GÈNERE 
I ORIENTACIÓ SEXUAL A LA FEINA 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  
 
La Diputació de Barcelona vol aconseguir un entorn de treball segur i respectuós 
per a totes les persones. 
 
Els articles 14 i 15 de la Constitució Espanyola proclamen el principi d’igualtat 
davant la llei i la prohibició de discriminació, d’una banda, i el dret a la integritat 
física i moral, d’altra. Aquests drets fonamentals comporten el dret de totes les 
dones i homes de la Diputació de Barcelona a no ser discriminats per raó del sexe o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com el dret a no ser 
sotmeses o sotmesos a tractes degradants, i obliguen, així mateix, a totes les dones 
i homes de la corporació a tractar les persones amb les quals es relacionen per 
motius laborals (empleats i empleades, proveïdors i proveïdores, col·laboradors i 
col·laboradores externs, etc.) amb respecte i a col·laborar perquè tothom sigui 
respectat.  
 
D’acord amb aquests drets fonamentals, així com d’acord amb els principis que han 
d’inspirar l’acció preventiva de les organitzacions establerts a l’article 15 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la Diputació de 
Barcelona, declara que l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i 
l’assetjament per identitat de gènere i orientació sexual a la feina no seran 
permesos ni tolerats sota cap circumstància i es prendran les mesures oportunes, 
tant en l’àmbit preventiu com disciplinari i d’acord amb el que preveu aquest 
protocol. En el mateix sentit, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva entre dones i homes i la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes estableix l’acció normativa dirigida a combatre totes les 
manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de 
sexe i a promoure la igualtat real entre dones i homes, amb remoció dels obstacles i 
estereotips socials de gènere que impedeixen que així sigui, i commina a les 
Administracions Públiques a adoptar les mesures necessàries per fer possible 
aquesta igualtat. Així, el Títol I d’aquesta llei (articles 1 a 13), preveu els principis 
que han de regir l’actuació de l’Administració Pública per garantir la igualtat entre 
dones i homes, així com les conductes que tenen caràcter discriminatori. 
 
L’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual en 
l’àmbit del treball ha de prevenir-se i tractar-se si es produeix, ja que atempta contra 
la dignitat personal i professional, la protecció dels drets inviolables de les 
persones, i pot causar danys rellevants en la salut física i psicològica. 
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Per aconseguir aquest propòsit, la Diputació de Barcelona demana que cadascuna 
de les persones de l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre 
d’altres i aquelles que exerceixen funcions de comandament, assumeixin les seves 
responsabilitats:  
 

- Fent tot el possible per prevenir comportaments i actituds constitutius 
d’assetjament sexual, per raó de sexe, i per identitat de gènere i orientació 
sexual. 

  
- Actuant, en aquestes situacions, de manera adient i solidària, d'acord amb les 

orientacions que estableix aquest protocol: no ignorant-les, no tolerant-les, evitant 
que es repeteixin o s'agreugin, posant-les en coneixement de les persones 
adequades i demanant-los ajuda,  i  finalment donant suport a les persones que 
les pateixen.  

 
Així mateix la Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
- Garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i les seves empleades, a 

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

 
- Difondre aquest protocol i facilitar les oportunitats de formació i informació per a 

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

 
- Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint 

aquestes situacions, nomenant una relació de persones amb la formació, 
aptituds i responsabilitats necessàries per desenvolupar aquesta funció.  

 
- Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions 

dintre de la corporació.  
 
- Garantir que totes les sol·licituds i denúncies es tractin rigorosament i es tramitin 

de forma justa, ràpida i amb confidencialitat.  
 
- Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti 

denúncia o envers les persones que participin d’alguna manera en el procés.    
 
- Garantir una especial protecció dels grups en situació de vulnerabilitat i que 

precisin d’ella, com ara, dones soles amb responsabilitats familiars; dones 
víctimes de violència masclista o; dones amb discapacitat; el col·lectiu de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals  

 
- Aquest protocol, a més de representar un compromís institucional per a 

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

 
La Diputació de Barcelona ha elaborat aquest protocol en compliment d’aquesta 
normativa:  
 
- La Constitució espanyola, en els articles 1.1, 9.2, 10.1, 14, 15, 18.1, 35.1 i 53.2, 

empara els drets a la dignitat, l’honor, la intimitat personal, la llibertat, el  
respecte i la igualtat, així com a la integritat física i moral i a no rebre tractes 
degradants entre ciutadans i ciutadanes. 

 
L'article 40.2 de la Constitució Espanyola encomana als poders públics, com un 
dels principis rectors de la política social i econòmica, vetllar per la seguretat i 
higiene en el treball. Aquest mandat constitucional comporta la necessitat de 
desenvolupar una política de protecció de la salut dels treballadors i de les 
treballadores mitjançant la prevenció dels riscos derivats del seu treball i troba en la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (en endavant, 
LPRL), el seu pilar fonamental, en tant que es configura el marc general en el qual 
hauran de desenvolupar-se les diferents accions preventives.  
 
- El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 

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

 
Alhora, el títol VII del citat TREBEP, relatiu al règim disciplinari, estableix com a falta 
molt greu tota actuació que suposi discriminació per raó d'origen racial o ètnic, 
religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de 
naixement o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social, així com l'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat i orientació sexual i l'assetjament moral (article 95.2.b). Així 
mateix, la seva disposició addicional setena, recull el deure de les administracions 
públiques d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació 
laboral entre dones i homes. 
 
- Altrament, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre 

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

 
De la mateixa manera, l’article 51 de la LOI, recull els criteris d’actuació de les 
administracions públiques en l’àmbit de les seves competències respectives i en 
aplicació del principi d’igualtat entre dones i homes, entre d’altres, l’apartat e) que 
obliga a establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe i l’apartat f) que obliga a establir mesures efectives 
per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o indirecta, per raó de sexe. 
 
Concretament, en relació amb l’assetjament sexual, l’article 48.1 i la Disposició final 
sisena de la LOI estableixen, respectivament, que les administracions públiques 
han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe i, alhora, arbitrar procediments específics per prevenir 
i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular les persones 
que n’hagin estat objecte. En aquest sentit, el Pla d’Igualtat de Gènere de la 
Corporació (abril 2015) preveu com un dels objectius a assolir, el de millorar les 
eines de prevenció dels assetjaments sexual i per raó de sexe, identitat i orientació 
sexual, per mitjà de l’elaboració i difusió d’un protocol per prevenir, detectar i 
identificar situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació 
sexual. 
 
- La Llei 17/2015, de Catalunya de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i 

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

 
- La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

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

 
- La Llei 11/2014, de 2 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, 

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

 
- Finalment l’article 184 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 

Penal conté la regulació del delicte d’assetjament sexual i l’article 173.1 conté la 
regulació de l’assetjament per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació 
sexual. 

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

seva integritat i dignitat.  
- Establir els mecanismes de prevenció, de protecció i resposta necessaris per 

evitar que es produeixin situacions d’assetjament. 
- Informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d’assetjament sexual, 

per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina. 
- Disposar d’un circuit d’accés, comunicació i resolució àgil. 
- Garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones afectades.  
- Garantir a totes les empleades i els empleats el coneixement del present protocol 

i posar-lo al seu abast. 
- Definir els òrgans responsables i les competències dels membres que intervenen 

en l’aplicació del protocol.  
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
Aquest protocol s’aplica a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que 
tingui lloc en l’entorn de les relacions laborals de la Diputació de Barcelona, així 
com a tot el personal que es trobi en situació de servei actiu en aquesta corporació, 
amb independència del tipus de relació jurídica i de la seva durada. 
 
Respecte dels funcionaris i funcionàries d’aquesta corporació adscrites a 
organismes autònoms, consorcis i altres ens participats per la corporació, l’aplicació 
del present protocol a instància de l’empleat o empleada afectada comportarà la 
intervenció de la tècnica o del tècnic de l’OPRL qui prèvia valoració dels 
antecedents de què disposi (entre d’altres, entrevista amb l’empleat o empleada, 
documentació aportada per aquest i, si escau, pels òrgans d’adscripció), emetrà un 
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informe del qual es donarà trasllat a l’organisme, consorci o ens d’adscripció amb la 
finalitat d'arribar a un consens quant a la forma de tractar el cas.  
 
Les empreses externes contractades per la corporació o d’altres administracions 
públiques que desenvolupin simultàniament activitats en un centre de treball de la 
corporació seran informades de l’existència d’aquest protocol. 
 
Quan es produeixi un cas d’assetjament que afecti a empleades i empleats públics 
de la corporació i personal d’altra administració pública o d’una empresa externa 
contractada, s’aplicaran els mecanismes de coordinació empresarial. Per tant, hi 
haurà comunicació recíproca sobre cada cas amb la finalitat d'arribar a un acord 
sobre la forma de tractar-lo.  
 
3. POLÍTICA PREVENTIVA DE LA CORPORACIÓ  
 
En l’àmbit de la prevenció s’ha de posar èmfasi en les actuacions proactives, 
promovent actuacions dirigides a evitar situacions d’assetjament sexual, per raó de 
sexe, identitat de gènere i orientació sexual. Per assolir-ho és necessari definir i 
posar en marxa actuacions preventives a diferents nivells: 
 
1.- Elaboració d’estratègies de sensibilització, informació i formació en matèria 
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual. 
Més enllà de l’acció general de prevenció i millora de les condicions psicosocials del 
lloc de treball, és necessari desenvolupar estratègies preventives específiques 
adreçades a evitar o reduir la possibilitat de conductes d’assetjament, mitjançant 
actuacions com ara: 
 

 Facilitar la formació i la informació adient en prevenció, detecció i identificació de 
comportaments d’assetjament adreçada als comandaments que, entre d’altres 
objectius, pretengui l’assoliment d’un estil de lideratge i de gestió adequat. 

 Formar i informar a tot el personal de la corporació en prevenció, detecció i 
identificació de comportaments d’assetjament sexual, per raó de sexe i per 
identitat de gènere i orientació sexual.  

 Elaborar documentació divulgativa diversa en relació amb la identificació dels 
possibles riscos i les mesures preventives adients i garantir que aquesta arribi a 
totes les empleades i a tots els empleats . 

 Fer referència a l’existència del present protocol en el manual d’acollida de la 
corporació, així com garantir la seva difusió  (intranet, fulletons, etc.). 

 Realitzar campanyes de sensibilització de tolerància zero envers a l’assetjament.  
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos 
Laborals, amb la col·laboració que sigui necessària de la Direcció de Serveis de 
Formació i el Gabinet de Premsa i Comunicació. 
 
La Comissió Directiva de prevenció de riscos laborals així com la del Pla d’Igualtat 
de Gènere farà el seguiment de la diagnosi dels indicadors previstos a l’apartat 8.  
 
2.- Establir mecanismes per a la identificació i resolució precoç de situacions que 
poden afavorir l’aparició de conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i per 
identitat de gènere i orientació sexual, a través de:  
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 La realització de les corresponents avaluacions i estudis de riscos psicosocials 
que siguin sensibles al gènere per a tota l’organització, aplicar les mesures de 
millora que es derivin de les mateixes i realitzar el seu seguiment. 

 La realització de les intervencions específiques per a la resolució de conflictes 
interpersonals.  

 La facilitació als comandaments d’instruments d’identificació precoç de conflictes, 
i en el seu cas, per a la solució dels mateixos.    

 
Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
 

3.- Promoure la realització d’estudis per conèixer la incidència i característiques de 
les conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i 
orientació sexual i poder valorar el seu impacte en la salut de les empleades i dels 
empleats de la corporació. Així com, valorar si les conductes d’assetjament 
incideixen, entre altres, en els següents factors: 
 

 La incapacitat temporal 

 L’absentisme 

 L’incompliment de l’horari 

 L’accidentalitat 

 La productivitat 

 Les sol·licituds de canvi de lloc de treball 

 La demanda d’atenció mèdica per part de les persones d’un entorn laboral 
determinat. 

 

 Les dades dels estudis s’han demostrar desagregades per sexe. 
 

Aquestes mesures preventives corresponen a l’Oficina de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 

4.- Promoure polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat sexual i una organització 
del treball que dificultin l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i orientació 
sexual.  
 

Aquesta mesura preventiva correspon a la Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania, amb la col·laboració que pugui ser necessària de l’Oficina de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
 

5. Facilitar estils de gestió i lideratge participatius, que estimulin la cohesió grupal i 
afavoreixin el flux d’informació entre els empleats i les empleades.  
 

Aquesta mesura preventiva correspon a la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans, amb la col·laboració que sigui necessària de la Direcció de Serveis de 
Formació. 
 
6. Aprovar i difondre aquest protocol per fer front a les denúncies de manera 
efectiva.  
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L’aprovació del protocol correspon al Ple corporatiu. La campanya de difusió 
correspon al Gabinet de Premsa i Comunicació amb la col·laboració de la Direcció 
dels Serveis de Recursos Humans i s’executarà en el termini màxim d’un any a 
partir de la seva aprovació en el Ple. 
 
7. Fer el seguiment, el control i l’avaluació del procediment implantat.  
 
Aquesta mesura preventiva correspon a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, i 
als delegats i delegades de prevenció d’acord amb el que disposa el punt 7.1 
d’aquest protocol.  
 

4. DEFINICIÓ I TIPOLOGIES D’ASSETJAMENT 
 

4.1 Assetjament sexual 
 

Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, que 
s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, o 
de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.  
 
Cal tenir en compte que, perquè existeixi aquest tipus d’assetjament no es 
requereix reiteració de la conducta. En qualsevol cas, la víctima haurà d’haver 
manifestat el seu rebuig respecte la conducta realitzada al denunciant. Aquest 
rebuig no té perquè ser exprés i directe, essent suficient que s’infereixi dels fets que 
les actuacions sexuals no són desitjades per la persona denunciant. 
   
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments 
següents poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual: 
 
Verbal: fer comentaris sexuals obscens, bromes sexuals ofensives, preguntar o 
explicar fantasies sexuals, fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física 
d’una persona, pressionar per aconseguir una cita o favor sexual, peticions 
explícites de favors sexuals, difondre rumors sobre la sexualitat d’una persona i 
d’altres.  
 
No Verbal: gestos obscens, enviar cartes o correus electrònics de caràcter sexual 
ofensius, utilització de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o d’imatges de 
contingut sexualment explícit, mirades lascives al cos, entre d’altres. 
 
Físic: pessigar, tocar parts sexuals, fer massatges no desitjats, arraconar a soles a 
una persona, forçar a algú a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o 
perdre certs beneficis o condicions de treball (xantatge sexual), entre d’altres. 
 
En alguns casos l’assetjament sexual es pot produir de forma no intencional. La 
inexistència d’intencionalitat de la persona que inicia la conducta ofensiva no 
l’exonera de responsabilitat. 
 
4.2 Assetjament per raó de sexe 
 
Qualsevol comportament no desitjat realitzat en funció del sexe d’una persona en 
ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o 
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la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva 
dignitat i crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant i ofensiu. 
 
En aquest tipus d’assetjament sí es requereix reiteració de la conducta ofensiva. 
 
Així mateix, en relació amb les dones, constitueix discriminació directe per raó de 
sexe qualsevol tracte desfavorable relacionat amb l’embaràs o la maternitat, i els 
relacionats amb l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral. Sens perjudici que en ocasions aquestes conductes, 
també puguin afectar homes que exerceixen els seus drets de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral.  
 
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments 
següents poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament per raó de 
sexe: ridiculitzar o menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual 
d’una persona per raó del sexe; ignorar aportacions, comentaris o accions d’una 
persona per raó del sexe; tenir actituds condescendents o paternalistes; i d’altres.  
 
En alguns casos l’assetjament per raó de sexe es pot produir de forma no 
intencional. La inexistència d’intencionalitat de la persona que realitza la conducta 
ofensiva no l’exonera de responsabilitat. 
 
4.3  Assetjament per identitat de gènere i orientació sexual  
 
L’assetjament per identitat de gènere sexual inclou qualsevol comportament no 
desitjat envers les persones transsexuals, les que es troben en procés de 
reassignació de gènere o de sexe i envers el sentiment de persones de pertinença 
a un sexe o un altre, amb independència del sexe biològic. 
 
L’assetjament per raó de l’orientació sexual el constitueix un comportament no 
desitjat relacionat amb l’orientació sexual d’una persona (lesbianes, gais, bisexuals) 
que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la 
seva integritat física i psíquica, i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, 
humiliant o ofensiu.  
 
Si el comportament es valora de manera aïllada, pot no tenir rellevància, però 
n’adquireix quan aquest es reprodueix de manera  sistemàtica i acaba suposant una 
acumulació de conductes ofensives. 
 
A tall d’exemple, i sense caràcter taxatiu, es considera que els comportaments 
següents poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament per identitat 
de gènere i orientació sexual: dir insults basats en la identitat de gènere o 
l’orientació sexual de la persona; fer servir formes ofensives d’adreçar-se a la 
persona; ridiculitzar o menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual 
d’una persona per raó de la seva identitat de gènere o orientació sexual; utilitzar 
humor ofensiu; ignorar aportacions, comentaris o accions d’una persona per raó de 
la seva identitat de gènere o orientació sexual; tenir conductes discriminatòries per 
raó de la seva identitat de gènere o orientació sexual, i d’altres. 
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En alguns casos l’assetjament per identitat de gènere i orientació sexual es pot 
produir de forma no intencional. La inexistència d’intencionalitat de la persona que 
inicia la conducta ofensiva no l’exonera de responsabilitat. 
 
4.4 Tipologies d’assetjament   
 

4.4.1 En funció de la direcció de les interaccions  
 
En funció de la direcció de les interaccions entre l’assetjador o la assetjadora i la 
persona que els pateix i dels nivells organitzatius afectats es poden donar els 
següents tipus : 
 

 Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb 
superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores. 

 

 Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una empleada o un 
empleat o grup d’empleats i/o d’empleades sobre una persona amb superioritat 
jeràrquica. 

 

 Assetjament horitzontal: pressió exercida per un empleat o una empleada o 
per un grup d’empleades i/o d’empleats sobre un dels companys o companyes. 

 
4.4.2 Tipologies que es poden donar específicament en els supòsits 
d’assetjament sexual i per raó de sexe 
 

 Assetjament d’intercanvi o xantatge sexual (quid pro quo). Es força la 
persona assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre 
certs beneficis o condicions en el treball; la negativa de la persona a una 
conducta de naturalesa sexual s’utilitza per negar-li l’accés a la formació, 
l’ocupació, la promoció, l’augment de salari o qualsevol altra decisió sobre la 
feina. Implica un abús d’autoritat, d’una persona jeràrquicament superior en la 
relació laboral, sobre una persona subordinada. 

 

 Assetjament ambiental. És la conducta que crea un ambient laboral intimidatori, 
hostil, humiliant, ofensiu, comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc. 
(normalment requereixen insistència i repetició de les accions, en funció de la 
gravetat del comportament) per a la persona que és objecte d’assetjament. 

 
4.4.3 Tipologies que es poden donar en els supòsits d’assetjament per 
identitat de gènere i orientació sexual  
 

 Discriminació directa: Situació en la qual es trobi una persona que és, ha sigut 
o que pugui ser tractada per la identitat de gènere i l’orientació sexual d’una 
manera menys favorable que una altra en una situació anàloga. 

 

 Discriminació indirecta: Situació en la qual una disposició, un criteri, una 
interpretació o una pràctica presumiblement neutres poden ocasionar en 
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals o intersexuals (LGBTI) un desavantatge 
particular respecte de persones que no ho són. 
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 Discriminació per associació: situació en la que una persona és objecte de 
discriminació per identitat de gènere o orientació sexual com a conseqüència de 
la seva relació amb una persona o un grup LGBTI. 

 

5. PROCEDIMENT 
 

5.1 Garanties i principis del procediment 
 

 Respecte i protecció 
 

S’ha d’actuar amb la discreció necessària per protegir la intimitat i la dignitat de les 
persones afectades. Les actuacions han de tenir lloc amb el màxim respecte a totes 
les persones implicades, així com els testimonis.  
 

Durant totes les actuacions d’aquest procediment les persones afectades poden ser 
assistides per un delegat o una delegada de prevenció així com per una persona de 
la seva confiança.  
 

 Confidencialitat 
 

La informació aportada i generada per les actuacions dutes a terme en l’aplicació 
d’aquest Protocol té caràcter confidencial i només pot ser coneguda, i segons el 
paper que desenvolupin, per les persones que intervenen directament en el 
desenvolupament de les diferents fases.  
 

Les persones que intervinguin en el procediment tenen l’obligació de no transmetre 
ni divulgar informació sobre el contingut de les denúncies presentades, resoltes o 
en procés d’investigació de les quals tinguin coneixement. En aquest sentit s’exigirà 
la signatura d’un compromís de confidencialitat a qualsevol persona que intervingui 
en el procediment. 
 

Les dades relatives a la salut han de ser tractades de forma específica, de manera 
que s’incorporin a l’expedient després de l’autorització expressa de la persona 
afectada, i qualsevol informe que se’n derivi ha de respectar el dret a la 
confidencialitat de les dades de salut. 
 
La informació objecte de tractament i les persones que hi accedeixin restaran 
subjectes al règim previst per l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, i 10 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 

 Dret a la informació 
 
Les persones que tinguin la condició d’interessades en el procediment tramitat 
tenen dret d’accés a l’expedient en els termes establerts a la normativa reguladora 
del procediment administratiu. 
 

 Diligència i celeritat 
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La investigació i la resolució del cas s’han de dur a terme amb la professionalitat i 
diligència degudes i sense demores injustificades, de manera que el procediment es 
pugui completar en un temps màxim de 2 mesos. 
 

 Tracte just 
 
El procediment garantirà l’audiència imparcial i un tractament just a totes les 
persones implicades. Totes les persones que intervinguin en el procediment han 
d’actuar de bona fe en la recerca de la veritat i l’esclariment dels fets denunciats. 
 

 Protecció davant de possibles represàlies 
 
Totes les persones implicades han de tenir garanties de no discriminació, ni 
represàlies per la participació, tant activament com passiva, en el procés d’aquest 
protocol.  
 

 Col·laboració 
 
Totes les persones que siguin citades en el transcurs de l’aplicació d’aquest 
procediment tenen el deure d’implicar-se i de prestar la seva col·laboració. 
 

 Formació de les persones que intervenen en el procediment 
 
La persona de referència, així com els membres que integraran la Comissió Tècnica 
d’Investigació han de ser persones suficientment formades en la matèria 
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a 
la feina per l’exercici de les seves funcions.  
 
5.2 Definició i competències dels agents que intervenen 
  
a) Persones de referència.  
 
Les funcions corresponents a la persona de referència les realitzaran un psicòleg o 
psicòloga o un tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals, adscrit a l’Oficina de 
Prevenció de Riscos Laborals, i un delegat o delegada de prevenció.  
 
La Direcció de Serveis de Recursos Humans designarà a les persones de 
referència a proposta de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i dels delegats o 
delegades de prevenció. Aquests darrers faran la proposta de manera conjunta. Així 
mateix, a proposta de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i dels delegats o 
delegades de prevenció, la Direcció de Serveis de Recursos Humans, nomenarà les 
persones que actuaran com a suplents de les persones de referència que 
exerceixin les funcions com a titulars. Les persones de referència suplents 
únicament exerciran les funcions durant els períodes en que el o la titular no estigui 
prestant serveis. 
 
Les dues persones de referència, així com les persones suplents, seran nomenades 
per a un període de 2 anys, coincident amb el nomenament dels membres que 
formaran part de la Comissió Tècnica d’Investigació. 
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En el supòsit que alguna de les persones de referència deixés de tenir la condició 
de psicòleg o psicòloga o tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals adscrit a 
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals o la condició de delegat de prevenció, 
perdrà, automàticament, la condició de persona de referència. Per aquest supòsit, 
la persona de referència dirigida com a suplent, passarà a tenir la condició de titular, 
fins la finalització del període de 2 anys. 
 
Les persones de referència no podran formar part de la Comissió Tècnica 
d’Investigació mentre duri el seu nomenament com a tals. 
 
Totes les persones de referència, tant els titulars com els suplents, hauran de ser 
persones suficientment formades en la matèria d’assetjament sexual, per raó de 
sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina, per l’exercici de les 
seves funcions. 
 
No seran d’aplicació a les persones de referència les causes de recusació o 
abstenció previstes a la legislació vigent. 
 
El nom de les persones de referència es publicarà al web de la corporació, en el 
mateix lloc on es trobi publicat aquest Protocol. 
 
Són funcions de les persones de referència, les següents:  
  

 Informar i assessorar la persona afectada sobre els seus drets, sobre el 
contingut del protocol i les opcions i accions que pot emprendre a l’inici i durant 
tot el procés, Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, 
l’adopció de mesures cautelars i/o preventives. 

 
b) Oficina de Prevenció de Riscos laborals (OPRL). 
 
Són funcions de l’OPRL, les següents: 
 

 Iniciar d’ofici el procediment del protocol, quan sigui coneixedora d’un supòsit  
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual 
a la feina .  

 Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de 
mesures cautelars i/o preventives. 

 Coordinar les gestions tècniques i mèdiques externes. 

 Conservació i custòdia de les dades. 
 
c) Direcció de Serveis de Recursos Humans (DSRH). 
 
Són funcions de la Direcció, les següents: 
 

 Aplicar les mesures cautelars proposades per la persona de referència o per 
l’Oficina de prevenció de Riscos Laborals. 

 Aplicar les mesures preventives i correctores proposades per la Comissió 
Tècnica d’Investigació. 
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 Iniciar, si escau, les actuacions per determinar l’existència de possibles 
responsabilitats disciplinàries derivades dels fets denunciats.  

 Posar els fets en coneixement del Ministeri Fiscal quan de la instrucció del 
possible expedient disciplinari iniciat resultin indicis fonamentats de criminalitat; 
en aquests supòsits, la DSRH haurà de disposar la suspensió del procediment 
disciplinari endegat fins que existeixi resolució en via judicial. 
 

d) Càrrecs i comandaments. 
 
Els càrrecs i el personal que ocupi llocs de comandament tenen l’obligació de:  
 

 Vetllar per reduir i eliminar els factors de risc que generen l’aparició de situacions 
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual 
a la feina.  

 Posar en coneixement a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, de manera 
immediata qualsevol indici que pogués comportar l’aplicació d’aquest protocol. 

 Executar les mesures cautelars, i/o les mesures correctores que calgui aplicar.  
 
e) Comissió de Seguiment de Riscos Psicosocials. 
 

 Rebre informació del nombre d’expedients que s’inicien, del resultat d’aquells 
que hagin estat portats a tràmit, de les mesures correctores adoptades en el seu 
cas i de les persones proposades com a membres de la Comissió Tècnica 
d’Investigació, tot respectant les garanties previstes en aquest protocol (d’acord 
amb el que es conté a l’annex 5a). 

 Rebre informació sobre el seguiment de l’execució i del compliment de les 
mesures correctores disposades en aplicació d’aquest protocol, tot respectant les 
garanties previstes en el mateix. 

 Rebre el document de transmissió d’informació sobre el resultat de la 
investigació de cada cas (annex 5a). 

 
f) Comitè de Seguretat i Salut (CSS). 
 
Són funcions del CSS, les següents: 
 

 Rebre informació del nombre d’expedients que s’hagin tramitat, les mesures 
adoptades i les persones que han format part com a membres de la Comissió 
Tècnica d’Investigació en aplicació d’aquest protocol (annex 5b). 

 
g) Delegats i delegades de Prevenció. 
 

 Tenen l’obligació de comunicar les possibles situacions d’assetjament sexual, 
per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual de les quals tinguin 
coneixement, d’acord amb el que preveu l’article 29 LPRL. 

 Poden acompanyar i donar suport a la persones afectades en el procediment, 
sempre i quan aquestes així ho sol·licitin. 

 
h) Empleades i empleats de la corporació. 
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Tenen el deure de: 
 

 Comunicar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per 
identitat de gènere i orientació sexual  que detectin. 

 Col·laborar en els procediments aportant la informació de que es disposi 
relacionada amb els fets investigats requerida a sol·licitud de la Comissió 
Tècnica d’Investigació. 

 
i) Comissió Tècnica d’Investigació (CTI):  
 
Integraran la CTI: 
 

 Un tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals de l’OPRL. 

 Una tècnica o tècnic de l’OPRL expert en temes d’igualtat de gènere.   

 Una o un jurista de la Direcció de Serveis de Recursos Humans, que a més farà 
les funcions de secretària o secretari. 

 A proposta de la part social, un expert o una experta en temes d’igualtat de 
gènere. 

 
La Direcció de Serveis de Recursos Humans designarà als membres titulars i les 
persones que actuaran com a suplents. 
 
Tots els membres, titulars i suplents, i hauran de ser persones suficientment 
formades en la matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de 
gènere i orientació sexual a la feina. 
 
La CTI tindrà caràcter permanent. Els seus membres, titulars i suplents, seran 
designats nominalment, per un període de 2 anys i podran ser renovats per aquest 
càrrec. Es donarà publicitat del nom de les persones que la composen al web de la 
corporació.  
 
En el moment que finalitzi el període de 2 anys referit al paràgraf anterior, la CTI 
que acaba la seva vigència haurà de resoldre tots els casos que estiguin en procés 
de tramitació i dels quals tingui coneixement. 
 
La CTI que es constitueixi com a substitució de l’anterior tindrà coneixement dels 
nous supòsits que tinguin lloc a partir de la data de la seva constitució. 
 
Seran d’aplicació als membres de la CTI les causes de recusació o abstenció 
previstes a la legislació vigent. Per al cas que concorregués alguna causa en algun 
dels membres de la CTI, es designarà, per a conèixer del cas concret, la persona 
suplent de la persona recusada o que s’hagi abstingut. 
 
La CTI prendrà les seves decisions de forma col·legiada i es regirà pel règim que 
estableix la legislació de procediment administratiu sobre el funcionament i 
actuacions dels òrgans col·legiats. La CTI podrà actuar sempre que hi hagi majoria. 
 
Són funcions de la CTI, les següents:  



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 

 Investigar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per 
identitat de gènere i orientació sexual de les quals tingui coneixement, en el marc 
de la corporació.  

 Emetre informe vinculant en relació amb les situacions descrites a l’apartat 
anterior sobre l’existència o no d’una situació d’assetjament sexual, per raó de 
sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. 

 Fer recomanacions, si escau, sobre les intervencions i mesures que són 
necessàries. 

 Proposar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, si escau, l’adopció de 
mesures cautelars i/o preventives. 

 
5.3 Fases del procediment  
 
En aquest punt es defineixen les diferents fases d’assessorament, investigació, 
resolució i resposta que la corporació articularà davant una denúncia d’assetjament 
sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. 
 
5.3.1 Fase d’assessorament previ  
 
Abans de l'inici de les fases d’intervenció previstes al punt 5.3.2 d'aquest protocol 
l'empleat o empleada que tingui sospita que està patint assetjament o qualsevol 
altra persona que tingui coneixement d'un possible supòsit d'assetjament, pot 
adreçar-se a una de les persones de referència, o directament, a l'Oficina de 
Prevenció de Riscos Laborals, per rebre l'assessorament necessari. 
 
La persona de referència haurà de complir els següents criteris en relació amb 
l’assessorament i acompanyament que farà a la persona afectada: realitzar una 
escolta activa i proactiva, donar la informació d'una manera clara i comprensible, 
informar dels serveis i recursos disponibles, acompanyament personalitzat a partir 
de la valoració de la demanda i les expectatives de la persona afectada, defugir de 
la reinterpretació dels fets així com la creació de falses expectatives, evitar actituds 
paternalistes, evitar judici de valor sobre les actuacions de la persona afectada, 
respectar l'autonomia en la presa de decisions de la persona afectada i donar 
suport a les seves decisions. També ha de tenir en compte la diversitat, la realitat 
cultural de la persona i les especificitats de l'assetjament. 
 
Aquesta fase no té caràcter d'obligatòria, sinó que tindrà lloc sempre que la persona 
afectada, o qualsevol altra persona que tingui coneixement d'un supòsit 
d'assetjament, requereixi l'assessorament d'una de les persones de referència. 
 
5.3.2 Fases d’intervenció 
 
a) Sol·licitud d’inici del protocol 
 
El procediment s’iniciarà d’ofici o a instància de la part afectada. En aquest darrer 
supòsit, el procediment s’iniciarà a partir de la sol·licitud per escrit i registrada, 
segons l’annex 1, que s’adreçarà a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 
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(OPRL). La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la denúncia, segons el formulari 
2, que s’adjuntarà en sobre tancat.  
 
La sol·licitud haurà de presentar-se necessàriament segons el que preveu el 
paràgraf anterior (per escrit i la denúncia en sobre tancat), per tal de donar 
compliment del que disposa la normativa sobre procediment administratiu, així com, 
per garantir el principi de confidencialitat de les dades.     
 
Quan l’inici ho sigui a instància de part, en el termini màxim d’1 dia laborable 
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals donarà trasllat de la sol·licitud a la CTI 
perquè doni inici al procediment. 
 
Quan ho sigui d’ofici, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals donarà trasllat a la 
CTI perquè doni inici al procediment. 
 
El protocol es podrà iniciar d’ofici quan l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 
tingui coneixement de l’existència d’un possible supòsit d’assetjament sexual, per 
raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. Aquest coneixement es pot 
produir a través d’una de les persones de referència; d’un delegat o delegada de 
prevenció o un representant sindical; de qualsevol persona que tingui coneixement 
del cas o; per qualsevol altre canal. 
 
Així mateix quan l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals hagi rebut a una 
persona que manifesti ser objecte d’un assetjament sexual, per raó de sexe o per 
identitat de gènere i orientació sexual però que hagi renunciat a l’inici del protocol, 
l’Oficina iniciarà d’ofici el procediment si considera que existeixen indicis sobre una 
possible situació d’assetjament  sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i 
orientació sexual. 
 
El procediment s’iniciarà d’ofici a partir de la sol·licitud per escrit i registrada, segons 
l’annex 1, adreçada a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. La sol·licitud ha 
d’anar acompanyada d’un escrit (formulari 3), què, a més d’estar signat per qui el 
presenta, haurà de contenir, com a mínim, la descripció dels fets on es faci constar 
el lloc, dates, durada, reiteració, persona o persones afectades i àmbit afectat. 
S’acompanyarà del consentiment informat quan s’identifiqui la persona afectada 
(formulari 4). En cas contrari, es garantirà, si així ha estat sol·licitat per la persona 
afectada, el seu anonimat. D’aquest escrit es donarà trasllat a la Comissió Tècnica 
d’Investigació. En el cas que sigui l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals qui 
impulsa l’inici del protocol, serà aquesta qui haurà de formalitzar l’escrit amb el 
contingut mínim referit, i donar-ne trasllat a la Comissió Tècnica d’Investigació. 
 
El coneixement d’un possible supòsit fonamentat d’assetjament sexual, per raó de 
sexe o per identitat de gènere i orientació sexual, per qualsevol dels agents que 
intervenen, descrits al punt 5.2. d’aquest Protocol, comportarà l’obligació de posar-
ho en coneixement de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals perquè pugui 
iniciar les actuacions a l’efecte que la Comissió Tècnica d’Investigació pugui 
determinar si existeix, o no, assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de 
gènere i orientació sexual. 
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b) Comissió Tècnica d’Investigació (CTI) 
 
La Comissió Tècnica d’Investigació, un cop rebut l’escrit de sol·licitud d’inici 
d’actuacions amb la documentació corresponent, iniciarà la tramitació de la 
investigació pertinent a efecte de determinar si existeix o no assetjament sexual, per 
raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. 
 
En aquest sentit, i d’acord amb les funcions que té encomanades aquesta 
Comissió, detallades al punt 5.2 i) d’aquest Protocol, les actuacions de la CTI són 
les següents: 
 

 Atendre la sol·licitud d’intervenció realitzada seguint els models establerts.  

 Realitzar les actuacions pertinents per recavar la informació i documentació  
necessària sobre els fets denunciats, compareixences i altres proves que 
s’estimin oportunes. En aquest sentit s’analitzarà la denúncia i la documentació 
presentada i podrà entrevistar a les persones implicades i als possibles 
testimonis. 

 Emetre un informe motivat i vinculant sobre l’existència o no d’assetjament 
sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. L’informe 
valorarà la concurrència de causes agreujants.  

 
L’informe haurà de contenir les dades relatives a la identificació de les persones 
implicades en el procediment del qual ha conegut i la relació nominal de les 
persones que han format part de la CTI. 
 

 Proposar les intervencions i les mesures necessàries a la DSRH. 

 Notificar l’informe resultant a les parts interessades i a la DSRH. 

 La persona que faci les funcions de secretària o secretari de la CTI haurà de 
custodiar l’expedient generat per les actuacions portades a terme per la 
Comissió. 

 Així com qualsevol altra actuació que, a criteri de la CTI, resulti necessària. 
 
5.3.3. Mesures cautelars i/o preventives 
 
La Direcció de Serveis de Recursos Humans adoptarà les mesures cautelars i/o 
preventives (a petició de la persona de referència o de la CTI), en funció del risc i/o 
dany de la persona assetjada.  
 
Les mesures cautelars i/o preventives podran consistir, entre d’altres en l’adaptació 
del lloc de treball o de l’horari, el canvi de lloc de treball o la dispensa de 
l’assistència al treball. No  podran afectar les condicions retributives de les persones 
afectades per les mateixes.  
 
Les mesures cautelars i/o preventives seran d’obligat compliment.  
 
5.3.4 Actuacions derivades 
 
Si l’informe de la CTI conclou l’existència d’una situació d’assetjament sexual, per 
raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual al marge de les mesures 
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proposades en el mateix, s’iniciarà el corresponent expedient sancionador 
(disciplinari, civil o penal), per determinar l’eventual responsabilitat de la persona o 
persones denunciades. 
 
Constitueix falta disciplinària de caràcter molt greu, qualsevol actuació que suposi, 
entre d’altres, discriminació per raó d’orientació sexual, sexe així com, l’assetjament 
per raó d’orientació sexual, l’assetjament sexual i per raó de sexe, article 95.2, lletra 
b), del  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). En els mateixos termes, l’article 54,2, 
lletra g), del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, Text refós de la  Llei de 
l’Estatut dels Treballadors, tipifica com incompliment contractual susceptible 
d’extingir el contracte de treball mitjançant acomiadament disciplinari, l’assetjament 
per raó d’orientació sexual, l’assetjament sexual o per raó de sexe. 
 
D’acord amb el disposat a l’article 96.1, lletres a) i b), del TREBEP, la comissió 
d’una falta molt greu pot donat lloc a la imposició de la sanció de separació del 
servei en el cas del personal funcionari i d’acomiadament disciplinari, en el cas del 
personal laboral.  
 

Per la seva banda la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, 
estableix als articles 184 i 173.1 el següent: 
 

“Artículo 184 
 

1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el 
ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o 
habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y 
gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso 
sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 
 
2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una 
situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o 
tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que 
aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de 
cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses. 
 
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 
10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis 
meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo.” 
 
“Artículo 173 
 
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente 
su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años. 
 
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación 
laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra 
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otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato 
degradante, supongan grave acoso contra la víctima. (…)” 
 
En el cas que, de l’informe d’investigació resulti que les dades aportades per la 
persona o persones denunciants o els testimonis són falsos la Direcció de Serveis 
de Recursos Humans podrà incoar les mesures de caràcter disciplinari 
corresponent.  
 
Quan de l’estudi d’un cas es conclogui, d’acord amb el criteri mèdic del personal 
facultatiu  de vigilància de la salut, que com a conseqüència de l’assetjament, s’han 
produït danys a la salut, tant si són físics com si són psíquics, es consideraran un 
accident laboral als efectes del que estableix la normativa de Seguretat Social 
vigent i es derivarà l’empleat afectat o empleada afectada a la mútua d’accidents de 
treball i malalties professionals, per tal de procedir al seu reconeixement. 
 
5.3.5 Seguiment i control 
 
El seguiment de l’aplicació de les mesures proposades correspondrà l’Oficina de 
Prevenció de Riscos laborals. 
 
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals també farà un seguiment, individualitzat i 
periòdic, basat en el model integral de la salut de les persones afectades. 
Proposarà les mesures que estimi més convenients per garantir la salut de la 
persona afectada, entre les quals, es trobarà un seguiment per part del servei de 
prevenció aliè de vigilància de la salut. Així mateix, proposarà, si es valora 
necessari, la realització de l’avaluació de riscos psicosocials de l’àmbit afectat per la 
situació d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació 
sexual. 
 
6. ALTRES VIES D’ACTUACIÓ 
 
La presumpta víctima de la situació d’assetjament pot acudir, també, a l’apertura 
d’un procés penal, al constituir un delicte recollit a l’article 184 i al 173.1 del Codi 
Penal.  
 
Així mateix la presumpta víctima pot denunciar, també, la situació davant la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
L’apertura de la via penal o administrativa no paralitzarà l’aplicació del protocol. 
 
7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROTOCOL I REVISIÓ 
 
7.1 Seguiment i avaluació de l’aplicació del protocol 
 
La corporació i els delegats i delegades de prevenció es reuniran una vegada l’any 
per fer l’avaluació i el seguiment de l’aplicació d’aquest protocol. Aquest seguiment 
anual ho serà sense perjudici de les competències i funcions de la Comissió de 
Seguiment de Riscos Psicosocials, fixades en les normes de funcionament 
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d’aquesta Comissió de 20 de gener de 2017, aprovades en el Comitè de Seguretat i 
Salut de 3 de febrer de 2017. 
 
7.2 Revisió del protocol 
 
Aquest protocol es revisarà i modificarà sempre que del seu funcionament o per 
imperatiu legal o jurídic se’n derivi aquesta necessitat. En qualsevol cas, en el 
termini màxim de 4 anys es revisarà el protocol per valorar la necessitat, o no, de la 
seva modificació. 
 
Els canvis produïts en la denominació de la direcció, oficina o unitat mencionades 
en el present protocol, no comportaran necessàriament l’adequació del protocol, ja 
que s’entendran referides, sempre, a aquelles unitats organitzatives que tinguin 
assignades les competències en matèria de recursos humans i de prevenció de 
riscos laborals, amb  independència de la seva denominació.  
 
8. INDICADORS  
 
La Memòria que, sobre la seva activitat, elabora anualment l’OPRL, contindrà com a 
mínim, els següents indicadors sobre l’aplicació del protocol: 
 

 Nombre d’accions d’informació, sensibilització i formació sobre el Protocol 
realitzades. 

 Nombre i tipologia de situacions d’assetjament corresponents a l’objecte d’aquest 
Protocol detectades, amb indicació dels casos que comportaren la constitució de 
la CTI. 

 Nombre i tipologia de mesures acordades com a conseqüència de l’aplicació del 
Protocol. 

 
Aquests indicadors es contindran a la Memòria que, sobre la seva activitat, elabora 
anualment l’OPRL. Així mateix, es comunicarà a la Comissió del Pla d’Igualtat el 
nombre d’expedients tancats on s’hagi conclòs l’existència d’assetjament sexual, 
per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual. Les dades estaran 
desagregades per sexe, i s’informaran en nombres absoluts i relatius. 
 
9. MARC NORMATIU I LEGISLACIÓ   
 
9.1 Normativa comunitària 
 

 Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relativa 
a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre dones i 
homes en matèria d’ocupació i treball. 

 Codi de conducta sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, inclòs 
a la Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, relativa 
a la protecció de la dignitat de la dona i l’home en el treball. 

 Acord marc europeu sobre assetjament i violència en el treball, de 27 d’abril de 
2007. 

 Article 21.1 de la carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (2000/C 
364/01).   
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9.2.Normativa estatal 
 

 Articles 1.1, 9.2, 10, 14, 15, 18.1, 35.1 i 53.2 de la Constitució espanyola.  

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediments Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 Articles 173.1 i 184 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
Penal. 

  Articles 2, 4, 14 i 15  de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals. 

  Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció. 

  Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 

 Article 4.2.c) i e) 54.2.c) i g) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors. 

  Articles 28 i del 34 al 37 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i d’ordre social.    

  Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 

  Articles 156, 157 i 158 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social. 

  Article 8.11, 8.12 i 8.13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció 
de dades de caràcter personal.  

 
9.3 Normativa autonòmica 
 

 Articles 15.2, 25.3, i 40.8 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  

 Articles 92 h), 115 b) i 116 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

  Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el reglament de règim 
disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
9.4 Normativa de gènere 
 

 La secció tercera del Capítol IV de la Llei 17/2015, de Catalunya, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes.  

 Articles 7, 8, 45.1, 46.1, 48, 51 i disposicions addicionals onzena 1 i catorzena 2  
de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva per a dones i 
homes. 
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  Els capítols 2 i 5, i, en especial, els articles 5.3 i 28 de la Llei 5/2008, de 
Catalunya, de 25 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

 Llei 11/2014, de Catalunya, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifobia i la transfobia.  
 

9.5. Altres 
 

 NTP 507 de l’Institut nacional de seguretat i higiene en el treball “L’assetjament 
sexual en el treball”. 

 NTP 891 i 892 de l’Institut nacional de seguretat i higiene en el treball 
“Procediment de solució autònoma dels conflictes de violència laboral (I) i (II) 

 El Criteri tècnic 69/2009, sobre les actuacions de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en matèria d’assetjament i violència en el treball. 

 Protocol Marc de Catalunya 2009. Estàndards o criteris comuns d’atenció a 
persones en situació d’assetjament.  

 
10. ANNEXES 
 
Annex 1.- Sol·licitud mitjançant la qual l’empleat  o l’empleada demana que 
s’estudii la documentació que annexa en sobre tancat. 
Annex 2.- Formulari de denúncia i activació del protocol per part de la persona 
afectada. 
Annex 3.- Formulari de sol·licitud d’intervenció sobre un cas d’assetjament sexual, 
per raó de sexe, per identitat de gènere i orientació sexual a la feina. 
Annex 4.- Document de consentiment informat de la persona afectada per a la 
investigació de casos d’assetjament sexual, per raó de sexe, per identitat de gènere 
i orientació sexual a la feina.  
Annex 5.- Document de transmissió d’informació a la Comissió de Seguiment de 
Riscos Psicosocials (5a) i al Comitè de Seguretat i Salut (5b) sobre el resultat de la 
investigació de cada cas. 
Annex 6.- Diagrama de circuit d’actuació” 

 
Tercer. TRAMETRE a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva del Protocol i el 
text íntegre d’aquest.  
 
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci sobre 
l’aprovació definitiva del Protocol i el seu text íntegre.  
 
Cinquè. PUBLICAR la referència dels acords adoptats i de l’anunci publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sisè. DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol acord o resolució que s’hi oposi.   
 
 
 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu Gràcies. Grups que volen intervenir en 
aquest punt? Ha estat treballat abastament i, per tant, entenem que és un punt molt 
positiu que s’hagi pogut consensuar i, per tant, que puguem disposar d’aquest Protocol 
que entenem que era indispensable. Els demano, doncs, la votació. Vot en contra? 
Abstenció? Queda, també, aprovat per unanimitat de la corporació. Moltes gràcies pel 
suport. 
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels 
Grups Polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (10), 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). 

 
5.- Dictamen de data 15 de març de 2018, pel qual es proposa l’aprovació de la 
modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball Institut del Teatre en 
execució de l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom el 
24 de gener de 2018.  
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió d’11 de gener de 2018 va aprovar 
definitivament, com a part integrant del corresponent pressupost per a l’any 2018, la 
plantilla i la Relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, de 
conformitat amb el règim d'atribucions previst a la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen l’article 30 en relació 
amb l’article 12, apartat k) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Institut del Teatre 
(BOP núm. 192, de l’11 d’agost de 2004).  
 
La plantilla i la Relació de llocs de treball poden ser modificades amb posterioritat a la 
seva aprovació quan resulti necessari per a l’adequada gestió dels recursos de 
personal. Així, les modificacions poden estar motivades per factors externs, com ara 
adequacions normatives que incideixin en alguns dels seus elements, o per factors 
derivats de la pròpia dinàmica de l’organització, com ara els ajustaments per donar 
resposta als serveis que s’hi presten.  
 
Els articles 27.1 i 32 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de modificar la 
Plantilla i la Relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels 
pressupostos. Així mateix, l’article 28, apartats 1 i 2 d’aquesta mateixa norma disposa 
la publicació de la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i la tramesa de còpies d’aquesta a l’Administració de l’Estat i 
a la Generalitat de Catalunya.  
 
D’altra banda, de conformitat amb el que disposa l’article 44, apartat 2, lletra f), en 
relació amb l’apartat 4, del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per 
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 18.02.2003) sobre 
coordinació d’organismes i entitats públiques, quant a l’aprovació d’aquests 
instruments de planificació de recursos humans, i en els mateixos termes, l’article 30, 
f) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, a la Junta de Govern de l’Organisme de 24 de 
gener de 2018 es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla i l’actualització de 
la relació de llocs de treball de l’Organisme, en els termes que resten reflectits en 
l’annex al dictamen.  
 
Amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la Corporació, és preceptiu l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans.  
 
L’acord de la Junta de Govern de l’Organisme de 24 de gener de 2018 estableix que la 
proposta de modificació parcial de la plantilla i de la relació de llocs de treball de 
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l’Organisme suposa un estalvi anual per al capítol I del pressupost de despeses de 
l’Institut del Teatre per al 2018.  
 
L’article 44.2, apartat f), del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per 
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOP núm.42, de 18.2.2003), sobre 
coordinació dels organismes públics, estableix la competència del Ple per l’adopció 
dels acords d’aprovació, que en relació als organismes d’ella depenents, facin 
referència a l’aprovació de la plantilla de personal i a l’aprovació de la relació de llocs 
de treball.  
 
L’article 30, lletra f) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, estableix la competència del 
Ple corporatiu per aprovar la plantilla i la relació de llocs de l’Organisme Autònom.  
 
La Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de 2001, va aprovar 
un dictamen de mesures de coordinació en relació amb els instruments de gestió i 
assumptes en matèria de personal dels organismes públics de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del qual les propostes d’aquestes entitats relatives a les matèries 
assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans. 
 
L’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix la competència del Ple per aprovar la plantilla de personal.  
 
L’article 126.3 del Text refós de règim local, aprovat pel RD Legislatiu 781/1986, de 
18.4, estableix que la modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost 
requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell, la qual 
cosa comporta sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació al tràmit d’exposició al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15 
dies, tal com prescriu l’art. 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3. 
 
En ús de les competències atribuïdes a 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 BOPB de 22 d’abril de 2016), aquesta presidència 
sotmet a la consideració del Ple corporatiu, prèvia proposta de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre i informe 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 plantilla de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre que resta detallada en l’annex I que s’adjunta al present dictamen, 
en els termes en que va ser aprovada en sessió de la Junta de Govern de l’Organisme 
de 24 de gener de 2018, i que a continuació s’exposen.  
 

 Amortitzar una plaça de “Tècnic Mitjà Gestió” (DS) de personal laboral. 
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 Crear una plaça de “Tècnic Mitjà Especialista” (DG) de l’Escala d’Administració 
Especial, sotescala serveis especials, classe comeses especials, grup de 
classificació A, subgrup A2, de personal funcionari. 

 
Segon.- APROVAR l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, que resta detallada en l’annex II, en els termes en que va 
ser aprovada en sessió de la Junta de Govern de l’Organisme de 24 de gener de 2018, 
i que a continuació s’exposen.  
 

 Suprimir el lloc de ”Tècnic mitjà de gestió”, codi retributiu 17.TG01, adscrit a la 
Gerència, orgànic P08A000, jornada de treball AP (Ampliat Partit). 

 Crear un lloc de ”Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica”, codi retributiu 
17.TG01, jornada de treball GM (Intensiu Matí), i adscriure’l a la Coordinació 
Acadèmica, orgànic P080100. 

 
Tercer.- Sotmetre l’expedient relatiu a l’acord de modificació de plantilla al tràmit 
d’exposició al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 
un termini de 15 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació de plantilla es considerarà definitivament 
aprovada si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.  
 
Quart.- Fixar els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva.”  
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Si no hi ha cap intervenció, 
també els demanaré la votació. Vots en contra. Abstencions, el Partit Popular. I, doncs, 
vots a favor per part de la resta. També, doncs, prospera aquest dictamen. 

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), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
CUP - Poble Actiu (2), i l’abstenció del Grup Polític Partit Popular (3), sent el resultat 
definitiu de 42 vots a favor i 3 abstencions. 
 
Servei de Programació 
 
6.- Dictamen de data 2 de març de 2018, pel qual es proposa aprovar el Pla 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2018”. 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, amb la finalitat de contribuir a garantir la prestació de 
serveis de competències locals als consells comarcals, l’any 2013 va iniciar un Pla 
d’Operacions de Tresoreria específic. De llavors ençà, se’ls ofereix anualment una línia 
de crèdit a curt termini per tal de proporcionar liquiditat als consells comarcals per 
garantir l’exercici de les seves competències.  
 
2. Aquest Pla és un sistema de cobertura financera temporal que permet als consells 
comarcals fer front a la insuficiència de recursos líquids i, per tant, facilitar-los 
l’execució de despesa. 
 
3. Per a l’exercici 2018, la Diputació de Barcelona considera adient mantenir aquest 
Pla de Tresoreria, per això, s’articula la creació d’un nou Pla que es denomina 
“Operacions de tresoreria per a consells comarcals 2018”, i presta assistència 
econòmica als consells comarcals de la demarcació de Barcelona. 
 
4. La Diputació de Barcelona ha consignat en el seu pressupost 10.000.000 d’euros 
destinats a l’atorgament als consells comarcals de crèdits a curt termini, sense interès, 
per a necessitats transitòries de tresoreria. 
 
5. El procediment i els criteris de distribució de l’import a concedir a cada beneficiari, té 
en compte l’experiència dels Plans anteriors, per això els consells comarcals hauran 
de formular les sol·licituds d’import en funció de les seves necessitats, però el 
repartiment entre ells es farà amb les següents pautes: 
 

a) Si l’import total de les sol·licituds no exhaureixen l’import consignat (10 milions 
d’euros), la distribució es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades. 

 
b) Si l’import de les sol·licituds superen aquests 10 milions d’euros consignats, el 

repartiment s’efectuarà d’acord amb el criteri següent: 
 

 40% en funció de la població,  
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 40% en funció del nombre de municipis, 

 10% per l’extensió territorial de cada comarca i,  

 10% pel nombre d’entitats singulars de població. 
La població de la ciutat de Barcelona s’exclou d’aquests càlculs, per les seves 
característiques intrínseques i pel principi de diferenciació establert en els 
repartiments de la Xarxa de Governs Locals.  

 
c) Si l’import de les sol·licituds superen els 10 milions d’euros, però un o més 

consells comarcals han demanat un import inferior al què els correspondria per 
l’aplicació dels criteris de repartiment, s’efectuarà un segon repartiment amb 
l’import que sobra, fent servir els mateixos criteris de l’apartat anterior. Si cal, 
aquest procés es repetirà fins a arribar a la distribució total de la quantitat 
consignada. 

 
6. El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les diputacions provincials han 
d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació jurídica i tècnica mitjançant: 
l’orientació i l’assessorament jurídic, econòmic i tècnic; l’assistència administrativa; les 
ajudes tècniques en la redacció d’estudis i projectes, així com qualsevol altra fórmula 
anàloga que determini la mateixa diputació provincial. 
 
2. L’article 93.1 del mateix Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que les funcions d’assistència i cooperació es poden complir també a favor 
de la comarca, si aquesta exerceix competències municipals. 
 
3. L’article 30.6.f) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, regula la concessió 
de crèdits com a forma prevista per a la cooperació local. 
 
4. L’article 36.1 lletres b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, sobre assistència econòmica i 
de suport a la gestió financera dels municipis, dóna empara jurídica a aquesta actuació 
d’assistència indirecta als municipis a través de les comarques. 
 
5. L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
estableix els requisits mínims per a la formalització del conveni que regula les 
condicions dels crèdits atorgats. 
 
6. L’article 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
els apartats 2.d) i 4 determina que correspon al Ple de la corporació l’adopció dels 
presents acords, com a competència indelegable en exercici de les competències 
atribuïdes a la Diputació de Barcelona, en tractar-se d’un Pla de caràcter provincial. 
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En virtut de tot això, el director sotasignat proposa al diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que elevi al Ple, previ 
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans, l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR el Pla per a “Operacions de tresoreria per a consells comarcals 
2018”, que consisteix en atorgar crèdits a curt termini als consells comarcals de l’àmbit 
territorial de Barcelona.  
 
Segon.- ESTABLIR les condicions generals de participació en el Pla i establir les 
condicions de concessió de dits crèdits que s’enumeren a continuació: 
 

1. Finalitat:  
 
La finalitat d’aquest Pla és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats 
transitòries de tresoreria.  
 
2. Destinataris:  
 
Els destinataris dels crèdits són els consells comarcals amb la seu dins de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona. 
 
3. Responsable de la gestió: 
 
L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona responsable de la gestió del 
present Pla serà el Servei de Programació, que depèn de la Direcció de Serveis de 
Planificació Econòmica de l’Àrea de Presidència. 
 
4. Dotació:  
 
El pressupost de 2018 de la Diputació de Barcelona dota en 10.000.000 euros 
aquest Pla. 
 
5. Distribució de recursos:  
 
Els consells comarcals presentaran la sol·licitud d’import en funció de les seves 
necessitats, i el repartiment es realitzarà seguint les pautes següents: 

 
a) Si l’import total de les sol·licituds no exhaureixen l’import consignat (10 milions 

d’euros), la distribució es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades. 
 

b) Si l’import de les sol·licituds superen aquests 10 milions d’euros consignats, el 
repartiment s’efectuarà d’acord amb el criteri següent: 

 

 40% en funció de la població,  

 40% en funció del nombre de municipis, 

 10% per l’extensió territorial de cada comarca i,  

 10% pel nombre d’entitats singulars de població. 
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La població de la ciutat de Barcelona s’exclou d’aquests càlculs, per les seves 
característiques intrínseques i pel principi de diferenciació establert en els 
repartiments de la Xarxa de Governs Locals.  

 
c) Si l’import de les sol·licituds superen els 10 milions d’euros, però un o més 

consells comarcals han demanat un import inferior al què els correspondria per 
l’aplicació dels criteris de repartiment, s’efectuarà un segon repartiment amb 
l’import que sobra, fent servir els mateixos criteris de l’apartat anterior. Si cal, 
aquest procés es repetirà fins a arribar a la distribució total de la quantitat 
consignada. 

 
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada. 
 
6. Gestió: 

 
a) Les sol·licituds de crèdit es realitzaran per mitjans electrònics, entre el dia 

03/04/2018 i el 30/04/2018, mitjançant instància signada per la presidència del 
Consell Comarcal o representant competent, on es justificaran les circumstàncies 
que la motiven; i s’adreçarà a la Presidència de la Diputació de Barcelona. Es 
presentarà a través del registre electrònic de Diputació 
(https://seuelectronica.diba.cat) o a través de l’EACAT (extranet de les 
administracions catalanes).  

 
b) L’acord de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en funció del 

criteri de repartiment, i dels imports sol·licitats per a cada Consell Comarcal, 
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. La notificació al 
beneficiari serà per l’EACAT. 

 
c) L’acceptació per part del beneficiari és condició d'eficàcia de la concessió del 

crèdit, per això cal que el Consell Comarcal trameti un certificat de Secretaria, 
signat electrònicament, a Diputació, abans del dia 13/07/2018, mitjançant el 
registre electrònic de Diputació o a través de l’EACAT, on consti com a mínim: 

 

 La data i l’òrgan d’aprovació. 

 L’acceptació de l’import de préstec concedit (tant si la concessió és per 
l’import total, com si ho és per una part, cal indicar l’import). 

 L’aprovació de la minuta de préstec tipus 

 L’aprovació de totes les condicions reguladores d’aquest Pla. 

 La manifestació escrita que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de 
l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 

 
Passada la data del 13/07/2018 sense rebre notificació de l'acceptació, s'entendrà que 
el beneficiari ha renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona podrà deixar sense 
efecte l'esmentada concessió. 

 

https://seuelectronica.diba.cat/
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d) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari 
procediran a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni. 

 
e) La Diputació posarà a disposició dels consells comarcals els formularis i els 

models normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit, i on constarà 
el certificat que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals i aquella informació necessària per valorar la concessió dels 
préstecs. 

 
f) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit després de la 

signatura del conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a què el 
Consell Comarcal estigui al corrent de les quotes d’amortització del crèdit 
concertat dins del “Pla de Tresoreria per a consells comarcals 2017”. 

 
g) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és de dos mesos, a comptar 

des de la finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut 
l'esmentat termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds 
formulades s'entendran desestimades.  

 
7. Condicions dels crèdits: 

 
a) El tipus d’interès serà del 0%. 
b) La durada del crèdit serà d’un any. 
c) El sistema d’amortització serà constant, per mitjà de quotes iguals, de liquidació 

semestral.  
d) Per al càlcul de les dates d’amortització es prendrà com a referència la data del 

pagament del crèdit realitzat per la Diputació de Barcelona. El Consell Comarcal 
té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació. 

e)  El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a 
l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya. 

 
8. Garanties: 
 
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la 
Diputació de Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat, que 
haurà de ser reintegrat en el termini de 2 mesos des de la notificació de la 
revocació. L’incompliment de l'obligació de devolució del crèdit generarà l’interès 
legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en mora. 
 
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per 
qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell 
Comarcal beneficiari. 

 
Tercer.- AUTORITZAR una despesa de 10.000.000,00 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82020 del pressupost de despeses de la corporació. 
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Quart.- APROVAR la minuta de conveni tipus que regula les operacions de tresoreria 
per a consells comarcals 2018, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE [  ] I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA REGULACIÓ DELS CRÈDITS ATORGATS EN EL MARC DEL PLA 
“OPERACIONS DE TRESORERIA PER A CONSELLS COMARCALS 2018” 
 
D’una part, el/la Sr./a. [   ], President/a del Consell Comarcal de [   ], amb assistència del/la 
Sr./a. [   ], secretari/ària del Consell. 
 
D’altra part, el Sr./Sra. [   ], actuant en nom i representació de la Diputació de Barcelona, 
com a President/a d’aquesta, assistit per la secretaria general/delegada,  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes 
pels articles 92 i 93 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar en sessió plenària de data [ ] el Pla 
“Operacions de tresoreria per a consells comarcals 2018”. El Pla preveu el repartiment per a 
cada Consell Comarcal en funció de les sol·licituds presentades i uns criteris de repartiment.  
 
En aquest marc, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va concedir, en sessió de 
[ ], al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per a operacions de tresoreria les característiques 
del qual es detallen al pacte segon. 
 
El Consell Comarcal de [ ], per acord/resolució de data [ ], ha acceptat el préstec i les 
condicions reflectides en aquest conveni i ha acreditat que compleix les condicions de 
l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals.   
 
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions del préstec concertat en el marc del Pla 
“Operacions de tresoreria per a consells comarcals 2018”. 
 
Segon. Concessió   
 
La Diputació de Barcelona concedeix al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per un import de [ 
] euros, amb un tipus d’interès del 0 %, a un termini d’1 any, amb la referència [ ], segons les 
condicions que s'expressen en aquest conveni. 
 

Tercer. Acceptació 
 
El Consell Comarcal accepta el crèdit esmentat i hi dona conformitat plena, com també a les 
condicions que el regulen. 
 
Quart. Lliurament 
 
Es realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després de la signatura del 
present conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el Consell Comarcal estigui 
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al corrent de les quotes d’amortització del  crèdit concertat dins del “Pla de Tresoreria per a 
consells comarcals 2017”. 
 
El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan de tutela 
financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Devolució 
 
El préstec s’amortitzarà per mitjà del sistema constant, amb quotes iguals de liquidació 
semestral. El primer venciment serà com a màxim als 6 mesos del lliurament del préstec, i 
l’altre venciment restant a l’any de la data de lliurament. El Consell Comarcal té l’obligació 
d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació. 
 
Sisè. Garanties 
 
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la Diputació de 
Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà de ser reintegrat en el 
termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació. L’incompliment de l'obligació de 
devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en 
mora. 
 
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per qualsevol 
lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal beneficiari. 
 
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o 
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici 
de la competència de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 

 
Cinquè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al 
Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim. 

 
Sisè.- DONAR TRASLLAT als consells comarcals, als efectes legals oportuns. 

 
Setè.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 

 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU), 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Senyor Duran, té la 
paraula. Senyor Tovar després, d’acord. Senyor Riera, també? Molt bé. Doncs 
endavant.  

Pren la paraula el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
Gràcies, senyora presidenta. Bé, des del Grup CUP-Poble Actiu, nosaltres ens 
demanem per què es donen aquests deu milions. La reflexió hauria de ser per què 
aquest punt està a l’Ordre del Dia. Entenem que cal una redefinició competencial i 
també del finançament de, no únicament dels Consells Comarcals, sinó també dels 
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diferents ens locals. De la mateixa manera entenem que la proposta de finançament 
on aquest préstec al zero per cent d’interès hauria d’estar vinculada al tipus concret de 
serveis que finalment es presten. I l’altra qüestió que ens genera algun dubte és, 
bueno, què passa amb el Consell Comarcal del Barcelonès. Gràcies.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Senyor Riera, té la 
paraula.  

I el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, diu: Gràcies, senyora 
presidenta. Bon dia a tothom. Nosaltres ens oposem a aquesta operació de tresoreria 
per tres raons bàsiques. La primera és que la Generalitat ha complert els objectius de 
dèficit i, per tant, no té sentit mantenir aquesta funció de prestamista a curt termini per 
part de la Diputació. En segon lloc, tampoc compartim que els criteris de repartiment 
discriminin els Consells Comarcals amb més població. La població que representa un 
quaranta per cent de la ponderació i, a més, no té en compte a efectes de població el 
Consell Comarcal del Barcelonès que podem, diguem-ne, prescindir de la ciutat de 
Barcelona. I, tercer, que no hi ha cap ponderació de les activitats dels Consells 
Comarcals que tenen gran diversitat de situacions. Els Consells Comarcals, vàrem dir 
en la darrera aprovació d’aquesta mateixa operació de tresoreria, la seva finalitat és la 
de donar suport a la comarca i als ajuntament de la comarca i la nostra és donar 
suport als ajuntaments. No entenem per què donem diners, encara que siguin en 
préstec, a administracions que tenen una missió concreta, definida i que depenen de la 
Generalitat. Per tant, votarem en contra d’aquest dictamen.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Tovar, té la paraula.  

Pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy nos 
presentan el tercer plan de operaciones de tesorería para los Consells Comarcals de 
esta legislatura, por lo tanto entendemos que ya ustedes han convertido en algo 
ordinario lo que debería ser excepcional, que es cubrir las tensiones de tesorería que 
provocan los incumplimientos de la Generalitat de Cataluña. Y ya, como les hemos 
dicho, en los planes anteriores, nosotros entendemos que lo que provocan estos 
planes es detraer recursos de la Diputación, de que actuemos como entidad financiera 
de la Generalitat y que además subvencionemos los préstamos a los Consells 
Comarcals con el cero por ciento de interés que establecemos en los créditos. Sin 
embargo, en el dictamen y en el propio convenio no se justifican las necesidades de la 
tesorería de los Consells Comarcals y en los criterios de distribución no diferenciamos 
si la transferencia que vamos a realizar a cada uno de los Consells Comarcals se va a 
destinar a la ejecución de los servicios en relación a la ciudadanía o simplemente para 
mantener sus estructuras. Y, claro, hemos consultado los presupuestos de algunos 
Consells Comarcals, aleatoriamente, y hemos visto que, por ejemplo, en el Baix 
Llobregat se destina casi un veintisiete por ciento de su presupuesto al Capítulo I, a 
personal, que en el Vallés Oriental se dedica un veintiocho por ciento, o en el de 
l’Anoia que se dedica un treinta y cuatro por ciento, o el caso del Alt Penedès, que 
llega hasta el cuarenta y cuatro por ciento el Capítulo I de su presupuesto. Y hay otros 
Consells Comarcals, como el del Berguedà, donde ni tan siquiera tienen colgados en 
su portal de transparencia ni las retribuciones de su personal, ni los presupuestos del 
Consell Comarcal. Ante esta realidad, nosotros ya saben que defendemos la 
necesidad de racionalizar y simplificar la administración pública, entendemos que las 
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competencias de los Consells Comarcals podrían asumirlas algunos municipios o 
incluso desde esta Diputación, así mismo también con el personal que trabaja en los 
Consells Comarcals y, por tanto, nosotros no vamos a dar respaldo a un plan de 
tesorería para lo que consideramos que son chiringuitos políticos y votaremos en 
contra del plan. Gracias.”  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Funes, té la paraula.  

Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, i diu: Sí. Ja vam 
avançar a la Comissió d’Hisenda de la setmana passada en relació amb aquest punt. 
Som conscients, el nostre Grup és conscient, que estem fent un debat sobre els 
Consells Comarcals amb una operació de tresoreria. Som totalment conscients, no fa 
falta que després en la rèplica el Govern ens ho digui. En tot cas, com que és la 
tercera vegada i ja n’hem anat parlant i entenem que és un debat que alguna vegada 
s’haurà de fer, també situem que cal parlar dels Consells Comarcals, i cal parlar dels 
Consells Comarcals bàsicament amb un únic objectiu, és veure quina funció tenen de 
proximitat als serveis públics, i per tant, de proximitat als serveis que necessita la 
ciutadania i de l’altra quines són les competències que se’ls hi ha delegat i les 
capacitats que tenen de fer suport municipal. Al final en el debat en la Comissió 
informativa em van dir “recordi que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que és el 
seu, no ens demana l’operació de tresoreria”. Bueno, en tot cas això no vol dir que no 
hi hagi qüestions que els Consells Comarcals han d’afrontar. Nosaltres, en relació amb 
això, tres qüestions ràpides: una: entenem que s’ha de fer l’operació de tresoreria 
perquè els Consells Comarcals necessiten funcionar. No perdem de vista per què es 
generen aquestes tensions de tresoreria i situem, a qui li correspon, que no es generin 
més, perquè al final els Consells Comarcals també presten serveis que són 
imprescindibles. El senyor Tovar en feia un previ, doncs segurament el Capítol I del 
Baix Llobregat el gastem en serveis socials i gestió de les beques menjador, que per a 
nosaltres és estratègic, i, per tant, si es gasta en això entenem que és raonable. I per 
tant, els Consells Comarcals necessiten poder prestar els serveis socials als municipis 
petits i necessiten poder gestionar les beques menjador al conjunt del territori. Per tant, 
anem a veure, perquè resulta que hi ha unes institucions, unes administracions, que 
gestionen uns serveis que són essencials i que tenen problemes de tresoreria. Hi ha 
altres Consells Comarcals més petits de població, però no de territori, que han 
d’abastar un conjunt de serveis que segurament va molt més allà d’aquests dos que he 
dit i que segurament necessiten encara més suport. Per tant, nosaltres votarem a 
favor de la operació, però en tot cas, sí que entenem que s’ha de fer el debat dels 
Consells Comarcals, s’ha de ser conscient que la col·locació aquí del Consell 
Comarcal del Barcelonès, no avancem; del Barcelonès que va aprovar l’autodissolució 
al març de 2017, no? el 15 de març de 2017, doncs, ja segurament hauríem de veure 
com ho traiem. També ens sembla poc consistent la repartició dels fons. Si anem al 
concret, al que estem aprovant. Creiem que hauríem d’incloure altres elements més 
vinculats a la vulneració, al risc social, al risc d’exclusió, però bueno, entenem que al 
final estem parlant d’una operació de tresoreria i no d’un pla complementari que 
atorgués recursos. Si estiguéssim parlant d’un pla complementari que atorgués 
recursos seríem encara més exigents amb aquests elements. I, al final, nosaltres sí 
que entenem que tot i que estem parlant del que estem parlant, valdria la pena que la 
Diputació s’adherís a la declaració dels dotze Consells Comarcals que van fer a 
l’octubre del 2015, on es parlava d’una proposta de millora del finançament i on es 
plantejaven diferents elements que creiem que la Diputació també hauria de 
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posicionar-se diferent en relació amb el conjunt dels Consells Comarcals de la 
demarcació per intentar millorar un element que per a nosaltres és clau, que és 
clarificar què li encarreguem fer als Consells Comarcals. I, potser, fins i tot podríem 
aclarir què li encarrega la Generalitat als Consell Comarcals i per què no, potser, la 
Diputació podria encarregar-li alguna cosa al consell comarcal. I potser podríem 
avançar en una línia concreta perquè, escolti’m, determinades prestacions, 
determinats serveis que coordina i gestiona la Generalitat de Catalunya o determinats 
programes i serveis que coordina i gestiona la Diputació de Barcelona per determinats 
territoris potser els podria gestionar directament el consell comarcal. Podríem fer una 
llista llarga però entenem que no és el debat. En tot cas, hi votarem a favor, però això 
no treu que el debat dels Consells Comarcals l’hem d’afrontar.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Si hi ha alguna altra paraula... 
Doncs senyor Garcia Cañizares.  

I el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU): Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tots i 
a totes. Tenen la capacitat de, els Grups, de barrejar qüestions. Estem parlant d’una 
operació de tresoreria i, sovint, i sempre que fem aquesta operació es parla de com 
està repartida territorialment l’administració. No és una qüestió que en aquest punt 
haguem de debatre, tot i que entenc que en moltes ocasions donem peu a que això 
sigui possible. Per tant, avui estem parlant d’una operació de tresoreria amb tres 
elements imprescindibles, crec jo: que tots els Consells Comarcals hi estan d’acord, 
per tant no hi ha hagut debat entre els Consells Comarcals amb els que ens hem 
trobat i ens hem adreçat per canviar els criteris, per canviar l’aportació, per canviar el 
repartiment, per tant, acord total amb els Consells Comarcals. Una altra segona 
qüestió és estem fent una operació de tresoreria, no estem subvencionant res, estem 
facilitant que els Consells Comarcals puguin complir amb les seves obligacions, però a 
nivell de tresoreria, de pagar, per tant no estem subvencionant una activitat, per la qual 
cosa, la proposta que es fa de posar límits i dir exactament quins són els criteris amb 
què s’ha d’ajudar als Consells Comarcals o què han de fer amb aquests diners és 
sobrer, perquè se li aporta al consell comarcal perquè pugui desenvolupar la seva 
activitat. I tercera qüestió, i molt important, sovint en aquesta casa i segurament avui al 
llarg del plenari o a les preguntes o on sigui tornarà a sortir, parlem dels romanents de 
tresoreria que té aquesta casa. I justament quan el que estem fent és moure aquells 
diners que estan aturats per qüestions alienes a la pròpia Diputació, qüestions que 
venen de la Llei de Pressupostos de l’Estat, quan realment el que fem des d’aquesta 
casa és moure aquests diners perquè donin servei als ciutadans, perquè els Consells 
Comarcals al final el que estan fent és donant servei als ajuntaments i, per tant, servei 
als ciutadans, doncs quan fem això es posa en dubte. Sembla una paradoxa, però s’ha 
anat repetint cada vegada en les tres ocasions que hem plantejat aquest ajut de 
tresoreria. Per tant, resumint, no obrim un debat territorial en aquests moments ni de 
competències de les administracions. Haurà de ser en seu del Parlament de 
Catalunya, si correspon. No estem donant o subvencionant diners que no siguin per fer 
activitats o activitats o estructura dels Consells Comarcals. I tercer, estem utilitzant 
diners que estan aturats, però que retornaran aquest any mateix a les arques de la 
Diputació de Barcelona; per tant, creiem que és absolutament lícit, absolutament lògic, 
i a més a més, amb l’acord de tots els Consells Comarcals afectats que es reparteixen 
els diners de la manera que ells creuen convenient.  
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Doncs passem a la votació. Hi 
ha Grups que s’han posicionat en vot contrari, vots en contra del Partit Popular i 
Ciutadans; abstencions, la CUP; i vots a favor, la resta de Grups. Moltes 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 (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10) i Entesa (5), el vot en contra dels Grups Polítics 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 38 vots a favor, 6 vots en contra i 2 
abstencions. 

 
7.- Dictamen de data 14 de març de 2018, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de crèdit 4/2018 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. 

 
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació per crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses del pressupost 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. 

 
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, emès amb caràcter independent. 

 
Atès que les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 

 
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió 
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels 
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 
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d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  

 
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen 
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel 
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:  

 
La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, després 
del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses, prèviament 
autoritzades, per una quantitat exactament determinada.  

 
La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers, 
vinculant a l’Entitat Local a la realització 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 4/2018 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, que recull crèdits extraordinaris, suplements 
de crèdit i transferències de crèdit per un import total de trenta milions tres-cents 
catorze mil dos-cents quaranta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims (30.314.245,62 
EUR) amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant 
d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon.- APROVAR l’actualització del Pla d’inversions 2018 inclòs dins de l’Informe 
econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en l’annex II 
respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, en compliment d’allò que disposa 
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
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el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Grups que volen intervenir?. 
Senyor Funes, té la paraula.  

I el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, diu: Sí. Només per complementar una 
intervenció que vam fer a la Comissió informativa. Allà vam plantejar, perdó, qüestions 
vinculades al patrocini esportiu, a l’equip de la diputada Fandos i ja ens n’ha fet arribar 
algun comentari en relació amb el patrocini de la Volta, que és una de les coses que 
surt en la modificació, per tant ja ho hem entès i estem d’acord i en relació amb un dels 
comentaris que vam fer a la Comissió en relació amb la subvenció que es fa a Pinars, 
si no ho dic malament, a Pinars, sí, de l’Anoia, que és una subvenció que es fa perquè 
puguin fer un centre d’educació especial. Evidentment estem d’acord en què es faci, 
però els hi advertim que això obre una finestreta perquè hi ha diferents situacions de 
centres d’educació especial al conjunt de la demarcació, alguns finançats amb 
recursos d’entitats privades, no lucratives i alguns finançats amb recursos dels 
ajuntaments i que, per tant, això també obre la possibilitat de què altres 
administracions, institucions, plantegin escenaris similars de suport perquè, 
malauradament, doncs, l’anterior Govern de la Generalitat no va trobar la manera de 
finançar-ho i tenim dèficit de finançament d’aquells centres d’educació especial que no 
depenen directament de la Generalitat i molts d’ells depenen d’alguns ajuntaments i 
d’entitats privades. Per tant, votarem a favor de la modificació de crèdit, però ja 
advertim que aquest element ens grinyola una mica perquè això significa començar, 
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també, a obrir una finestra de complementarietat al que hauria de fer la Generalitat i no 
fa.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Passem, doncs, a la votació. 
Vots en contra?. Abstencions?. Gràcies. Vots a favor?. Doncs queda aprovada la 
modificació.  

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10) i Entesa (5) i l’abstenció dels Grups Polítics Partit Popular 
(3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat 
definitiu de 38 vots a favor i 8 abstencions. 
 

Intervenció General 
 

8.- Dictamen de data 9 de març de 2018, per donar compte del Decret de la 
Presidència que resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 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.1176/2018, de 
20 de febrer, d’aprovació de la Liquidació del pressupost general 2017 de la Diputació 
de Barcelona, que literalment diu: 
 

L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que 
el pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al 
pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent.  
 
D’acord amb l’establert a l’article 191.3 del TRLLRHL i la Base 86 de les d’Execució 
del Pressupost 2017, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada 
per la Intervenció General i es presenta per a la seva aprovació per la presidència 
de la Diputació. 
 
De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRLLRHL, les liquidacions 
dels pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de 
Gestió Tributària, Patronat d’Apostes i Fundació Pública Casa Caritat, informades 
per les respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva 
aprovació per la presidència de la Diputació. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General sobre la proposta de resolució d’aprovació 
de la liquidació del  pressupost general de la Diputació de Barcelona de 2017. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa, emès amb 
caràcter independent i que s’incorpora en compliment d’allò que disposa l’article 
16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 
en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 
de novembre. 
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Vist l’informe de la Intervenció General sobre el grau de compliment, a 31 de 
desembre de 2017, dels criteris fixats en la Disposició Addicional Setzena del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en referència a les inversions 
financerament sostenibles.  
  
Vist l’apartat 2.2.c) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2017, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia 
corporació i per les dels organismes autònoms Organisme de Gestió Tributària, 
Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i Fundació Pública Casa Caritat, d’acord amb 
tota la documentació incorporada al present expedient, que presenten les 
magnituds bàsiques següents obtingudes dels estats comptables: 
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Ingressos  

Pressupost

definitiu

Drets reconeguts

nets Recaptació

   

1 Impostos directes 113.227.000,00      121.186.785,05      105.623.148,66      

2 Impostos indirectes 76.154.000,00        82.084.989,33        82.084.989,33        

3 Taxes i altres ingressos 8.670.900,00          9.599.830,83          8.444.040,98          

4 Transferències corrents 489.751.515,65      496.088.763,34      494.490.267,91      

5 Ingressos patrimonials 2.467.000,00          2.333.080,32          2.000.152,28          

Ingressos corrents 690.270.415,65      711.293.448,87      692.642.599,16      

6 Alienació de béns -                           1.454.892,04          1.069.098,38          

7 Transferències capital 1.216.953,31          430.112,77             396.480,93             

Ingressos de capital 1.216.953,31          1.885.004,81          1.465.579,31          

8 Actius financers 643.739.757,94      235.373.424,01      234.191.833,98      

9 Passius financers 58.500.000,00        22.500.000,00        22.500.000,00        

Ingressos financers 702.239.757,94      257.873.424,01      256.691.833,98      

Total Ingressos 1.393.727.126,90   971.051.877,69      950.800.012,45      

 

Despeses

Pressupost

actual

Obligacions

reconegudes Pagaments

   

1 Despeses de personal 214.082.656,98      195.417.922,75      193.847.444,00      

2 Despeses béns corrents i serveis 109.943.682,00      78.529.157,44        75.911.575,93        

3 Despeses financeres 1.241.000,00          1.131.969,87          1.131.969,87          

4 Transferències corrents 410.537.581,13      296.793.512,43      266.919.114,71      

5 Fons de contingència i altres impr. 902.123,54             -                           -                           

Despeses corrents 736.707.043,65      571.872.562,49      537.810.104,51      

6 Inversions reals 142.162.391,78      33.815.894,43        31.560.855,67        

7 Transferències capital 235.950.668,81      82.591.797,39        62.977.178,21        

Despeses de capital 378.113.060,59      116.407.691,82      94.538.033,88        

8 Actius financers 255.032.022,66      233.655.354,33      233.655.354,33      

9 Passius financers 23.875.000,00        23.869.110,92        23.869.110,92        

Despeses financeres 278.907.022,66      257.524.465,25      257.524.465,25      

Total Despeses 1.393.727.126,90   945.804.719,56      889.872.603,64      

Liquidació del Pressupost 2017

Diputació de Barcelona

Capítol pressupostari

Capítol pressupostari
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Conceptes
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes netes
Ajustaments

Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents  711.293.448,87       571.872.562,49     139.420.886,38   

                      b) Altres operacions no financeres      1.885.004,81       116.407.691,82   -114.522.687,01   

 1. Total operacions no financeres (a+b)  713.178.453,68       688.280.254,31       24.898.199,37   

                    c) Actius financers  235.373.424,01       233.655.354,33         1.718.069,68   

                    d) Passius financers    22.500.000,00         23.869.110,92   -    1.369.110,92   

 2. Total operacions financeres (c+d)  257.873.424,01       257.524.465,25            348.958,76   

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)  971.051.877,69       945.804.719,56       25.247.158,13   

 220.288.645,33   

   16.101.923,77   

   16.222.411,97   

 220.168.157,13     220.168.157,13   

  245.415.315,26   

Conceptes

 1. (+) Fons líquids     499.603.898,22     442.198.341,15   

 2. (+) Drets pendents de cobrament        79.314.496,03       84.298.830,00   

         (+) del Pressupost corrent    20.251.865,24      24.199.379,37   

         (+) de Pressupostos tancats     15.065.606,39      16.562.026,15   

         (+) d’operacions no pressupostàries    43.997.024,40      43.537.424,48   

 3. (-) Obligacions pendents de pagament     105.571.786,04       76.560.024,71   

         (+) del Pressupost corrent    55.932.115,92      27.972.876,26   

         (+) de Pressupostos tancats          367.828,91           273.054,43   

         (+) d’operacions no pressupostàries    49.271.841,21      48.314.094,02   

 4. (-) Partides pendents d'aplicar -           33.898,49   -         14.235,64   

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva           38.143,94             15.538,88   

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva             4.245,45               1.303,24   

    473.312.709,72     449.922.910,80   

        7.571.289,14         7.985.190,39   

      51.438.871,04       51.160.930,58   

    414.302.549,54     390.776.789,83   

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

 AJUSTAMENTS 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

Liquidació del Pressupost 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE TRESORERIA

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 III. Excés de finançament afectat 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 

 Imports any  Imports any anterior 

Diputació de Barcelona



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Ingressos  

Pressupost

definitiu

Drets reconeguts

nets Recaptació

   

1 Impostos directes -                           -                           -                           

2 Impostos indirectes -                           -                           -                           

3 Taxes i altres ingressos 50.490.000,00        47.780.095,58        47.144.661,21        

4 Transferències corrents -                           -                           -                           

5 Ingressos patrimonials 100.000,00             13.361,07               13.361,07               

Ingressos corrents (I1) 50.590.000,00        47.793.456,65        47.158.022,28        

6 Alienació de béns -                           -                           -                           

7 Transferències capital -                           -                           -                           

Ingressos de capital (I2) -                           -                           -                           

8 Actius financers 2.544.006,94          96.155,15               96.155,15               

9 Passius financers 160.000.000,00      160.000.000,00      160.000.000,00      

Ingressos financers (I3) 162.544.006,94      160.096.155,15      160.096.155,15      

Total Ingressos 213.134.006,94      207.889.611,80      207.254.177,43      

 

Despeses

Pressupost

definitiu

Obligacions

reconegudes Pagaments

   

1 Despeses de personal 31.864.937,67        29.312.641,72        29.312.641,72        

2 Despeses béns corrents i serveis 16.860.504,71        12.292.003,65        12.292.003,65        

3 Despeses financeres 214.000,00             132.955,78             132.955,78             

4 Transferències corrents 1.700.000,00          1.366.947,74          1.366.947,74          

5 Fons de contingència i altres impr. -                           -                           -                           

Despeses corrents (D1) 50.639.442,38        43.104.548,89        43.104.548,89        

6 Inversions reals 2.354.564,56          744.994,82             744.994,82             

7 Transferències capital -                           -                           -                           

Despeses de capital (D2) 2.354.564,56          744.994,82             744.994,82             

8 Actius financers 140.000,00                      93.471,34                        93.471,34                        

9 Passius financers 160.000.000,00              160.000.000,00              160.000.000,00              

Despeses financeres (D3) 160.140.000,00      160.093.471,34      160.093.471,34      

Total Despeses 213.134.006,94      203.943.015,05      203.943.015,05      

Liquidació del Pressupost 2017

Organisme de Gestió Tributària

Capítol pressupostari

Capítol pressupostari

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Ingressos  

Pressupost

actual

Drets reconeguts

nets Recaptació

   

1 Impostos directes -                           -                           -                           

2 Impostos indirectes -                           -                           -                           

3 Taxes i altres ingressos 1.386.190,00          876.394,92             866.271,42             

4 Transferències corrents 17.139.800,00        17.134.660,74        17.131.354,95        

5 Ingressos patrimonials 22.300,00               13.797,87               10.300,83               

Ingressos corrents (I1) 18.548.290,00        18.024.853,53        18.007.927,20        

6 Alienació de béns -                           -                           -                           

7 Transferències capital 244.800,00             301.871,88             211.950,30             

Ingressos de capital (I2) 244.800,00             301.871,88             211.950,30             

8 Actius financers 319.899,87             44.342,56               44.342,56               

9 Passius financers -                           -                           -                           

Ingressos financers (I3) 319.899,87             44.342,56               44.342,56               

Total Ingressos 19.112.989,87        18.371.067,97        18.264.220,06        

 

Despeses

Pressupost

actual

Obligacions

reconegudes Pagaments

   

1 Despeses de personal 15.037.413,06        14.636.983,80        14.633.129,88        

2 Despeses béns corrents i serveis 3.275.618,76          2.617.336,87          2.141.579,66          

3 Despeses financeres 2.100,00                 1.295,98                 1.295,98                 

4 Transferències corrents 362.592,62             311.443,42             267.616,79             

5 Fons de contingència i altres impr. -                           -                           -                           

Despeses corrents (D1) 18.677.724,44        17.567.060,07        17.043.622,31        

6 Inversions reals 385.265,43             319.358,60             281.695,43             

7 Transferències capital -                           -                           -                           

Despeses de capital (D2) 385.265,43             319.358,60             281.695,43             

8 Actius financers 50.000,00               34.519,03               30.019,03               

9 Passius financers -                           -                           -                           

Despeses financeres (D3) 50.000,00               34.519,03               30.019,03               

Total Despeses 19.112.989,87        17.920.937,70        17.355.336,77        

Liquidació del Pressupost 2017

Institut del Teatre

Capítol pressupostari

Capítol pressupostari

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Conceptes
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes

Ajustaments
Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents    18.024.853,53      17.567.060,07           457.793,46   

                      b) Altres operacions no financeres         301.871,88           319.358,60   -         17.486,72   

 1. Total operacions no financeres (a+b)    18.326.725,41      17.886.418,67           440.306,74   

                    c) Actius financers           44.342,56             34.519,03               9.823,53   

                    d) Passius financers                        -                            -                            -     

 2. Total operacions financeres (c+d)           44.342,56             34.519,03               9.823,53   

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)    18.371.067,97      17.920.937,70           450.130,27   

        103.544,52   

          58.054,65   

        130.607,16   

          30.992,01             30.992,01   

        481.122,28   

Components

 1. (+) Fons líquids      3.393.273,01        2.925.762,10   

 2. (+) Drets pendents de cobrament          180.477,89           142.281,70   

         (+) del Pressupost corrent         106.847,91             45.219,13   

         (+) de Pressupostos tancats            24.081,31             62.596,92   

         (+) d’operacions no pressupostàries           49.548,67             34.465,65   

 3. (-) Obligacions pendents de pagament         986.031,88        1.359.381,13   

         (+) del Pressupost corrent         565.600,93           949.047,47   

         (+) de Pressupostos tancats              1.701,77               1.701,77   

         (+) d’operacions no pressupostàries         418.729,18           408.631,89   

 4. (-) Partides pendents d'aplicar -       475.199,82                          -     

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva         475.219,82                          -     

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                  20,00                          -     

     2.112.519,20        1.708.662,67   

            6.741,30             50.287,16   

            6.796,83             12.692,23   

     2.098.981,07        1.645.683,28   

 Imports any  Imports any anterior 

Liquidació del pressupost 2017

Institut del Teatre

RESULTAT PRESSUPOSTARI

 AJUSTAMENTS 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

ROMANENT DE TRESORERIA

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 III. Excés de finançament afectat 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Ingressos

Pressupost

actual

Drets reconeguts

nets Recaptació

   

1 Impostos directes -                           -                           -                           

2 Impostos indirectes -                           -                           -                           

3 Taxes i altres ingressos 2.246.850,00          2.035.272,86          2.035.272,86          

4 Transferències corrents -                           -                           -                           

5 Ingressos patrimonials 900,00                    -                           -                           

Ingressos corrents (I1) 2.247.750,00          2.035.272,86          2.035.272,86          

6 Alienació de béns -                           -                           -                           

7 Transferències capital -                           -                           -                           

Ingressos de capital (I2) -                           -                           -                           

8 Actius financers 10.000,00               13.986,64               13.986,64               

9 Passius financers -                           -                           -                           

Ingressos financers (I3) 10.000,00               13.986,64               13.986,64               

Total Ingressos 2.257.750,00          2.049.259,50          2.049.259,50          

 

Despeses

Pressupost

actual

Obligacions

reconegudes Pagaments

   

1 Despeses de personal 1.515.000,00          1.127.330,49          1.127.026,49          

2 Despeses béns corrents i serveis 694.750,00             305.978,12             305.506,60             

3 Despeses financeres 2.000,00                 3,15                        3,15                        

4 Transferències corrents -                           -                           -                           

5 Fons de contingència i altres impr. -                           -                           -                           

Despeses corrents (D1) 2.211.750,00          1.433.311,76          1.432.536,24          

6 Inversions reals 26.000,00               -                           -                           

7 Transferències capital -                           -                           -                           

Despeses de capital (D2) 26.000,00               -                           -                           

8 Actius financers 20.000,00               2.100,00                 2.100,00                 

9 Passius financers -                           -                           -                           

Despeses financeres (D3) 20.000,00               2.100,00                 2.100,00                 

Total Despeses 2.257.750,00          1.435.411,76          1.434.636,24          

Liquidació del Pressupost 2017

Patronat d'Apostes

Capítol pressupostari

Capítol pressupostari

 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Conceptes
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes

Ajustaments
Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents      2.035.272,86        1.433.311,76           601.961,10   

                      b) Altres operacions no financeres                        -                            -                            -     

 1. Total operacions no financeres (a+b)      2.035.272,86        1.433.311,76           601.961,10   

                    c) Actius financers           13.986,64               2.100,00             11.886,64   

                    d) Passius financers                        -                            -                            -     

 2. Total operacions financeres (c+d)           13.986,64               2.100,00             11.886,64   

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)      2.049.259,50        1.435.411,76           613.847,74   

                       -     

                       -     

                       -     

                                 -                            -     

        613.847,74   

Components

 1. (+) Fons líquids      3.334.352,05        2.544.526,48   

 2. (+) Drets pendents de cobrament            55.836,12           346.029,49   

         (+) del Pressupost corrent                        -             221.434,18   

         (+) de Pressupostos tancats                         -     

         (+) d’operacions no pressupostàries           55.836,12           124.595,31   

 3. (-) Obligacions pendents de pagament         136.858,86           250.363,84   

         (+) del Pressupost corrent                775,52             69.995,73   

         (+) de Pressupostos tancats                         -                            -     

         (+) d’operacions no pressupostàries         136.083,34           180.368,11   

 4. (-) Partides pendents d'aplicar                412,92                          -     

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva                        -                            -     

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                412,92                          -     

     3.253.742,23        2.640.192,13   

                       -                            -     

                       -                            -     

     3.253.742,23        2.640.192,13    IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 

 III. Excés de finançament afectat 

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

Liquidació del pressupost 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE TRESORERIA

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 Imports any  Imports any anterior 

Patronat d'Apostes

 AJUSTAMENTS 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Ingressos  

Pressupost

actual

Drets reconeguts

nets Recaptació

   

1 Impostos directes -                           -                           -                           

2 Impostos indirectes -                           -                           -                           

3 Taxes i altres ingressos -                           -                           -                           

4 Transferències corrents -                           -                           -                           

5 Ingressos patrimonials 6.000,00                 -                           -                           

Ingressos corrents (I1) 6.000,00                 -                           -                           

6 Alienació de béns -                           -                           -                           

7 Transferències capital -                           -                           -                           

Ingressos de capital (I2) -                           -                           -                           

8 Actius financers -                           -                           -                           

9 Passius financers -                           -                           -                           

Ingressos financers (I3) -                           -                           -                           

Total Ingressos 6.000,00                 -                           -                           

 

Despeses

Pressupost

actual

Obligacions

reconegudes Pagaments

   

1 Despeses de personal -                           -                           -                           

2 Despeses béns corrents i serveis 6.000,00                 -                           -                           

3 Despeses financeres -                           -                           -                           

4 Transferències corrents -                           -                           -                           

5 Fons de contingència i altres impr. -                           -                           -                           

Despeses corrents (D1) 6.000,00                 -                           -                           

6 Inversions reals -                           -                           -                           

7 Transferències capital -                           -                           -                           

Despeses de capital (D2) -                           -                           -                           

8 Actius financers -                           -                           -                           

9 Passius financers -                           -                           -                           

Despeses financeres (D3) -                           -                           -                           

Total Despeses 6.000,00                 -                           -                           

Liquidació del pressupost 2017

Fundació Pública Casa Caritat

Capítol pressupostari

Capítol pressupostari

 
 
 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Conceptes
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes

Ajustaments
Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents                        -                            -                            -     

                      b) Altres operacions no financeres                        -                            -                            -     

 1. Total operacions no financeres (a+b)                        -                            -                            -     

                    c) Actius financers                        -                            -                            -     

                    d) Passius financers                        -                            -                            -     

 2. Total operacions financeres (c+d)                        -                            -                            -     

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)                        -                            -                            -     

                       -     

                       -     

                       -     

                                 -                            -     

                       -     

Components

 1. (+) Fons líquids             7.625,93               7.625,93   

 2. (+) Drets pendents de cobrament                         -                            -     

         (+) del Pressupost corrent                        -                            -     

         (+) de Pressupostos tancats                         -                            -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                        -                            -     

 3. (-) Obligacions pendents de pagament                        -                            -     

         (+) del Pressupost corrent                        -                            -     

         (+) de Pressupostos tancats                         -                            -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                        -                            -     

 4. (-) Partides pendents d'aplicar                        -                            -     

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva                        -                            -     

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                        -                            -     

            7.625,93               7.625,93   

                       -                            -     

                       -                            -     

            7.625,93               7.625,93   

 Imports any  Imports any anterior 

Liquidació del Pressupost 2017

Fundació Pública Casa Caritat

RESULTAT PRESSUPOSTARI

 AJUSTAMENTS 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

ROMANENT DE TRESORERIA

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 III. Excés de finançament afectat 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  
 

 
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera 
sessió que se celebri, de la liquidació del Pressupost 2017 aprovada per la 
Presidència, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per 
les liquidacions dels organismes autònoms Organisme de Gestió Tributària, Institut 
del Teatre, Patronat d’Apostes i Fundació Pública Casa Caritat. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

de despesa, elaborat per la Intervenció General amb caràcter independent, en 
compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la 
Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, 
aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’Informe de la Intervenció General sobre el 
grau de compliment, a 31 de desembre de 2017, dels criteris fixats en la Disposició 
Addicional Setzena del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en 
referència a les inversions financerament sostenibles. 
 
Cinquè.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 de la 
Diputació de Barcelona i de cadascun dels seus organismes autònoms al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
 

En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 1176/2018, 
de 20 de febrer, d’aprovació de la Liquidació del pressupost general 2017 de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2017.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Grups que volen intervenir? 
Senyor Duran, té la paraula.  

Pren la paraula el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
Gràcies, senyora Presidenta. Ens referirem directament tant al punt vuit com al punt 
nou, on es donen una sèrie de característiques amb una administració com és la 
Diputació de Barcelona amb un vint per cent d’endeutament. Una administració, doncs, 
que ha superat amb més de quaranta-dos milions d’euros el sostre de despesa i que 
justament per això s’ha d’elaborar un Ple econòmic financer especial. Això comporta 
una sèrie de contradiccions d’una institució que està sanejada econòmicament però 
que, al mateix temps, gràcies a la política del PP, del Partit Popular, que et diuen com, 
doncs, ens hem de gastar els nostres propis diners. Evidentment, aquest Govern, 
erràtic o no, amplia els supòsits per poder gastar aquests diners però no pas el 
mecanisme. Per tant, el que fa és castigar aquelles administracions que 
econòmicament han fet els deures, com és el cas de la Diputació. Gràcies.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Riera, no; senyor 
Mulleras, té la paraula.  

Intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui diu: 
Simplement per fer algun comentari i demanar alguna explicació, si és possible, al 
portaveu del Govern, sobre, bueno, el tema del baix grau d’execució, per exemple, de 
les inversions en la liquidació del Pressupost només del trenta per cent. També hi ha 
altres partides en les quals aquest grau d’execució és molt baix. Posar de manifest 
també, bueno, doncs, que la Diputació, mentre l’Estat manté a l’alça les aportacions de 
l’administració de l’Estat cap al finançament de la Diputació, que suposa el noranta-set 
per cent del finançament d’aquesta institució, doncs, en canvi, també, preguntar per 
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què les subvencions de la Generalitat, per exemple, han baixat un cinquanta-sis per 
cent respecte l’any passat en aquesta liquidació, respecte els mil set-cents setanta-sis, 
el milió set-cents setanta-sis mil de l’any passat. D’altra banda, també, preguntar sobre 
determinats despeses que, en canvi, continuen a l’alça, no? Com per exemple, la 
d’estudis i treballs tècnics, que ha augmentat un vint-i-cinc per cent respecte l’any 
passat, o les de comunicació, que han augmentat un nou per cent. I, també, els 
agrairia si ens poguessin donar alguna explicació sobre el superàvit existent, perquè al 
final del baix grau d’execució de les inversions i les despeses el que tenim com a 
resultat és un superàvit bastant important, que és al voltant del vint-i-quatre per cent 
del Pressupost de la Diputació i que són dos-cents quaranta-cinc milions d’euros i, per 
tant, doncs sí que ens agradaria que ens donessin alguna explicació al respecte. 
Gràcies.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Tovar, té la paraula.  

Pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Gracias, presidenta. Bueno, nosotros simplemente constatar lo que ya 
hemos ido comentando durante los informes de ejecución presupuestaria trimestrales. 
El apartado de ingresos, nos felicitamos que aquellos ingresos que dependen 
directamente de Diputación, los tres primeros capítulos, pues la ejecución o la 
liquidación está muy por encima de lo presupuestado y también nos felicitamos de que 
pertenecemos al Estado español y nos hace las transferencias como debe en el 
Capítulo IV. Por lo tanto, en lo que son ingresos sí que estamos contentos con el 
grado de liquidación, aunque tenemos una pequeña duda que quizá nos la pueda 
resolver el diputado de Hacienda, si no hoy en cualquier otro momento, que es en 
relación a los activos financieros que nos hemos quedado por debajo de lo 
presupuestado. En cuanto al gasto, miren, incumplimos el objetivo de regla de gasto 
por ingresos procedentes de la incorporación de remanente, como ha explicado, o 
como va a explicar también ahora el diputado de Hacienda, pero, miren, 
independientemente de que este remanente que vamos pasando de ejercicio a 
ejercicio entre dentro de un estricto marco normativo en el que nos movemos, y que 
sea también corresponsabilidad de los ayuntamientos que exista este remanente, no 
podemos, como ha hecho el diputado de Hacienda en el anterior, enlazo con el 
anterior punto de los planes dels Consells Comarcals, no puede decir que todo el 
remanente depende exclusivamente del grado de ejecución de los ayuntamientos; 
cuando nos vamos al capítulo de inversiones reales de la Diputación y de un 
presupuesto de ciento cuarenta y dos millones, hemos ejecutado únicamente treinta y 
tres. En definitiva, bueno, seguimos arrastrando los mismos problemas. Entendemos 
que, en cuanto a la ejecución de las transferencias a los ayuntamientos sí que se está 
trabajando, y no entendemos a qué se debe el bajo grado de ejecución de nuestras 
propias inversiones. Gracias.”  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Funes, té la paraula.  

Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, ja vam tenir 
una llarga explicació en el, bueno, potser no tan llarga com altres anys, en la Comissió 
informativa d’Hisenda. Va ser llarga, però no per l’explicació que se’ns va fer. En tot 
cas sí que és un debat que el tenim cada any i que entenem que, segurament, fins i 
tot, l’hauríem d’endreçar com una certa rendició de comptes del que fa l’equip de 
Govern amb els recursos que tenen a través del Pressupost i entenem, fins i tot, que 
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podrien haver explicat abans, potser, el diputat d’Hisenda el punt abans que 
intervinguéssim els Grups. En tot cas, per a nosaltres hi ha un element bàsic que 
n’hem de ser conscients i, per tant, aquí nosaltres no ens agafarem a fer cap tipus de 
discussió dels números que té a veure. Estem havent de complir unes lleis 
absolutament kafkianes quan es miren amb ulls de política municipal, però que són 
enormement kafkianes quan un ho mira amb els comptes de la Diputació al damunt. I 
quan un veu les obligacions que ens fa el Govern del PP en relació amb la capacitat 
que tingui la Diputació de gastar els recursos que ingressa i que genera superàvit, ens 
sembla que, al final, és una mica absurd. Quan tenim un conjunt de demandes dins de 
la corporació de necessitats de millora de recursos humans, de la necessitat de suport 
als ajuntaments, de necessitat de millora d’inversions a molts municipis, haver d’anar, 
al final, a un pla econòmic-financer, haver d’anar a no poder gastar el superàvit en allò 
que vulguem, etc., etc., ens sembla que és no conèixer, realment, el món local. Però 
com que això n’hem parlat molt en aquest plenari, jo ho he dit moltes vegades, el 
senyor Montoro es nota que no ha sigut mai regidor d’un poble petit i que no sap el 
que suposa haver de gestionar aquest tipus de coses i, segurament, part de l’equip del 
senyor Montoro tampoc, no? Perquè potser si ell no ho fos però el seu equip també, 
doncs ens aniria millor. En tot cas, al final el que tenim són uns números que són 
similars als d’altres anys. Aquí hi ha un romanent de tresoreria que hem discutit més 
d’una vegada què és el que hem de fer. Nosaltres ja saben quina és la nostra posició, 
endeutem-nos en allò que sigui possible per prestar més serveis, intentem 
acompanyar on puguem la FEMP perquè aquesta negociació que està tenint amb el 
ministre ens permet utilitzar el superàvit per utilitzar per a altres coses. A nosaltres ens 
sembla surrealista, per posar un exemple, que estiguem negociant què fem amb el 
superàvit al mateix temps que el Govern de l’Estat diu que farà un pla d’habitatge i en 
canvi no ens deixa que fem inversions en habitatge amb el superàvit que tenim, no? 
quan ells mateixos diuen que la prioritat és fer habitatge. Un exemple estrany. Dius, 
bueno, quin Govern tenim, no? Perquè al final dius, escolta’m, si nosaltres tenim 
recursos i ens sobren recursos i la meva població necessita habitatge, deixi’m que em 
gasti els recursos en construir habitatge o en generar habitatge i solucions 
habitacionals a la gent. Doncs no, això no. Fins i tot quan ells estan aprovant un pla. 
En tot cas, en relació al que tenim aquí, entenem que el romanent ens hauria de 
permetre fer més coses. Com és un donar compte no ens hem de..., no l’hem de votar. 
I per tant ens agradaria que l’últim any fos de major nivell d’execució del pressupost 
que els ajuntaments, per fi, tinguessin capacitat de gestionar tot allò que els hem 
adjudicat que han d’adjudicar i que les inversions que ha de fer la casa, les faci, a ser 
possible que, fins i tot, poguéssim fer una convocatòria potent d’ocupació a la casa per 
regularitzar tot allò que encara no hem regularitzat.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyora Díaz, no hi ha paraula, 
no hi ha intervenció. Senyor Garcia Cañizares, té la paraula.  

I el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), diu: Gràcies, presidenta. Doncs seré 
molt breu. Jo crec que s’han fet moltes intervencions i moltes preguntes que els 
mateixos diputats han contestat directament. He explicat moltes vegades per què el 
grau d’execució del Pressupost. Una part molt important, ho he explicat avui a la Junta 
de Govern, però molts de vostès no hi eren; el que és l’ordinari al grau d’execució és 
molt alt, el que és el d’inversions és molt més baix. No només pels ajuntaments, sinó 
perquè algunes inversions que la pròpia Diputació havia previst han canviat de terminis 
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i, per tant, no s’han pogut executar. Però, en tot cas, i agafant una de les intervencions 
finals del diputat Funes, que deia que l’any que ve poguéssim aportar una liquidació 
amb més execució del Pressupost, que ell voldria això. Doncs jo també. I el Govern 
també. Però no depenem de l’activitat exclusiva de la Diputació de Barcelona. És 
bastant estrany el que ens està passant amb les normatives que provenen de l’Estat. I 
és curiós com vostès han fet el comentari de que hem de fer un PEF enguany perquè 
ens vam gastar quaranta-tres milions més del que estava previst al Pressupost i ens 
hem saltat la regla de la despesa. Tenint en compte que tenim uns romanents de 
quatre-cents milions d’euros o més i que no podem utilitzar, que quan ens saltem 
despesa, quaranta-tres milions d’euros més, que és un percentatge molt petit, haguem 
de fer un Pla econòmic-financer, vol dir doncs que el que fa l’Estat és que no entén 
massa res, o no entén res de com funcionen les polítiques locals i no tenen massa en 
compte per què l’administració local és l’administració que ha fet millor els drets, 
perdó, els deures quant a sanejament d’aquestes administracions. Sorprèn, fins i tot, 
algunes de les intervencions quan es coneix una realitat aplastant, que és tot seria 
molt fàcil si els romanents poguessin saltar al Pressupost de l’any següent. Podríem 
abastar-ho tot, podríem utilitzar totes les quantitats econòmiques que queden en 
romanent i no hauríem de fer aquests equilibris per complir aquelles imposicions que 
ens posa la Llei de Pressupostos de l’Estat i, fins i tot, el fet de la inversió sostenible és 
perversa. I és perversa l’aplicació que es pretén per a l’any vinent dient “vostès podran 
ampliar el ventall d’activitats d’inversió sostenible, però no la quantitat”. Amb la qual 
cosa ens quedem absolutament com estàvem. Senzillament podrem fer més coses 
quant a diversitat, però no quant a quantitat, amb la qual cosa, doncs, a l’administració 
local ens quedem absolutament igual que estàvem. Per tant, moltes de les coses que 
pregunten i els actius financers que preguntava el Sr. Tovar, doncs els hi podem 
contestar no aquí, en el plenari, sinó en un altre àmbit molt més exhaustivament, però 
el resum és: ja voldríem més bona execució del Pressupost, però també ja voldríem 
que la normativa que ens obliga canviés, perquè les administracions locals el que 
volem és donar servei als ciutadans i d’aquesta manera el que fem sovint és retallar. I 
deixeu-me utilitzar aquesta paraula que s’ha fet famosa durant els últims anys, retallar 
les possibilitats d’ajudar als ciutadans per una normativa que fa estalviar a aquell que 
ha estalviat.  

I el Ple en resta assabentat. 
 

9.- Dictamen de data 12 de març de 2018, que proposa donar-se per assabentat 
del Pla Anual de Control Financer 2018. 
 
“El Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix dins del Capítol IV 
del Títol VI la regulació del Control Intern de les entitats locals. L’article 220 estableix 
l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent contingut:  

 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte 
economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes 
autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la 
informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 
d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. 
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3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les 
normes d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual es 
faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de l'examen 
practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan 
auditat, seran enviats al Ple per al seu examen."  
 

Com a norma que desenvolupa aquest redactat, el passat exercici es va aprovar el 
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del Sector Público Local.  
 

En el Títol III del Reial Decret 424/2017 es regula concretament la funció del Control 
financer, i en l’article 31 es regula detalladament la figura del Pla Anual de Control 
Financer: 

 

"1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que 
recollirà les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant 
l'exercici. 
 

2. El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització 
de les quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment 
es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius 
que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els 
mitjans disponibles. A aquests efectes, s'inclouran en el Pla les actuacions referides 
a l'article 29.4 del Reglament. 

 
El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o 
circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar 
incompliments de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, 
inadequada protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió. 

 
Un cop identificats els riscos serà necessari assignar prioritats per seleccionar les 
actuacions a realitzar. D'aquesta manera, es realitzarà una avaluació per estimar la 
importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i s'atendrà a 
la conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, evitant tant repetir 
controls en activitats economicofinanceres qualificades sense risc com que es 
generin debilitats precisament per l'absència reiterada de control. 

 
3. Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor elaborarà el Pla Anual 
concretant les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i 
temporal de cadascuna d'elles. El Pla Anual de Control Financer així elaborat serà 
remès a efectes informatius al Ple. 

 
4. El Pla Anual de Control Financer podrà ser modificat com a conseqüència de 
l'execució de controls en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en 
l'estructura de les entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres 
raons degudament ponderades. El Pla Anual de Control Financer modificat serà 
remès a efectes informatius al Ple." 
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Malgrat que aquest Reial Decret entra en vigor el proper dia 1 de juliol de 2018, les 
Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018 ja 
van recollir bona part de la regulació prevista en el Reial Decret 424/2017; 
concretament les bases 87 i 88 estableixen l’àmbit i el contingut del control financer: 

 

Base 87.- Àmbit del control financer 

 

1. Aquest control s’exercirà sobre tot el sector públic de la Diputació de Barcelona i 
tindrà per objecte comprovar-ne el funcionament en l’aspecte economicofinancer. 
 

2. Les entitats públiques participades que pertanyin al sector públic d’una altra 
administració pública no seran objecte de control financer. La Diputació de 
Barcelona sol·licitarà a aquestes administracions els informes corresponents, i en 
tot cas, còpia de l’auditoria que s’hagi realitzat, a fi d’emetre un informe intern sobre 
la situació de l’entitat participada. 
 

3. En el cas de la resta d’entitats públiques o privades s’aplicarà el control financer 
de subvencions, que es tracta en el Capítol 4 d’aquest Títol. 
 

Base 88.- Contingut del control financer 
 

1. El control financer es durà a terme en la seva doble accepció de control 
permanent i auditoria pública. 
 

2. El control financer s’exercirà amb l’abast que determini el Pla anual de control 
financer, i en el seu desenvolupament se seguiran les previsions contingudes a les 
Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona. 
 

3. El control permanent s’exercirà sobre la Diputació de Barcelona i les entitats 
dependents subjectes a la funció interventora per part de la Intervenció General. 
 

4. L’auditoria pública es portarà a terme sobre totes les entitats que formen part del 
sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 

5. Les entitats dependents subjectes a control permanent només seran objecte 
d’una autoria de comptes. La resta d’entitats que formen part del sector públic seran 
objecte d’una auditoria de comptes, de compliment i operativa. 

 

Per tot l’exposat, la Intervenció General ha elaborat un Pla Anual de Control Financer 
per a l’exercici 2018, que s’incorpora dins del present expedient, i que es presenta al 
Ple de la Diputació de Barcelona a efectes informatius. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Pla Anual de Control Financer per a 
l’exercici 2018.” 

 
I el Ple en resta assabentat. 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Doncs queda realitzada la dació 
de compte del punt vuitè i també del punt novè i podem passar als punts de Gestió 
Tributària. Pot donar lectura.  

Organisme de Gestió Tributària 
 
10.- Dictamen de data 13 de març de 2018, pel qual es proposa la ratificació de 
l’acord de la MNMC de l’ORGT relatiu a la modificació de les condicions horàries 
referides a l’obligada presència i flexibilitat horària per a tot el personal de 
l’ORGT. 
 
“L’article 36.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant EBEP) 
estableix que es podrà constituir una Mesa General de Negociació de matèries 
comunes per a la negociació de totes aquelles matèries i condicions de treball 
comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració Pública, amb la 
composició que es preveu en els paràgrafs segon i tercer del referit article. 
 
Al llarg de tots aquests anys, la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 
l’ORGT (en endavant Mnmc) ha desenvolupat les seves reunions i ha anat assolint 
sengles acords que han concretat, perfilat i configurat el conjunt de matèries i 
condicions de treball comunes del personal funcionari i del personal laboral de l’ORGT 
vigents a data d’avui.  
 
En l’àmbit de la jornada laboral i horaris, el personal de l’ORGT gaudeix de flexibilitat 
horària a l’inici i finalització de la jornada, a l'empara de la regulació continguda en 
l'acord de la Mnmc aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 25 d'octubre 
de 2012, i dels acords posteriors que el desenvolupen. 
 
Com a resultat del procés de negociació amb els representants dels treballadors, i 
després de realitzar una prova pilot amb una part del personal de l'ORGT que presta 
serveis als Pavellons Mestral i Llevant, es va aprovar un primer acord de la Mnmc, de 
data 21 de juny de 2017, ratificat pel Ple de la Diputació de Barcelona del dia 20 de 
juliol de 2017, relatiu a l’ampliació de la flexibilitat horària i la reducció de l’horari 
d’obligada presència, per al personal sense horari d'atenció ciutadana. En el mateix 
acord, s'aprovà la realització d'una segona prova pilot de flexibilitat horària de la 
jornada de treball, adaptada a les singularitats dels serveis que presta aquest 
Organisme, per a la resta de personal dels altres centres, tant dels serveis centrals 
com territorials. 
 
Un cop finalitzada la prova pilot s'ha reunit la comissió de treball prevista en l'apartat c) 
del segon acord sindical referit en el paràgraf anterior, per analitzar els informes de 
valoració dels caps de les Unitats i dels Serveis de l'ORGT. La valoració final s'ha 
recollit en un informe del Director de Serveis de Recursos Humans de l'ORGT, de data 
15 de febrer de 2018, lliurat a la Gerència de l'Organisme, on es recullen les 
conclusions, els resultats i les recomanacions que es desprenen del informes 
esmentats.  
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A la vista dels resultats positius d'aquesta segona prova pilot s'ha negociat a l'àmbit de 
la Mnmc de l'ORGT, l'aprovació d'un nou acord que permeti aplicar les noves 
condicions de jornada i horaris (flexibilitat) a tot el personal que presta serveis a 
l'Organisme, ja sigui als serveis centrals o territorials, i tinguin o no assignat horari 
d'atenció ciutadana.  
 
Com a resultat de la negociació, en la Mnmc de l'ORGT del dia 19 de febrer de 2017, 
es va arribar a un acord, amb subjecció als principis que preveu l'article 33 de l'EBEP, 
el contingut del qual es transcriu íntegrament en la part resolutiva d'aquest dictamen. 
   
Finalment, l’article 38.3 de l’EBEP disposa que els Acords assolits en el sí de les 
meses de negociació, per a la seva validesa i eficàcia, han de ser aprovats de manera 
expressa i formal pels òrgans competents de cada Administració Pública. En el cas de 
l’ORGT, els articles 9 h) i 28.1 f) dels Estatus de l’ORGT (publicats al BOPB de 4 de 
maig de 2015) preveuen que correspon al ple de la Diputació de Barcelona, a proposta 
de la Junta de Govern de l’ORGT, l’aprovació de l'acord adoptat. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència, previ dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans, i condicionat a l'acord favorable previ de la 
Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, proposa al ple de la Diputació de 
Barcelona l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 

Únic.- RATIFICAR, als efectes del que disposa l'article 38.3 de l'EBEP, l’acord de la 
mesa de negociació de matèries comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, de data 19 de febrer de 2018, relatiu a l’aplicació de les 
condicions de jornades i horaris referides a l’obligada presència i flexibilitat horària del 
personal de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
El text íntegre de l'acord adoptat en la mesa de negociació del dia 19 de febrer de 
2018 que es proposa ratificar és el que es reprodueix a continuació: 

 
“Modificar les condicions i horaris referides a l’obligada presència i flexibilitat horària 
a tot el personal de l’ORGT, previstes en els següents acords:  
 
1.- Acord de la mesa general de negociació de matèries comunes de l'ORGT de data 
21 de gener de 2013 que introdueix modificacions en alguns aspectes de la jornada i 
els horaris aprovats per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 d'octubre de 
2012 (ratificat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 21 de març de 2013), en els 
següents termes:   
 

a) La franja horària d'obligada presència del personal de l'ORGT amb caire 
general establerta entre les 8.15 hores i les 14.30 hores de dilluns a divendres, 
es modifica per tot el personal de l'ORGT restant fixada entre les 9.30 i les 14.00 
hores i per tant es fixa una presència mínima obligada de 4 hores 30 minuts. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

b) el personal de l'ORGT podrà iniciar la jornada diària de treball, de dilluns a 
divendres, a partir de les 7.00 enlloc de les 7.15 hores tal i com està contemplat. 

 
2. Acord de la mesa general de negociació de matèries comunes de l'ORGT 
d'establiment de la jornada de treball del personal al servei de l'Organisme de Gestió 
Tributària i aprovació dels horaris de treball derivats de la llei 12/2012 de 29 de juny de 
pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2012 (aprovat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona de 25 d'octubre de 2012), en els següents termes:  
 

Primer.- El temps restant de la jornada diària que es podrà realitzar amb caire 
general, de dilluns a divendres en regim de matí des de les 7.15 a les 15.45 o en 
regim de jornada partida de matí i tarda a elecció de l'empleat/da, es modifica 
per tot el personal de l'ORGT que la podrà realitzar entre les 7.00 i les 16.30 o 
entre les 07.00 i les 17.30 si té autoritzada una flexibilitat horària per conciliació. 
 
Segon- La jornada de tarda que es podrà realitzar amb caire general fins les 
19.00 hores, es modifica per tot el personal i es podrà realitzar fins com a màxim 
les 19.30 hores. 

 
3. Acord de la mesa general de negociació de matèries comunes de l'ORGT de 26 de 
febrer de 2016 que amplia l'edat dels fills fins als 17 anys per a gaudir de flexibilitat 
horària (aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 28 d'abril de 2016), en els 
següents termes:   
 
La flexibilitat horària en la franja d'obligada permanència dels empleats de l'ORGT 
amb:  
 

-fills menors de 17 anys 
-familiars amb discapacitat que en depenguin econòmicament 
-familiars fins al segon grau que per raons d'edat, accident o malaltia no puguin 
valdre's per si mateixos que estableix que disposaran de fins a 30 minuts de 
flexibilitat horària en la franja d'obligada permanència, es modifica per tot el 
personal de l'ORGT restant fixada en 1 hora de flexibilitat en la franja d'obligada 
permanència i per tant podran iniciar la jornada a les 10.30 hores o finalitzar-la a 
les 13.00 hores, amb una presència obligada mínima de 4 hores 30 minuts. 

 
La realització d'aquests horaris i flexibilitat horària per els treballadors ha de ser 
compatible amb el servei d'atenció ciutadana. 
 
L'aplicació de la flexibilitat genera un dret sobre flexibilitat horària en tots els llocs de 
treball de l'ORGT. Si el gaudiment d’aquest dret no es pot fer efectiu, en igualtat de 
condicions que a la Diputació de Barcelona, per necessitats del servei, s’obrirà el 
procés de revisió del lloc de treball que correspongui a la Relació de Llocs de Treball, 
per a garantir la compensació econòmica que escaigui i equiparació a la regulació de 
la Diputació de Barcelona.” 

 
Diversos treballadors i treballadores de l’Organisme de Gestió Tributària presents a la 
zona de públic de la sala de Plens exhibeixen pancartes i demanen repetidament 
“Valoració digna”. La Presidència demana en diverses ocasions respecte per poder 
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continuar amb la celebració del plenari i amb el torn de paraules. Demana, també, de 
forma reiterada silenci per poder continuar la sessió. 

S’incorpora a la sessió el diputat senyor Salom (CiU). 

Quan els treballadors i treballadores de l’Organisme de Gestió Tributària abandonen la 
sala, la presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: En aquest cas havia demanat la 
paraula el senyor Duran. Té la paraula.  

Pren la paraula el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
Gràcies, senyora presidenta. Doncs això, valoració digna. Tot el nostre suport a les 
treballadores de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària. En condicions normals 
la CUP-Poble Actiu hagués subscrit aquest punt de ratificació de l’acord de l’ORGT 
quant a les condicions horàries, però no ho farem avui, igual que no subscriurem cap 
dels punts que tinguin a veure amb l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, en 
tant la valoració dels llocs de treball estigui resolta favorablement per les parts, els 
problemes de seguretat estiguin resolts per part de tothom, les qüestions d’equiparació 
estiguin resoltes. Igualment, creiem que aquest acord o aquest dictamen que arriba 
avui s’hauria d’haver produït molt abans i els hi vam avançar el mes passat que el 
Govern de la Diputació té un problema i té un problema greu. Demà mateix, doncs, 
consta que les treballadores de l’Organisme van a enregistrar la convocatòria dels 
diferents dies de vaga a l’Organisme, i en tot cas, cadascú valorarà què és el que està 
fent o què és el que està deixant de fer. Nosaltres, com ara ens referim en aquests 
punts, doncs, ens abstindrem a tots els punts i, en tot cas, a l’apartat de precs i 
preguntes, doncs, tornarem a referir-nos, com no pot ser d’una altra manera, a 
l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària. Moltes gràcies.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Riera, té la paraula.  

Pren la paraula el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Gràcies, 
senyora presidenta. Bé, nosaltres en aquest, parlem del bloc aquest dels dictàmens 
que fan referència a l’Organisme de Gestió Tributària, perquè veiem que anem cada 
vegada agafant més volum d’activitat, més volum de feina, sense resoldre el problema 
que tenim, o que hi ha, amb els treballadors de l’Organisme. Les últimes notícies que a 
mi m’arriben és de que s’està estudiant que els treballadors de l’Organisme passin a 
dependre directament de la Diputació, passin a ser treballadors de la Diputació, no sé 
si aquesta és la solució o no és la solució, però sí que això necessita, aquest conflicte 
necessita una solució ràpida perquè és evident que és una de les activitats d’aquesta 
casa que mou més diners i que dona més serveis als ajuntaments i, per tant, jo crec 
que és necessari que donem una solució definitiva a un problema que és cert que fa 
molts anys que dura i que vostès han heretat, però que ja porten suficient temps en el 
Govern com per haver solucionat aquest conflicte. Nosaltres ens abstindrem en el 
primer punt i en la resta, votarem, tradicionalment votem a favor, però amb la 
preocupació de que, com deia abans, anem agafant volum d’activitat sense resoldre el 
conflicte que hi ha amb els treballadors.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Funes, té la paraula.  

Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí. Nosaltres en 
relació amb aquest punt, crec que és el criteri que hem fet servir sempre, sempre que 
hi hagi un acord de la Diputació amb els ajuntaments creiem que li hem de donar 
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suport i sempre que hi hagi un acord amb els treballadors de la Diputació i, per tant, el 
que se’ns planteja és la ratificació d’un acord, nosaltres li donarem suport, en la 
mesura que és un acord pres en la mesa de negociació de matèries comunes, 
col·lectives, i per tant, ens sembla que és raonable que en donem suport. En tot cas, 
els hi faig memòria que aquesta prova pilot de flexibilitat ja els hi vaig comentar jo 
personalment a la Junta de Govern de l’Organisme, crec que almenys fa tres Juntes 
de l’Organisme, on els hi vaig dir fins i tot la prova pilot ens està fent suar, perquè 
tampoc sembla que sigui consensuada la mateixa prova pilot. Ens alegra saber que 
després d’una prova pilot un pèl conflictiva, doncs s’ha arribat a un acord en matèria 
de flexibilitat; els hi recordo aquelles qüestions vinculades als desplaçaments dels 
treballadors per garantir i les treballadores, etc., en tot cas, ens alegra que per fi s’hagi 
arribat a un acord, però en tot cas, sí que ens sembla important i preocupant que totes 
les qüestions que tenen a veure amb l’Organisme de Gestió Tributària ens costen molt. 
No entenc com ens costa tant. És una sensació, els hi dic potser amb una sensació de 
viejo veterano de la casa, però ens costa molt tot el que té a veure amb l’Organisme 
de Gestió Tributària i no tenim clar que sempre li puguem donar la responsabilitat a la 
representació sindical. I també tenim clar que, segurament, no li puc donar sempre la 
responsabilitat al diputat responsable, que les responsabilitats són compartides. Però 
entremig del diputat i del comitè d’empresa hi ha altra gent, que no sabem si ajuden o 
posen pals a les rodes. I comencem a estar molt preocupats i els hi fem aquesta 
reflexió perquè entenem que totes les qüestions que tenen a veure amb les millores 
laborals de l’Organisme de Gestió Tributària ens costen molt. I al final acabem els 
diputats, que al final no tenim responsabilitat de gestió, havent d’intentar ajudar a que 
surtin els acords, quan entremig hi ha un equip humà important que hauria d’ajudar a 
que tot això funcionés, perquè la Diputació pot donar solucions. I ja els hi vam dir, i 
estàvem d’acord, que creiem que la línia estratègica de treball d’intentar fer una 
equiparació total i fer una incorporació del personal, ens semblava que era una bona 
estratègia, però ens està costant massa arribar a aquest tipus d’acords i no entenem 
com amb l’enorme equip professional que té aquí la casa, no pot resoldre això d’altres 
maneres i hem de pressionar contínuament al comitè d’empresa perquè sigui ell qui 
apreti, qui intenti buscar solucions, quan hi ha altres professionals que haurien d’estar 
buscant solucions. Per tant, donem suport a tots els punts que tenen a veure amb 
l’Organisme de Gestió Tributària, però advertim que alguna solució urgent s’ha de 
donar ja i que entenem i preguem a l’equip de Govern que faci tot el possible perquè 
no hi hagi vaga, però no que no hi hagi vaga perquè convencin el comitè d’empresa de 
que no ha de convocar la vaga, sinó perquè resolguin els problemes que plantegen 
que entenem que són de fàcil solució.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyora Díaz, té la paraula.  

Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Sí. Sense entrar ara en el plenari en 
les qüestions, en l’origen i en els motius de la situació, el que sí que constatem tots 
plegats és que s’ha arribat a una situació que podríem qualificar de molt enquistada i el 
que demanem, i sabem dels esforços que s’han fet, però el que és cert és que la 
realitat és la que és, per tant, torno a dir, sense entrar i sense valorar, el que sí que 
demanem és la intervenció directa de la presidenta en aquest conflicte, a ser possible. 
Directa, no per seure a la taula o a la mesa de negociació, però sí perquè estem 
convençuts i convençudes que la situació ha arribat a tal punt que encara pot anar 
més enllà, que és imprescindible que en aquest moment la serenor i, segurament, el 
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ventall ampli de mires i de possibilitats que pot oferir en aquest cas la Presidència és 
imprescindible. El que volem és que això no vagi a més. Tenint en compte i, torno a 
dir, sense valorar que hi ha posicions diferents, fins i tot entre els diferents 
representants sindicals i les diferents centrals sindicals representades, però en aquest 
moment i reconeixent en aquest moment també tot l’esforç del diputat responsable en 
aquesta matèria, doncs, el que sí que demanaria és aquesta intervenció directa que 
pensem que és imprescindible per solventar un problema que pot venir de curt, que 
pot venir de lluny, que s’ha expressat en diferents formes, que ha anat evolucionant, 
però avui el que sí que constatem, avui, és que ara mateix no té solució i que és un 
conflicte que encara es pot enquistar més.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Garcia Cañizares. 

I el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), diu: Gràcies. M’agafo a una frase: “ens 
costa molt, ens costa molt”. I m’agafo a una segona frase que han dit els que cridaven: 
“fa trenta anys que esperem”. Aquesta és la qüestió. Hi ha uns treballadors i 
treballadores que porten trenta anys esperant i ho han manifestat avui en aquesta 
sala. I ara ha estat el moment en què el Govern ha començat a negociar i a posar 
solucions. Hi ha dues maneres de crear conflictivitat: no fent res, que també provoca 
vagues, o intentant negociar i negociar. Avui portem un punt de l’ordre del dia a 
l’aprovació, tancat a la mesa de negociació. Avui hi ha uns treballadors i treballadores 
que defensen uns drets. Però, per quin motiu està passant això? Perquè el Govern 
està fent la feina, perquè el Govern està movent allò que els treballadors avui, aquí, 
han demostrat que estan cansats d’esperar. I quan et poses a treballar hi ha, 
obligatòriament, mesures de pressió per aconseguir els objectius, per una banda i per 
l’altra. I és evident que els treballadors i treballadores fan la seva pressió. Ho vaig dir 
en el plenari anterior, la vaga és un dret dels treballadors i de les treballadores i, per 
tant, és un dret que els treballadors i treballadores de l’Organisme tenen i que poden 
exercir. Per altra banda del que té obligació el Govern és seguir donant servei als 
municipis de la manera millor possible i això també s’està treballant. Què tenim damunt 
la taula? Vàries opcions. Una valoració de llocs de treball, una relació de llocs de 
treball que, hem insistit en vàries ocasions en aquest plenari, que no s’havia fet mai, 
quan és obligació tenir una relació de llocs de treball. Tenim un acord signat d’adhesió 
dels treballadors i treballadores a la Diputació, que s’està treballant, i tenim, també, 
altres propostes que s’han pogut comentar en aquesta sala per posar damunt la taula. 
I tenim un objectiu que és tancar definitivament aquesta situació que aquests 
treballadors i treballadores han viscut al llarg dels anys i convertir-los en treballadors 
que tinguin els mateixos drets, les mateixes possibilitats i les mateixes igualtats que els 
de la generalitat de la Diputació de Barcelona. Per tant aquesta feina és la que estem 
fent i diagnosticant quina era la situació i explicant quin serà el futur i evidentment que 
hem destinat molts esforços polítics i tècnics. Polítics molts, perquè tot això que estem 
comentant són propostes polítiques. L’adhesió és una proposta política, la valoració 
del llocs de treball és una proposta política, la possible integració, si es posés damunt 
la taula aquesta proposta, és una proposta política. A partir d’aquí, la negociació es fa 
en meses sense polítics asseguts a les meses perquè no li pertoca al polític fer 
aquesta feina. Hi ha treballadors, per una banda, i hi ha directius, per l’altra. I aquí és 
on hem de tancar l’acord. I és evident que està previst, i la presidenta ho dirà, que 
intervingui en una reunió amb els sindicats, tal i com ho he fet jo continuadament. Es 
poden comptar en moltes les ocasions que ens hem reunit amb els sindicats, 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
concretament ahir vam tenir reunió amb els sindicats de l’Organisme per cinquena 
vegada en els últims dos mesos. Per tant, tot l’esforç, tota la voluntat i la seguretat que 
arribarem als acords pertinents, perquè aquesta qüestió quedi tancada definitivament i 
els treballadors i treballadores, doncs, se sentin còmodes amb allò que hem pactat a la 
mesa de negociació, que és el lloc en què han de negociar.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Doncs passem a la... senyora 
Díaz.  

I la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés, senyora Díaz, diu: Gràcies. Si em permet la presidenta, només per recordar 
una cosa. Jo quan vaig entrar aquí de diputada l’any 2011, vaig entrar a l’oposició ja 
directament. Ho dic perquè arriba un moment en què veus que hi ha coses que van 
evolucionant i, al final, hem intentat ser objectius i no atribuir a ningú la responsabilitat 
del que està passant. Però una cosa és això i una altra cosa és... em dono per 
al·ludida, sincerament em dono per al·ludida, o ens donem per al·ludits. Jo crec que 
hem de ser curosos. Les coses en el seu lloc. Hi ha un conflicte, per tant, sense entrar 
en valoracions i sense atribuir a res, perquè hem valorat l’esforç que el diputat està 
fent, crec que el que pertoca ara és això, veure com això es resol. Però, torno a dir, jo 
quan ja vaig entrar aquí ja vaig entrar de diputada en un Grup de l’oposició i, per tant, 
el que he vist és anar evolucionant i anar enquistant. Potser fa trenta anys i, a més, 
reconeixem segurament el greuge que senten aquests treballadors i treballadores. El 
que és cert és que segurament els trenta no porten trenta anys treballant a la casa. 
Les coses en la sempre mesura sempre són molt importants i la majoria d’aquí, a més, 
governem a ajuntaments i entenem el que significa el diàleg i la conversa amb 
treballadors i treballadores que reclamen per coses justes i que reclamen els seus 
drets i que, al final, el que hem de fer és equilibrar tot plegat. La necessitat de 
reconèixer aquests drets, la necessitat de reconèixer un determinat estatus i una 
determinada valoració, però d’una altra també, doncs, les possibilitats que tenim. Ho 
dic perquè alguns ja fa pràcticament set anys que governen i crec que, home, intentar 
posar l’origen de tot això en fa trenta anys o fa vint-i-cinc crec que és innecessari. Hi 
ha un problema, el constatem, s’ha treballat, de moment és insuficient, i cal continuar 
treballant.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor  Garcia Cañizares.  

I el senyor Garcia Cañizares respon dient: Senyora Díaz, se sent al·ludida perquè vol. 
Jo no he fet al·lusió als governs anteriors. Jo he parlat de trenta anys, no he posat cap 
tanca. Fa set anys endavant o set anys endarrere. He constatat una realitat, porten 
trenta anys, també els set últims perquè li recordaré que el mandat passat es van 
tancar i es va haver d’intervenir. Per tant, es pot sentir al·ludida, però quan es parla de 
trenta anys és un número concret d’anys, no de governs. I quan ells diuen que fa 
trenta anys que estan esperant és una realitat. I aquesta realitat la poso de manifest 
sense intentar al·ludir o que se senti al·ludida cap de les persones que se senta en 
aquest plenari. I és evident que també els darrers anys han estat complicats a l’hora 
d’arribar a acords amb els sindicats, per una situació que hem viscut tots i els seus 
ajuntaments també la coneixen, que se’n diu crisi econòmica, i que ha provocat que 
els treballadors i treballadores de l’administració perdessin capacitat econòmica i 
perdessin capacitat de beneficis socials. Per tant, també hem de tenir en compte que 
aquests anys a partir de la crisi del 2007-2008 ha estat impossible posar damunt la 
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taula posar qüestions com la que estem posant ara, com és una valoració del lloc de 
treball o com és una revisió de les aportacions o dels serveis socials nous que poden 
tindre els treballadors. Per tant, aquests anys comporten moltes coses i no ha estat la 
meva voluntat parlar dels governs anteriors, si no de les situacions anteriors i de les 
solucions que estan donant ara que es dona la possibilitat d’arribar a acords, perquè 
l’economia està millor, perquè els treballadors de l’administració han deixat de tenir 
aquelles mesures que els obligaven a perdre sou, a augmentar horaris, totes aquestes 
qüestions que ara sí que es posen damunt de la taula i que les podem treballar. Amb 
paranys encara, perquè encara hi haurà problemes i hi ha problemes per aportar més 
quantitats de diners al capítol I, i això ja ho sabem perquè abans parlàvem de la 
normativa de l’Estat que no permet segons quines qüestions, però que ara sí que és el 
moment de parlar-ne i d’arribar a l’acord que no s’ha arribat durant molts anys. Durant 
vint anys potser els treballadors i treballadores no van dir res i estaven satisfets amb el 
que tenien. Ara hi ha una realitat i ara és el moment de treballar-la i ara és el moment 
de resoldre-la i aquesta és la voluntat del Govern.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Doncs passem a la votació 
d’aquest punt desè. Vots en contra? Abstencions? Dues abstencions i vots a favor la 
resta. I passem, els Grups s’han posicionat ja en els dictàmens, però hem de donar 
lectura.  

I el Ple n’acorda, la ratificació de l’acord, amb els vots favorables dels diputats i 
diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i 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 42 vots a favor i 5 abstencions. 
 
11.- Dictamen de data 1 de febrer de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt, 
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per la 
prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter 
local. 
 
“El Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt en data 23 de novembre de 2017 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió 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. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
d'Arenys de Munt, en data 23 de novembre de 2017 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió de la taxa per la prestació de serveis en cementiris 
locals i altres serveis fúnebres de caràcter local, per la qual cosa les funcions 
delegades d'aquest tribut són les que a continuació s’especifiquen: 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions d'ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en 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 l'acord segon de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(10), 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 45 vots a favor i 2 abstencions. 
 
12.- Dictamen de data 1 de febrer de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de 
l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
Sant Pol de Mar, 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 Sant Pol de Mar en data 25 de setembre de 2017 acordà 
l'ampliació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
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 
Sant Pol de Mar, en data 25 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 - Cànons derivats de concessions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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II - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de 
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament. 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar, en data 25 de setembre de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxes per: 
 
- Instal·lació de quioscs en la via pública 
- Llicència d'autotaxi 
- Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 

tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en 

terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 
- Prestació dels serveis assistencials 
- Prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals 
- Prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les 

activitats i instal·lacions 
- Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 

fúnebres de caràcter local 
- Prestació del servei d'escola bressol 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d'aquests tributs es deleguen són: 
 

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

- Expedició de documents administratius 
- Prestació dels serveis de casals infantils i juvenils 
 

Les funcions que en relació a la recaptació d'aquests tributs es deleguen són: 
  
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
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 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Preu públic anuncis revista ENS 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d'aquests ingressos de dret públic es 
deleguen són: 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos de dret públic 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. 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 

Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
a continuació s’enumeren: 
 

I - Impost sobre béns immobles 
 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

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

liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors rebuts i notificacions individuals en 

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

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

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d'interès general, l'import de la qual consistirà en l'1,5 
per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en 
cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia 
mòbil. 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de document 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. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxes per: 
 
- Clavegueram 
- Entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública. 
- Prestació del servei de gestió de residus municipals 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors rebuts 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. 
 
- Instal·lació de quioscs en la via pública 
- Llicència d'autotaxi 
- Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 

tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en 

terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 
- Prestació dels serveis assistencials 
- Prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals 
- Prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les 

activitats i instal·lacions 
- Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 

fúnebres de caràcter local 
- Prestació del servei d'escola bressol 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
- Expedició de documents administratius 
- Prestació dels serveis de casals infantils i juvenils 
  
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Preu públic anuncis revista ENS 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de 
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament. 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII - Sancions administratives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
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 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. 
 
XIII - Execucions subsidiàries 
 

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

XIV - Cànons derivats de concessions administratives 
 

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

XV - Multes coercitives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVI - Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVII - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   

 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(10), 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 45 vots a favor i 2 abstencions. 

 
13.- Dictamen de data 1 de febrer de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tiana, a favor de 
la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa de cementiri 
municipal. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Tiana en data 5 de desembre de 2017 acordà la modificació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Tiana, en data 5 de desembre de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió de la Taxa de cementiri municipal, que a continuació s’especifiquen: 
 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en 

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

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

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 47 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 (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(10), 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 45 vots a favor i 2 abstencions. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

14.- Dictamen de data 20 de març de 2018, pel qual es proposa aprovar i 
convalidar la pròrroga del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa del 
Conca del Riu Besòs, per a la gestió, el manteniment i la conservació del Parc 
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Fluvial del Besòs, per un període de dos anys , amb efectes des del 15 de febrer 
de 2018 al 14 de febrer de 2020. 
 

“Atès que els Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet i de 
Montcada i Reixac, juntament amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs, van promoure l’any 1997 la realització de la Primera Fase del Parc Fluvial del 
Besòs. Que posteriorment els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet van promoure l’any 2004 la realització de la Segona Fase i, que 
finalment, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va promoure l’any 2006 la Tercera 
Fase consistent en la recuperació del tram final de la llera del riu  Besòs. 
 

Atès que l’àmbit actual del Parc Fluvial del Besòs abasta el tram del Riu Besòs 
comprès entre la seva confluència amb el Riu Ripoll i la seva desembocadura a la Mar 
Mediterrània. 
  

Atès que els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i 
Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, i posteriorment 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, van sol·licitar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona per dur a terme la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial 
del Besòs. 
 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 29 de març 
de 2007, va aprovar el conveni de col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el 
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, a subscriure entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i 
el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, l’anunci sobre el qual es va 
publicar al BOPB num.162 de 7 de juliol de 2007. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va 
assumir la realització de l’encomanda de gestió i delegació de competències 
efectuades per les parts signatàries del conveni. 
 

Atès que el conveni va entrar en vigor el 15 de febrer de 2008 amb una vigència inicial 
de dos anys. El Pacte Segon preveu la prorroga del mateix de forma expressa per 
períodes de dos anys. 
 

Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de data 28 de gener de 2016, va 
aprovar la pròrroga del conveni de referència fins el 14 de febrer de 2018. 
 

Vist l’informe emès pel cap de l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial  de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona, justifica el cost per a la Diputació de Barcelona d’aquesta pròrroga, en el 
marc del conveni de col·laboració relatiu per a la “gestió, el manteniment i la 
conservació del Parc Fluvial del Besòs”. 
 

Vist que segons l’article 30.6 del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local (RD LEG 781/86, de 18 d’abril), i l’article 57 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 24 d’abril,  
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són formes de cooperació per a l’efectivitat dels serveis municipals les subscripcions 
de convenis administratius per part de les Diputacions Provincials. 
 

Vist que d’acord amb el que disposa l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Diputació de Barcelona ha 
d’adoptar aquests acords amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels 
seus membres. 
 

Vist l’article 10 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
proposa al diputat delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple, previ 
informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR i CONVALIDAR  la pròrroga del conveni de col·laboració, subscrit 
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, per a la gestió, el 
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en la seva sessió ordinària de data 29 de març de 2007, per un 
període de dos anys, amb efectes des del 15 de febrer de 2018 fins el 14 de febrer de 
2020. 
 
Segon.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Tercer.- NOTIFICAR als Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet, 
de Sant Adrià de Besòs, de Montcada i Reixac i al Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs els acords precedents, per al seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Si no hi ha intervencions, 
passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Queda, doncs, aprovat per 
unanimitat.  

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (10), 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). 
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem al seguiment i control de la gestió 
corporativa i a les mocions presentades pels Grups polítics. En primer lloc, la moció 
presentada pel Grup de la CUP sobre la reducció i millora de la recollida selectiva de 
residus dels mercats setmanals. Pot donar lectura dels acords. 

1.- Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de 
Barcelona, per a la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus dels 
mercats setmanals de venda no sedentària. 
 
“Els mercats a l’aire lliure compleixen actualment unes funcions d’accessibilitat, 
proximitat, oferta de productes, competitivitat en preu, dinamització dels municipis i pol 
d’atracció pels municipis veïns així com punt de trobada dels habitants de nombrosos 
pobles i ciutats a la demarcació de Barcelona. 
 
Hi ha, però, un seguit de reptes plantejats per assegurar a aquest canal un futur d’èxit i 
sostenibilitat que requereixen l’esforç dels propis marxants, de la ciutadania i també de 
les administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals i Diputació de 
Barcelona).  
 
Atès que el dia de mercat setmanal es genera una quantitat extra de residus que, en 
molts casos, no passen per un procés de separació ja que la neteja s’ha de fer molt 
ràpidament per tal de retornar la normalitat viària als carrers ocupats.  
 
Atès que els dies de vent aquests residus solen “viatjar” per tota la ciutat deixant una 
imatge de brutícia ben notable tot i la remarcable tasca dels equips de neteja. 
 
Atès que les polítiques de prevenció en quant a la gestió dels residus són en part 
competència dels municipis, aquesta acció hauria d’anar acompanyada d’una 
campanya informativa suportada tècnica i econòmicament per la Diputació de 
Barcelona enfocada a les persones que integren la comunitat del mercat setmanal 
(tant als titulars com a les que estan presencialment a les parades), sobre la gestió de 
residus, en què s’informi de la situació actual (resultats, cost del servei, etc.) i dels 
mitjans que els ajuntaments posen a la seva disposició per tal de facilitar el reciclatge 
dels residus.  
 
Atès que la col·laboració de la ciutadania esdevé clau en aquest tipus d’iniciatives, 
instem que les campanyes informatives es facin extensives a la ciutadania, explicant 
que l’ajuntament ha pres aquesta mesura per tal que les ciutadanes participin 
activament d’aquesta iniciativa. 
 
Amb això creiem que es pot anar molt més enllà, encaminant-nos cap a una 
sostenibilitat que alhora ens ajudi a generar consciència social d’una gravíssima 
problemàtica en quant al tractament de residus. 
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Per això, el Grup CUP Poble Actiu (CUP-PA) proposa al Ple de la Diputació l’adopció 
dels següents  
 

ACORDS 
 
1. Donar suport tècnic i econòmic als ajuntaments de la demarcació de Barcelona 

que ho sol·licitin per engegar una iniciativa informativa als mercats setmanals de 
venda no sedentària de la demarcació de Barcelona que englobi els propis 
marxants, la ciutadania i l’administració local sobre la recollida selectiva de residus. 

 
2. Realitzar una campanya informativa general utilitzant tots els mitjans de què 

disposa la Diputació: premsa, participació, comerç, etc. explicant la problemàtica i 
els avantatges de la recollida selectiva per tota la ciutat. 

 
3. Realitzar un estudi a mig termini per comprovar com s’està desenvolupant 

l’estratègia amb l’objectiu d’observar si calen o no modificacions a nivell municipal 
que vetllin per l’efectivitat de la recollida. 

 
4. Determinar un equip de personal qualificat propi de la Diputació que afavoreixi i 

dinamitzi la campanya durant el temps que és consideri necessari. 
 
5. Notificar aquests acords als 311 municipis de la demarcació, als 11 Consells 

Comarcals, a l’Agència de Residus de Catalunya (Carrer del Doctor Roux, 80, 
08017-Barcelona), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer de 
València, 231, 08007-Barcelona), a la Federació de Municipis de Catalunya (Via 
Laietana, 33 6è 1a, 08003-Barcelona) i a l’Associació de Municipis per la 
Independència (Plaça Major, 25, 5è 1ª – 08500 Vic) i als grups polítics amb 
representació al Parlament de Catalunya.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Té la paraula el senyor Duran.  

Pren la paraula el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
Gràcies, senyora presidenta. Des del Grup CUP-Poble Actiu a la Diputació, doncs, 
presentem aquesta moció per a la reducció i millora de la recollida selectiva dels 
residus dels mercats setmanals de venda no sedentària. És conegut de tothom les 
funcions que aquests mercats doncs fan als nostres municipis quant al comerç de 
proximitat, la seva oferta i la pròpia dinamització dels municipis, a més d’esdevenir 
doncs pols d’atracció per persones d’altres municipis veïns. És evident, també, que 
cada dia que hi ha un mercat setmanal en els nostres municipis, doncs, el nombre de 
residus s’incrementa notablement i que calen polítiques de prevenció quant a la gestió 
d’aquests residus, que normalment són de competència municipal. Nosaltres creiem 
que cal una campanya informativa que estigui suportada tècnicament i econòmicament 
per la Diputació de Barcelona i, també, per conèixer quina és la situació actual tant 
dels resultats dels diferents costos del servei, etc., i també donar suport als mitjans 
que els ajuntaments doncs posen a disposició d’aquesta recollida. Evidentment, totes 
aquestes actuacions, sense la col·laboració de la ciutadania, esdevindrien 
pràcticament nul·les. Agrair el suport que els diferents Grups polítics en aquesta sala 
ens han manifestat de suport en aquesta moció i esperem, si s’escau amb l’aprovació 
d’aquesta moció, pugui esdevenir un element que dinamitzi no únicament els mercats 
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setmanals de venda sedentària, sinó que tots contribuïm a tenir ciutats i pobles més 
nets. Moltes gràcies.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Grups que volen intervenir. 
Senyor Mulleras, té la paraula.  

Intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui diu: 
Gràcies, presidenta. Bé, avui ens presenten una moció on es parla d’una problemàtica 
existent a molts municipis de la nostra província i és el tractament dels residus que es 
generen en els mercats setmanals no sedentaris. L’enfocament de la moció és 
raonable, ja que parla doncs de donar suport tècnic i econòmic per engegar una 
campanya informativa sobre aquesta problemàtica, fer un seguiment per avaluar com 
s’està produint de forma efectiva aquesta recollida i, finalment, demanen que es 
notifiqui aquest acord a entitats municipalistes i a l’AMI, l’Associació de Municipis per la 
Independència, que, de fet, no és una entitat municipalista perquè és una entitat 
política. Pràcticament és una entitat que el que fa, el seu objectiu, és defensar la 
independència i, per tant, té un objectiu polític i no de defensa dels interessos 
municipalistes. Per això nosaltres els hi demanem, fem una esmena in voce, on els hi 
demanem que excloguin l’AMI de la seva moció per poder decidir el vot, ja que 
entenem que es raonable el que proposen, el que nosaltres no podem avalar és que 
vostès donin la mateixa categoria a l’AMI que a entitats que sí defensen els interessos 
municipalistes.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Tovar, té la paraula.  

Pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Gracias, presidenta. Nosotros, sinceramente, no conocemos el abasto 
del problema que aborda la moción porque no, en la propia moción no nos presentan 
datos, pero en cualquier caso valoramos positivamente cualquier iniciativa que vaya 
encaminada a facilitar o a potenciar la recogida selectiva de residuos y su posterior 
tratamiento de forma adecuada. Miren, actualmente ya existen en la Diputación, y 
supongo que ahora los Grupos del Gobierno nos lo dirán o nos lo aclararán, existen 
dentro de la Gerencia de Medio Ambiente políticas de colaboración en la gestión de 
residuos con los municipios de la provincia. Por ejemplo, tenemos distribución de 
contenedores, tenemos soporte técnico consistente en elaboración de diversos tipos 
de estudio, como son auditorias de cumplimiento en relación a la recogida viaria, sobre 
gestión de residuos municipales, o implantación de modelos de recogida de residuos 
también de origen comercial. Por tanto, nosotros entendemos que lo que ustedes 
solicitan en la moción puede encajar perfectamente en las líneas de actuación de la 
Gerencia, completándose, en cualquier caso, con campañas específicas de 
concienciación y sensibilización dirigidas a los comerciantes de venta no sedentaria. Y 
por eso, y es el único pero a la moción, echamos de menos que en los comunicados, 
que en la comunicación de la moción, no hagan referencia ustedes a las asociaciones 
de marxants que nos constan que existen en la provincia y, como ha apuntado el 
diputado Mulleras, tampoco entendemos, sinceramente, qué pinta la AMI en una 
moción de residuos, aunque, a lo mejor, pensándolo bien, pues tiene sentido que esté 
en una moción de residuos. Independientemente de esto, valoramos positivamente la 
moción y votaremos a favor. Gracias.”  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Rodríguez, té la paraula.  
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Pren la paraula el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui diu: Bé. 
Gràcies, presidenta. Nosaltres, com no podia ser d’una altra manera i com qualsevol 
proposta que vagi en la direcció d’incrementar el nivell de recollida selectiva dels 
nostres municipis, de tenir municipis més saludables, que cuidin més el medi ambient, 
votarem favorablement. 
 
També recordar que, fa un any aproximadament, vam impulsar, des d’Entesa, una 
moció perquè la Diputació fes un programa de prevenció de residus, també, als 
mercats de venda no sedentària i, més enllà de la moció de la CUP, del que demana 
aquesta moció, el que sí que demanem, des del nostre Grup, és que la Diputació 
continuï donant un suport que considerem imprescindible als municipis pel  que fa a 
l’actualització de les ordenances reguladores de residus municipals, les ordenances de 
mercats de venda no sedentària i, també, de plans de millora de serveis comuns dels 
mateixos mercats. Gràcies. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyora Díaz. 
 
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Gràcies, presidenta. Doncs és una 
moció molt necessària pel repte i la problemàtica que significa, perquè no només és la 
ciutadania qui ha de col·laborar de manera activa. Fins i tot, també, les persones 
paradistes de manera molt, molt activa. Només cal passejar per, després de la 
ubicació d’un mercat de venda no sedentària, per cadascun dels municipis del país i 
observar què és exactament el que passa de la no recollida general. Aquesta recollida 
selectiva tampoc no es produeix i és bàsica i essencial per a la sostenibilitat de com 
actuem i de com vivim. Per tant, res més a afegir. Pensem que era molt necessària i 
nosaltres la votem favorablement. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Per part d’Esquerra, el senyor 
Albert. 
 
Intervé el portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Albert, qui diu: Sí. Gràcies, presidenta. Bé, vagi per endavant que 
compartim plenament la moció, l’exposició de motius, els acords i la votarem a favor. 
També, entenem que, en l’àmbit de la gestió de residus, jo crec que s’ha fet molta 
feina i queda molta feina per fer. I si entrem en l’àmbit del mercat de venda no 
sedentària, ho han dit els altres Grups, és evident que, també, hi ha feina a fer. 
 
Pel que fa als mercats de venda no sedentària i pel que fa a la competència, és 
evident que és una competència municipal, clarament delimitada i que ocupa i, a més 
a més, preocupa en gran part a la majoria de municipis que tenen mercats de venda 
no sedentària. El Decret 162/2015, de 14 de juliol, que regula la venda no sedentària 
en mercats de marxants, en el seu article segon fa referència a les competències 
municipals, entre les quals s’inclou la gestió de residus. En la nostra ordenança tipus, 
que es la base de les ordenances municipals dels mercats de venda no sedentària de 
la majoria de la demarcació de Barcelona, en l’article quart, de competències 
municipals, diu: “Facilitar els mitjans i recipients idonis per a la neteja dels mercats i la 
recollida dels residus”. I en aquest sentit, també, crec que és bo dir-ho avui aquí, dir 
que hi ha municipis que els preocupa, i els ocupa, i hi estan treballant bé. Pensin que 
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estem parlant, a la demarcació de Barcelona, de dos-cents seixanta un mercats de 
venda no sedentària repartits en dos-cents set municipis. Estem parlant de més de 
setze mil parades. 
 
També, compartir amb vostès, el senyor de Ciutadans ho apuntava, que en el Catàleg 
2018 hi ha el recurs “Accions de foment per al comerç, les fires i els mercats de venda 
no sedentària” per a municipis de més de vint mil habitants”, amb una dotació de 
quinze mil euros, i per a municipis de menys de vint mil habitants, amb una dotació de 
vint mil euros. És un recurs per millorar, per promocionar, per consolidar els mercats 
de venda no sedentària i, en aquest recurs, té cabuda, de forma molt clara, el que 
demanen en aquesta moció. A més a més, acostuma a ser un recurs recorrent (aquest 
any, diferents municipis l’han demanat per millorar la gestió i treballar la disminució 
dels residus en els mercats de venda no sedentària). Vaja, en definitiva, entenem (com 
vostès, com el que vostès proposen) que si fem l’estudi, que si obrim una campanya 
és concreta o més determinada, si l’acompanyem d’una línia o subvenció específica 
per a aquest tema, els municipis ho entomarien d’una forma clara i molt més directa. I 
ens sembla perfecte notificar-ho a totes les entitats polítiques municipalistes que 
vostès detallen en la moció. Gràcies. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Garcia Cañizares, té la 
paraula. 

I el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares, diu: Gràcies. 
És evident que estarem a favor d’aquesta moció, entre altres coses, perquè és una 
qüestió que ens ha ocupat com a administració i que ocupa als ajuntaments de la 
demarcació, i preocupa. 
 
La veritat és que aquells municipis que tenen mercat setmanal, i el meu municipi és un 
dels que, justament, destaca en la demarcació de Barcelona, hem estat preocupats 
durant molts anys per com es gestionen els residus d’aquests mercats i la veritat és 
que la majoria dels ajuntaments hem anat fent feines en el sentit d’agents educadors; 
agents cívics que, durant els mercats, informen els marxants de quin serà el sistema 
per recollir les deixalles de manera selectiva. Hem posat, amb ajuda de la Diputació, 
en moltes ocasions, mitjans perquè siguin possibles aquesta recollida i el reciclatge 
posterior i, per tant, tot el que es proposi en aquest sentit serà del nostre grat i amb 
voluntat de votar a favor. 
 
Ja ho deia el diputat d’Esquerra, que en el Catàleg de serveis hi ha el recurs per 
demanar, doncs, col·laboració en aquest sentit i és evident que els ajuntaments el 
demanen i que la Diputació té aquesta sensibilitat. Per tant, la nostra voluntat de seguir 
treballant en aquest senti i d’aconseguir el que fa anys que intentem, que és que hi 
hagi un reciclatge amb un nivell de recollida separada molt alt. Aquesta és la finalitat i 
aquesta, també, ha de ser la finalitat en els mercats no sedentaris. 
 
Em permetran, doncs, que faci al·lusió a una de les intervencions que, potser, se’n 
surt, una mica, del que és la moció però, mireu, quan es fan segons quines 
intervencions, es pot ferir o algú es pot sentir maltractat i, quan parlem de residus, hi 
ha tres coses que es poden fer: reciclar plàstic, reciclar paper i reciclar matèria 
orgànica. Doncs amb el plàstic reciclat, i, això, ho sap molt bé l’AMI, es poden fer 
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urnes; amb el paper reciclat, es poden fer paperetes, i amb la matèria orgànica es 
planta i surten grans flors. I per tant deixeu-me que acabi amb aquesta simulació del 
que es pot fer amb el reciclatge en al·lusió al que ha dit el senyor Tovar. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Duran, té la paraula. 

I el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: Gràcies, senyora 
presidenta. Doncs, ara que arriba la primavera, benvingudes les flors vinguin d’on 
vinguin. 

Bé. Nosaltres, amb aquesta moció, el que volíem és implicar la Diputació i creiem que 
la Diputació continuarà treballant, però que aquesta moció pot contribuir perquè els 
diferents agents que hi formen part, en la recollida selectiva de residus, doncs hi 
tinguin el seu paper; evidentment, els ajuntaments i la formació dels tècnics, també, 
dels marxants, i també de la ciutadania. Més enllà d’un suport puntual, el que volem 
és, doncs, el seguiment d’aquest suport a mitjà i llarg termini. També donem molta 
importància al fet que la pròpia Diputació, doncs, designi un equip especialitzat per 
poder dinamitzar tot això. 
 
Nosaltres no som massa amants de les esmenes in voce perquè creiem que els 
diferents Grups ja ha tingut temps més que suficient per poder fer arribar als Grups 
proposants les esmenes que considerin i, evidentment, totes les mocions que presenti 
la CUP-Poble Actiu en aquest Plenari tindran la notificació a les tres entitats 
municipalistes, inclosa, evidentment, l’Associació de municipis per la independència. 
En tot cas, ja no amb referència al comentari de mal gust del portaveu de Ciutadans 
sinó a la notificació, possible, a les diferents associacions de marxants que hi ha a la 
demarcació, doncs entenem que la pròpia Diputació, ja tindrà la informació per poder 
notificar l’aprovació, si s’escau, d’aquesta moció. Moltes gràcies. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Doncs entenc que és una moció 
que prosperarà. Hi havia vot contrari? No n’hi ha. Abstenció? El Grup del Partit Popular 
i la resta, doncs, vots a favor. Moltes gràcies. Passem a la següent  moció, presentada 
pel Grup d’Entesa, sobre Aigües Ter - Llobregat. Pot donar lectura dels acords. 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
CUP - Poble Actiu (2) i l’abstenció del Grup Polític Partit Popular (3), sent el resultat 
definitiu de 44 vots a favor i 3 abstencions. 

 
2.- Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, 
sobre aigües Ter - Llobregat. 

 
“Exposició de motius 
 
El 6 de novembre de 2012 el govern de la Generalitat de Catalunya adjudicà el 
concurs de privatització d’Aigües Ter-Llobregat a un conglomerat d’empreses liderat 
per Acciona. D’aleshores ençà aquest procés ha viscut un llarg periple judicial. 
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Des de l’aprovació de la llei Òmnibus que inicià el camí cap a la desaparició de 
l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat, la tarifa que cobra aquesta empresa als 
municipis als quals presta servei s’ha pràcticament duplicat, sense que hi hagi hagut 
cap millora perceptible. 
 
Tant els municipis, que per a connectar-se a la xarxa Ter-Llobregat aportaven un 50% 
de la inversió, com la societat civil, s’oposaren des del primer dia a la desaparició de 
l’empresa pública ATLL. 
 
La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, estableix en la seva disposició addicional sisena que “El Govern, en el 
cas que el Tribunal Suprem confirmi la sentència dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que declara la nul·litat de l'adjudicació del contracte de serveis 
d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat, ha de presentar al Parlament la voluntat 
de recuperar-ne la gestió directa i el calendari d'actuacions i mesures per a fer-ho 
possible. 
 
Així mateix, el Govern ha de presentar les iniciatives legislatives pertinents perquè la 
xarxa d'abastament en alta Ter-Llobregat es defineixi com un bé comú i com un servei 
que atén un dret humà essencial per a la vida i que no pot ésser objecte d'afany de 
lucre. Per aquest motiu, el Govern ha de garantir per reglament els espais necessaris 
de participació ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles de 
transparència i control públic i també de control ciutadà de l'empresa pública gestora.” 
 
El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua celebrat el 28 de desembre 
de 2017 aprovà un increment de la tarifa d’ATLL d’un 11,88%, malgrat l’oposició frontal 
del món local. Aquest increment ve fonamentat principalment en l’aplicació de 
clàusules retributives i financeres del concessionari no vinculades a la millora del 
servei. 
 
En data 20 de febrer de 2018 la secció 4ª de la sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Suprem dictaminà la sentència nº 269/2018, en la qual confirma l’anul·lació 
del concurs de privatització d’ATLL, quedant-ne per tant exclòs tant l’adjudicatari inicial 
com l’altra empresa concursant. 
 
Per aquests motius, el grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya i a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat l’assumpció immediata de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat, 
donant així compliment al mandat legal derivat de la llei 5/2007. 
 
Segon.- Reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua la reversió de la pujada tarifària de 
l’11,88% d’ATLL concessionària aprovada el 28 de desembre de 2017, donat que 
estem davant d’un contracte nul en el que només hi tenen cabuda els costos 
d’explotació. Pel mateix motiu, restituir la imputació de costos impropis des de l’inici del 
procés. 
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Tercer.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana de l’Aigua, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de 
Municipis de Catalunya, a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya i a la 
Plataforma Aigua és Vida.” 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Avui, Dia Mundial de l’Aigua, 
doncs té la paraula el senyor Funes. 

Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí. Gràcies, 
presidenta. Entenem que, bàsicament, llegint el primer acord i l’acord segon, queda 
clar el que demanem, però em deixaran que fem un petit repàs històric de la situació. 

Nosaltres, en aquesta moció, el que plantegem bàsicament és resoldre dues 
qüestions, o plantejar-nos dues qüestions: una, aclarir el nyap jurídic contractual que 
ha fet la Generalitat de Catalunya i, per tant, qüestionar com ha fet tot el procés la 
Generalitat de Catalunya i demanar-li que reverteixi tot el procés i els seus efectes, i 
per l’altra defensar una cosa que hem defensat en altres moment i que, fins i tot, hem 
estat d’acord amb l’equip de Govern en què hi ha qüestions que són estructures 
d’Estat i aquesta va bé en tenir estructures d’Estat, doncs tenir una xarxa 
d’infraestructures públiques és una estructura d’Estat, i, per tant, el que reivindiquem 
és que tota l’estructura vinculada a l’aigua sigui una estructura d’Estat, i, per tant, sigui 
una cent per cent pública. 
 
Nosaltres, ja ho diu la moció, fem referència a la sentència del Tribunal Suprem. Ja 
recordaran que, en aquest mandat, vam plantejar una moció vinculada a aquesta 
qüestió; crec que va ser, si no ens equivoquem, el vint-i-sis de maig, per tant, no fa ni 
dos anys vam plantejar una moció vinculada a intentar revertir aquesta situació. 
Recordem que, en el seu moment, quan es va aprovar la Llei Òmnibus, ja els hi vam 
plantejar que era un error no només la construcció de la Llei sinó, fins i tot, que 
abasteixi qüestions com aquesta. Els hi vull recordar, també, que el mandat passat, 
quan es va fer l’operació de venda d’ATLL, gràcies, també, a la participació d’entitats i 
de col·lectius com les associacions de veïns però, també, d’AIGUA ÉS VIDA i altres 
col·lectius, vam plantejar que s’estava fent una operació de sanejament dels comptes 
de la Generalitat en base a vendre patrimoni de l’aigua i que aquella operació de 
venda d’ATLL no anava adreçada a millorar el cicle de l’aigua ni a millorar la prestació 
del servei d’abastament d’aigua al conjunt de la ciutadania, sinó que anava adreçada a 
finançar la Generalitat. Els vam avançar que era una bogeria i ara hem tingut la sort, 
per dir-ho suau, que els tribunals han frenat aquella bogeria que va emprendre el, 
Govern de la Generalitat i tenim la possibilitat de recuperar el terreny i el temps 
perduts. I per això va el que nosaltres plantegem, que és en definitiva el que nosaltres 
considerem, que és la construcció i defensa d’empreses públiques que tinguin la gestió 
de grans infraestructures i, en aquest cas, les conques, el subministrament i tot el que 
té a veure amb l’arribada de l’aigua als dipòsits municipals perquè els ajuntaments que 
en aquesta corporació estem sentats puguem prestar el servei d’abastament d’aigua 
als nostres veïns i les nostres veïnes. 
 
Per tant, crec que la moció és força clara i té a veure amb la realitat actual. Tant de bo 
no haguéssim perdut sis anys en aquest procés i, des del primer minut, s’hagués entès 
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que l’aigua és un bé comú, que l’aigua, i la seva prestació com a servei públic, és 
necessària i que no hi cabien les operacions empresarials. I tant de bo el proper 
Govern, si és que n’hi ha, no torni a fer operacions com aquesta, que el que fan és 
debilitar Catalunya com a Estat, propi o no, i Catalunya com a estructura pública amb 
capacitat d’invertir i de tenir recursos de prestació de serveis als seus ciutadans. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Grups que intervenen? Senyora 
Rovira, per part de la CUP. 

Pren la paraula la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Sí. 
Bé, des de la CUP-Poble Actiu votarem favorablement aquesta moció. Nosaltres 
entenem que, davant de la sentència de nul·litat d’adjudicació del contracte de gestió 
d’aigües Ter-Llobregat, per part del Tribunal Suprem, doncs és el moment de retornar 
a un model de gestió directa, un model de gestió pública, transparent, participativa i 
democràtica, del servei d’abastament, com deia el diputat, d’aigua en alta que allunyi 
l’administració dels serveis bàsics per a la vida dels interessos mercantils d’empreses 
privades transnacionals. 
 
Nosaltres tornem a emplaçar avui aquí, també, en el Ple de la Diputació, com ja hem 
fet, en d’altres ocasions, la resta de formacions polítiques perquè es retorni a la 
sobirania dels recursos en mans públiques i que s’exerceixi, d’aquesta manera, un 
control estricte de la gestió dels serveis bàsics, evitant d’aquesta manera, doncs, 
situacions irregulars i de falta de transparència com les que veiem, en reiterades 
ocasions, que es duen a terme i, de fet, ja és conegut també que, des de la CUP, en 
diferents negociacions hem posat, doncs, sobre la taula la necessitat de recuperar la 
titularitat i la gestió d’Aigües Ter-Llobregat. I de fet va quedar provat amb la Llei de 
mesures del 2017, com a disposició addicional. 
 
Per tant, nosaltres doncs entenem que és el moment de retornar a un model de gestió 
directa, un model de gestió pública, transparent, participativa i democràtica, del servei 
d’abastament d’aigua en alta que allunyi l’administració dels serveis bàsics per a la 
vida dels interessos mercantils d’empreses privades i demanem, una altra vegada, que 
el conjunt de partits s’hi sumi, que faci efectiu això i que, des de les diferents àrees on 
tenen responsabilitats o on governen, desenvolupin aquestes mesures perquè no es 
mercantilitzi un bé comú. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Per part del Partit Popular, 
senyor Riera. 
 
Intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Gràcies, senyora 
presidenta. En aquesta moció, la posició del Grup Popular serà d’abstenció, donat 
que compartim la finalitat d’aquesta moció, però no compartim el camí que pren amb 
els acords. Estem d’acord en el punt número 2 i, en el punt número 1, discrepem en el 
sentit que no s’ha de retornar pels motius de la Llei que esmena, la 5/2007, sinó 
perquè el concurs ha sigut anul·lat pel Tribunal de Justícia. 
 
Nosaltres creiem que la titularitat pública no garanteix, per si mateixa, una bona gestió. 
No és garantia absoluta. Hem de recordar com estava l’empresa l’any 2007, per 
exemple, el deute brutal que ha arribat a tenir. Per tant, no és una finalitat, en si 
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mateixa, de bona gestió el que sigui pública, però sí creiem que si el Tribunal de 
Justícia ha anul·lat el concurs hauria de retornar a la titularitat pública perquè es torni a 
obrir un concurs, doncs, amb les garanties necessàries perquè pugui adjudicar-se i no 
haver fet el bunyol, o el nyap, que es va fer en el seu moment; per cert, pel seu 
predecessor en l’alcaldia de Sant Cugat, per cert, i que va sortir per cames, eh? S’ha 
de fer una mica de memòria. 
 
Per tant, allò va ser un bunyol; està mal fet; el Tribunal ha donat la raó a qui va 
demandar; s’ha de refer una altra vegada aquest concurs, i s’ha de posar en mans de 
qui ho gestioni adequadament. Perquè el problema no és qui ho gestions, el problema 
bàsic, i la raó de ser d’aquesta moció, és l’augment del preu de l’aigua, que aquest sí 
que el posen les administracions, no el posa el sector privat. El preu de l’aigua, que 
s’ha encarit d’una forma brutal tant a l’Àrea Metropolitana, en alta com en baixa, el 
posen els polítics, els polítics, i molts dels mateixos partits que aquí estan demanant 
aquesta moció. A l’Àrea Metropolitana es fan pujades del vuit per cent de l’aigua en 
baixa, la domèstica, a l’Àrea Metropolitana, que paga l’aigua més cara de tot 
Catalunya, i això, no ho fa el sector privat, això ho fan els polítics. Per tant, farem un 
vot d’abstenció tot i compartint, en part, la intenció d’aquesta moció. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Tovar, té la paraula. 

Pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Gracias presidenta. Nosotros, sinceramente, hoy nos alegramos que 
Entesa nos presente una moción para denunciar subidas tarifarias. Las echamos de 
menos en el Pleno pasado, cuando hablábamos de la subida del transporte público 
pero, bueno, no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición. Y, miren, 
nosotros recomendamos la lectura de la Sentencia 269/2018, del Tribunal Supremo, 
que lo que hace es enjuiciar el procedimiento de adjudicación de la gestión del agua 
en Cataluña. Yo tengo aquí una sentencia, está subrayadita y comentada; si a alguien 
le interesa se la puedo pasar porque es muy ilustrativa la sentencia. La sentencia nos 
muestra en manos de quién han estado los servicios públicos de todos los catalanes: 
han estado en manos de una derecha catalana, con su capitalismo de amiguetes que, 
fíjense en esto, no se diferencia en nada de la derecha del resto del Estado, en cómo 
promocionan algunas sociedades a través del dinero público. La sentencia muestra 
que la gestión del agua se concedió a aquéllos que han sido condenados en el caso 
Palau, aquéllos de la Cataluña del tres per cent, aquéllos que algunos nos esforzamos 
por echar a la papelera de la Historia pero parece que se resisten y siempre vuelven y, 
claro, de aquellos barros tenemos estos lodos, y nunca mejor dicho. Nos encontramos 
con un sistema de revisiones tarifarias del servicio del agua que ha atentado 
directamente contra el interés general y, ahora, lo que nosotros nos preguntamos es el 
coste que va a tener la recuperación de esta concesión y quién va asumir ese coste. 
Nosotros ya lo denunciamos, nuestro Grupo parlamentario ya lo denunció al principio 
del procedimiento de adjudicación, que había la posibilidad que hubiera irregularidades 
y, efectivamente, ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que nos enmiende la plana. 
 
La moción, siendo de Entesa, no nos extraña. Ya prejuzga directamente la forma de 
gestión sobre el servicio público del agua. Nosotros ya sabemos que, en este 
planteamiento, no vamos a coincidir con ustedes; sin embargo, sí que reconocemos 
que esta moción es, también, una moción de acompañamiento a todas las mociones 
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que se han ido aprobando en los municipios de nuestra provincia y, por tanto, 
nosotros, independientemente de no coincidir al cien por cien con ella, sí que la vamos 
a votar favorablemente. Gracias.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyora Díaz, té la paraula. 

I la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés, senyora Díaz, diu: Gràcies, presidenta. En aquest cas, una sentència que, a 
més, ve a confirmar el que alguns havíem, ja havíem, denunciat feia temps i que, 
després de tot aquest temps, ja no només ens preocupa el que ja recull la moció sinó 
que ens preocupen, de manera molt seriosa, els diners públics que haurem de dedicar 
i esmerçar tots plegats, potser a acabar d’indemnitzar o de cobrir l’empresa ACCIONA. 
Això, també, és un tema que no toca la moció, però crec que hem d’estar tots 
preocupats perquè estem assistint, els darrers anys, ja siguin uns governs o uns altres, 
a prendre una sèrie de decisions que ja assenyalàvem d’origen que comporten, 
després d’uns anys, per una sentència, una sèrie de coses i, entre d’altres, ara el 
dubte desconegut, que potser hi tornarem en el futur, és quina quantitat de diners 
públics haurem de dedicar a tapar aquest forat. Això, també, ens preocupa. En 
qualsevol cas, estem completament d’acord amb el que recull la moció, com no podia 
ser d’una altra manera, i donarem vot favorable. 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Per part d’Esquerra, el senyor 
Fàbrega. 

I el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 
senyor Fàbrega, diu: Gràcies, presidenta. Bon dia. En tot cas, nosaltres entenem que 
aquesta moció mostra un nou cas del que ens perjudica, també, l’aplicació del 155 en 
el nostre país perquè, clar, de l’augment tarifari poca cosa ha pogut negociar el nostre 
Govern, no?, el Govern legítim del país. Poca cosa ha pogut dir-hi al respecte i, per 
tant, com sempre, hi ha mocions que es presenten en aquest Plenari que donen la 
sensació com si aquest país visqués en un context de normalitat política absoluta quan 
no vivim una sinó que estem absolutament condicionats. 
 
De fet, nosaltres, com a Grup d’Esquerra, ja ens plantegem que no recolzarem cap 
moció on tingui a veure l’aplicació de l’article 155 per part dels aparells de l’Estat i de 
l’Estat espanyol. Perquè sembla que hi ha Grups que s‘obstinen a no reconèixer que 
no hi ha una realitat política perquè, mireu, avui jo estic més preocupat pel que passa 
el país que pel que pugui passar en aquest Plenari de la Diputació i demà al matí, que 
seré a Madrid, acompanyant gent que serà jutjada i no sabem què els hi passarà; em 
preocupa molt més que el conjunt de les mocions perquè, en el fons, no estem entrant 
en el fons de la qüestió d’un país que té una autonomia a mitges, una autonomia 
retallada com mai, subjecta constantment a un Estat espanyol en totes les decisions 
polítiques, i és obvi que en el debat sobre l’aigua, que hem fet, en diverses ocasions, 
en aquest Plenari, com a Grup d’Esquerra Republicana, defensem totalment que s’ha 
de gestionar d’una forma pública  
 
L’aigua és un bé escàs, l’aigua és vida, com algú reivindicava, i, per tant, l’aigua mai 
no hauria d’estar subjecta a estar en interessos privats que ho gestionessin. De fet, 
som molts els ajuntaments que tenim una gestió pública de l’aigua i n’estem 
absolutament orgullosos. I és obvi que ho dèieu, i ho deia la portaveu de la CUP: 
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segurament, hi ha grans empreses macroeconòmiques, no?, sobretot a nivell 
d’empreses internacionals que han tingut un control i que al final han acabat fent el 
que han volgut amb la gestió de l’aigua. I quan dic que han fet el que han volgut, és 
que quants ajuntaments del nostre país han estat condicionats a l’hora d’augmentar 
les ordenances respecte a l’augment tarifari de l’aigua per empreses que ho 
gestionaven, i ho demanaven, perquè, si no, hi havien pressions diverses? En moltes 
ocasions! Per tant, defensem que l’aigua s’ha de poder gestionar públicament. 
 
Però nosaltres ens abstenim en aquesta moció i, ho torno a dir, ens abstenim per 
reivindicar el context de no normalitat que viu el nostre país i que nosaltres, de forma 
sobirana, no hem pogut debatre, no hem pogut negociar, el Govern de la Generalitat i, 
en concret, l’Agència Catalana de l’Aigua, sobre l’augment tarifari. Només per aquest 
motiu, nosaltres ens abstindrem. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Garcia Cañizares, té la 
paraula. 

I el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares, diu: Gràcies. 
Brument perquè se n’ha parlat força i el portaveu d’Esquerra també ha fet esment a la 
manca de govern i la manca d’activitat del Parlament per resoldre segons quines 
coses que proposa la moció, però és evident que hem de fer cas d’allò que el 
Parlament de Catalunya va dir. No només la sentència que és la que porta aquesta 
qüestió al Parlament i tenim un mandat clar del propi Parlament que diu que hem de 
recuperar la xarxa pública d’ATLL. Per tant, nosaltres, com a Grup, el que defensarem 
sempre és el que ens diu aquest mandat democràtic i el mandat democràtic és el del 
Parlament i és el que, després de la sentència, comenta i obliga aquesta qüestió. A 
més, en aquest sentit, sabem que hi ha una comissió de seguiment, després d’aquesta 
situació, on està el Departament de Territori, on està el Departament d’Economia i la 
pròpia Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per saber quin serà l’itinerari que seguirà 
tota aquesta qüestió a partir del moment, doncs, que va quedar aturada. Sabem que, 
en les properes setmanes, es convocarà, per part de l’ACA, el Consell Ter-Llobregat 
per parlar de la possibilitat d’aturar aquest augment que s’està produint, que l’any 
passat es va poder aturar perquè hi havia Govern i aquest any, amb la situació que 
estem, no hi ha hagut aquesta possibilitat. Per tant, en aquest sentit, nosaltres, i 
esperant què diuen els membres de la Comissió, què diuen els juristes que estan fent 
seguiment de la sentència, quina serà l‘aplicació i quins terminis; davant d’aquesta 
situació, tot i l’esperit d’entendre que l’aigua és un bé necessari i que s’ha de tractar de 
la manera que diuen les administracions, el que farem i, en aquest cas, el Parlament 
de Catalunya, que és el legislatiu, el que farem en aquesta moció és abstenir-nos per 
facilitar l’aprovació. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Doncs entenc, senyor Funes, 
que vol fer rèplica. Endavant. 

Pren la paraula novament el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, i diu: Sí li 
sembla bé, no? Tampoc no vull obrir més fronts. Ja sé que, a partir d’ara, les nostres 
mocions hauran de començar per un “No estem a favor del 155 i volem l’apropament 
dels presos i, evidentment, la seva posada en llibertat”, però en tot cas, dit això, si us 
sembla parlem d’una cosa que va passar abans, no?, i que tenia veure amb una 
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decisió política, presa per un Govern, on hi havia un portaveu parlamentari que potser 
aquesta tarda serà president del Govern. En tot cas, la situació és aquella.  

En tot cas, només per remarcar un element que em sembla important, que té a veure 
amb el plantejament de la nostra moció: el que nosaltres defensem i sempre defensem 
és que, en aquest cas, l’estructura d’Estat que podíem haver construït aquí, la vam 
deixar perdre per una situació de la Generalitat que es va voler pintar d’una manera 
quan era d’una altra i, per tant, entenem nosaltres que, aquí, la Generalitat va fer una 
opció de vendre un patrimoni, d’una qüestió que era estructural per a la vida del país, 
perquè va intentar fer negoci amb això. No li ha sortit bé, tornem enrere i tornem a 
començar.  
 
Agraïm els comentaris de tothom i el to i que es pugui aprovar la moció, però entenem 
que, al final, estem parlant d’una estructura pública i el que diuen els acords, jo crec 
que tant de bo tothom hi estiguem d’acord, és que això quedés en una estructura 
pública. L’anterior moció amb relació a això, Convergència la va votar en contra, amb 
el PP. Agraïm que ara hagin fet un pas i que ara ja estiguin en l’abstenció. Tant de bo 
en la propera ja ens posem tots d’acord. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Entenc, doncs, que el 
posicionament de vot és en sentit, doncs, majoritàriament favorable. En tot cas, vots 
en contra? No n’hi ha.? Abstencions? Hi ha tres Grups que fan abstenció i la resta, 
doncs, faciliten que prosperi la moció.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria, amb els vots favorables dels diputats i 
diputades assistents dels Grups Polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
CUP - Poble Actiu (2), i l’abstenció dels Grups Polítics Convergència i Unió (14), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10) i Partit Popular (3), sent el 
resultat definitiu de 20 vots a favor i 27 abstencions. 
 

I la senyora Conesa (CiU), diu: Passem a la darrera moció, que és una moció 
presentada de manera conjunta i, per tant, s’han posat d’acord dos Grups polítics per 
fer una sola moció sobre la mateixa temàtica, sobre el desplegament de la Renda 
Garantida de Ciutadania. Faci  lectura dels acords. 

3.- Moció que presenten els Grups Polítics Entesa i Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, sobre la 
implementació de la renda garantida de Ciutadania. 
 
S’ha presentat una esmena, per part del Grup Ciutadans-Partido de la Ciutadania 
amb el contingut següent:  
 

“Enmienda de adición propuesta: 
 
1) Acuerdo 5º Grupo de Entesa. 
 
Redactado actual: 
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La Diputació de Barcelona, com ha promotora de la RGC es compromet increment 
el suport als municipis i a fer un pas més realitzant tasques d’informació, suport i 
divulgació dels requisits per accedir-hi a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 
Redactado propuesto: 
 
La Diputació de Barcelona, com a promotora de la RGC es compromet a establir un 
Conveni de col·laboració amb els Col·legis d’Advocats de la província de Barcelona 
amb l’objectiu d´assessorar, informar i donar suport als sol·licitants en els possibles 
tràmits d´impugnació o recursos necessaris per esmenar els problemes de 
tramitació de la RGC. Tot allò en línia de complementar les tasques d´informació, 
suport i divulgació dels requisits per accedir-hi a través de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones.” 

 
La dita esmena no prospera. I el text sotmès a debat i votació és el següent. 
 
“La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de 
tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta 
aprovació va ser fruit de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió 
Promotora de la Renda Garantida, formada per desenes d'entitats socials, sindicats i 
partits polítics, i té com a objectiu el desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut 
d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i 
unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur 
autonomia i participació activa en la societat. 
  
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a 
aplicar-se el passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han informat 
d'aquest nou dret subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i 
l’assistent  virtual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines de 
Treball i les Oficines d’Afers Socials i Famílies 
  
Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix 
departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita prèvia 
per tramitar la renda garantida encara estan pendents de ser ateses. S'han obert 
36.000 expedients, dels quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels expedients). 
Per tant, podem afirmar que fins el febrer, encara més de 51.000 persones estaven 
esperant una resolució per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient sigui resolt. 
  
La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del 
sistema de protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a 
Catalunya tingui ingressos per sota de l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC). Les famílies sol·licitants han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per 
poder optar a la renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, a més 
d'altres requisits recollits en la Llei. La manca de celeritat en la seva tramitació 
perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies. 
  
Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'inserció han 
passat a cobrar automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels 
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nous beneficiaris que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017 estan 
encara a l'espera de resolució. 
 
La tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita 
prèvia tot i haver-la demanat fa mesos, el programes informàtics no estaven 
suficientment testats i validats i la seva implantació ha estat desigual al conjunt dels 
organismes implicats en la tramitació. S’ha fet una distribució poc efectiva dels 
professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació i una 
formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen requeriments 
de  documentació ja presentada que provoquen un allargament dels terminis. Es 
detecten resolucions denegatòries poc o vagament motivades i problemes en 
l'admissió com a perceptors de la renda garantida a persones sense sostre. Aquests 
casos, junt amb d'altres, han fet que el Departament hagi incomplert els terminis que 
fixa la Llei per a la resolució dels expedients, recollits a l'article 26 i a la disposició 
transitòria segona. L'única opció de reclamació de les famílies afectades és interposar 
un recurs d'alçada davant la pròpia Administració.  
 
D’altra banda, la manca d'instruccions clares al personal tècnic del Servei Català 
d'Ocupació i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca 
d'acompanyament i assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans d'inserció 
laboral encara no s'han implementat per donar resposta a les necessitats d'aquests 
col·lectius, tampoc s'han posat en marxa els ajuts a empreses per a la contractació, ni 
les taules territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el desplegament reglamentari 
de la llei. 
  
L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat 
de Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la prestació, tal com es va 
informar des del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats 
que formaran part de la Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania. Els 
anteriors beneficiaris/àries d'una Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova renda 
sense problemes, mentre que els nous beneficiaris no l'han cobrat per manca de 
resolució i execució dels nous expedients. 
  
Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els partits 
polítics i les entitats que formen part de la Comissió Promotora. Una Llei que reconeix 
un dret subjectiu, i en la que cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i 
efectiva, més encara si tenim en compte que tant la data d'inici de la Llei com els 
terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats amb els/les responsables 
del Departament. Avui dia, continuen sent els Ajuntaments els qui donen resposta 
efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries potencials de la 
renda garantida de ciutadania. 
  
Des dels grups polítics d’Entesa i PSC - Candidatura de Progrés de la Diputació de 
Barcelona, demanem al Ple que prengui els següents ACORDS: 
  
1. Expressar el suport a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania, i exigir a la Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament. 
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2. Instar el Govern de Catalunya, en el moment que es formi, a l’elaboració i aprovació 
del decret del Reglament per desenvolupar la RGC, i instar el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a: 
 

a. Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de 
ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més 
curta. 
 
b. Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la 
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l'Autoempresa per a aquesta finalitat. 
 
c. Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els 
terminis que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que 
finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb 
dependència i dones víctimes de violència masclista.  
 
d. Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera. 
 
e. Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de 
reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que 
hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la Llei. 
 
f. Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de 
qualitat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials 
Bàsics. 
 
g. Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin 
presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels Serveis 
Socials i dels Ajuntaments o Consells Comarcals. 
 
h. Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la 
renda garantida de ciutadania. 
 
i. Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones 
beneficiàries de la renda garantida. 
 
j. Realitzar un exercici de transparència en la gestió i a informar-ne en temps i forma 
tant a la Comissió promotora de la RGC com a les entitats municipalistes i els 
municipis, fent públiques les dades i l’estat de situació, del desplegament de la 
Renda Garantida de Ciutadania. 

 
3. Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família que la prestació s’apliqui 
sense caràcter restrictiu 
 
4. Instar el Govern a la posada en marxa de la Comissió de Govern de la RGC que ha 
de realitzar les funcions d’òrgan de seguiment de la RGC. 
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5. La Diputació de Barcelona com a promotora de la RGC es compromet a incrementar 
el suport als municipis i a fer un pas més realitzant tasques d’informació, suport i 
divulgació dels requisits per accedir-hi a través de l’Àrea d’atenció a les persones. 
 
6. Donar trasllat dels presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i 
Família, els grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora Renda 
Garantida de Ciutadania i les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Té la paraula el senyor Funes. 

Pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí. Veig que 
avui m’estic fent pesat i potser encara ara clavaré més el clau i seré una mica més 
pesat. Intentaré fer-ho breu. En tot cas, si no em falla la memòria, és la tercera vegada 
que portem una moció vinculada a la renda garantida, en una prèvia anterior, del 
mandat passat, vinculada al Programa de la renda mínima d’inserció. Els hi dic això 
perquè entenguin el perquè d’aquesta moció. 

És una moció que és una evolució d’una demanda històrica, de la nostra organització i 
del conjunt dels moviments socials, i de moltes altres organitzacions polítiques, que ve 
a dir que a Catalunya necessitem tenir, com diu el nostre Estatut, una renda garantida, 
una renda mínima, per a aquelles persones que no tenen cap ingrés i, a partir 
d’aquella evolució, doncs s’ha anat treballant en diferents qüestions. I un element 
afegit, que sempre hem explicat i sempre hem considerat, i crec que, aquí, hi ha prou 
consens, és que en la mesura que les rendes garantides no funcionen, això té un 
impacte, sobre els serveis socials municipals, directe. Això significa que els serveis 
municipals han de cobrir qüestions que, amb una renda garantida, es podrien cobrir. I 
crec que la majoria de les persones que ens acompanyen en aquest sala pot posar 
exemples concrets de persones que no tenen accés a recursos i que s’han trobat que, 
si haguessin tingut una renda garantida, les seves condicions de vida, mínimament, 
haguessin millorat. No estem parlant d’un gran sou ni d’una gran prestació. Al final, 
estem parlant d’un recurs petit. 
 
També, vull recordar que estem parlant de l’evolució d’un programa que el conseller 
Mena, un estiu, amb estiuejadositat, per dir-ho d’alguna manera, va decidir que el 
suspenia, que l’adaptava i, a partir d’aquí, es va implantar un moviment potent de 
defensa de la renda garantida que va fer una evolució del Programa de la renda 
mínima d’inserció (PIRMI) i que ens va portar a un primer retrocés important del PIRMI 
i ara ens ha portat, sobre el paper, a un important plantejament i a un important acord 
de país, que és la Renda Garantida. 
 
El que volem dir nosaltres és que no comencem de zero. El que, en aquesta moció, 
demanem és sensibilitat, transparència i eficàcia. Som conscients que li estem posant 
deures, al nou Govern. També volem recordar que el que no hi hagi Govern no és 
culpa d’aquest Grup ni, tampoc, de la Comissió de la Renda Garantida; ni molt menys 
és per culpa de les persones que perceben la Renda Garantida i, ni molt menys 
d’aquelles que percebien abans la Renda Mínima d’Inserció, que s’han trobat en una 
situació de bloqueig administratiu. 
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En qualsevol cas, això és el que planteja la moció. És una moció llarga; la companya 
del Grup Socialista pot explicar, també, algun dels acords. Vaig, concret, a l’esmena 
que ens fa el Grup Socialista, que és la que té a veure més, perdó, no! és Ciutadans; 
ui, quin lapsus, no?. Vaig a l’esmena del Grup de Ciutadans, que, tot i que no l’he 
parlat amb el Grup Socialista, volia dir, crec que el Grup Socialista estarà d’acord amb 
nosaltres, que el que feu és posar la bena abans de la ferida. Deixem que la Renda 
comenci a funcionar, el que toca a la Diputació de Barcelona comprometre és 
promoure que la gent conegui les seves possibilitats d’accés a la Renda i ajudar els 
ajuntaments a què la gent pugui tramitar i accedir a la Renda Garantida. En tot cas, 
com li vaig comentar en privat, al portaveu de Ciutadans, els serveis jurídics situem-los 
quan la gent no pugui accedir-hi. Si els ajuntaments ens demanen que, al final, el que 
necessiten és suport jurídic perquè la gent pugui tramitar i recórrer a la Renda 
Garantida doncs crec que ja se situarà. Crec, creiem, que la proposta que ens fa el 
Grup de Ciutadans redueix el sentit de la proposta del nostre acord, que era més 
amplia, que era plantejar què ha de fer la Diputació de Barcelona, que és donar suport 
a la difusió de la Renda Garantida i als recursos municipals per poder ajudar la gent a 
tramitar la Renda i a gaudir-ne. 
 
Aquest és, una mica, el resum sintètic de la moció, que també és una demanda que 
ahir es va plantejar al Parlament de Catalunya per part del col·lectiu ciutadà que 
impulsa la Renda Garantida i els moviments socials que hi ha darrere. En definitiva, el 
que s’està demanant és rapidesa, perquè no estem partint de zero, perquè hi ha 
situacions de pobresa que encara estan al nostre país i que s’han de resoldre amb 
celeritat. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Per part del PSC, la senyora 
Díaz. 

Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Gràcies, presidenta. Doncs començo 
precisament per l’esmena perquè, més que pensar a posar la bena abans de la ferida, 
el que pensem que el que fa és limitar exactament quan encara no sabem, pel que fa 
al punt cinc, que és el punt d’acord, el de la Diputació de Barcelona com a promotora, 
precisament, també d’aquesta iniciativa, que es compromet a incrementar el suport als 
municipis. Potser no cal limitar o restringir de quina manera ho farà. Jo crec que, si 
prospera aquesta moció, que esperem que així sigui, hi haurà la possibilitat de veure 
de quina manera ha de prosperar o, com diu molt bé, veure com va evolucionant tot 
plegat i com s’ha de treballar. Per tant, amb tota la consideració cap a l’esmena, en 
aquest cas pensem que potser no és el moment i potser en un futur doncs sí que 
hauríem d’incloure el contingut del que ens recomana aquesta esmena. 
 
Jo, més que llegir o que aprofundir en els acords, perquè penso que, a banda que són 
molt llargs, tothom té la possibilitat de la comprensió lectora - sabem llegir i sabem 
entendre el que llegim, i potser no cal que s’expliquin- és, sobretot aquesta 
preocupació de veure com tantes iniciatives, aquesta és una ILP, però com tantes 
iniciatives que s’aproven finalment al Parlament, i ho diré d’una manera més genèrica, 
els Parlaments no les porten d’una manera ràpida i àgil a la pràctica i, per tant, no les 
fan efectives. I estem parlant d’urgències. En aquest cas, són temes de pobresa, són 
temes de vulnerabilitat, especialment, de moltíssimes famílies i són urgències. 
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Per tant, avui parlem de Renda de Garantia de Ciutadania. En altres casos podem 
parlar d’altres dificultats que estan patint diàriament moltes famílies, com és el cas de 
la dependència, i podria continuar amb altres coses; i el que veiem és que tots aquests 
temes que preocupen i que afecten directament les famílies s’aproven, i s’aproven, a 
més a més, per unanimitat però, després, no s’acaben de fer efectives. I tenim, en 
aquests casos, parlem d’expedients però no són expedients, perquè darrere dels 
expedients tenim persones que tenen una realitat, de vegades molt dura i molt crua i 
és imprescindible que aquests temes tirin endavant. 
 
Abans, en l’anterior moció, parlàvem d’estructures d’Estat, ho feia el senyor Funes, 
d’estructures d’Estat. Doncs aquesta, per a nosaltres, és una veritable estructura 
d’Estat; però no d’un Estat qualsevol sinó d’un bon Estat. I és el que hem de fer. Hem 
de continuar no només aprovant mocions sinó, sobretot, una vegada aprovades, i ho 
torno a dir, si és que aquí prospera, fer-les efectives. Torno a dir: hi ha molta gent que 
espera. Tinc molts casos. Explicar, no és el moment i no ho faré, però persones, amb 
noms i cognoms, que esperen aquesta renda, com esperen altres ajudes, altres 
emergències i altres atencions per part de les administracions, que van a parar doncs 
a la primera porta que troben, que acostumen a ser els ajuntaments, però que darrere 
dels ajuntaments hi ha altres administracions que tenen responsabilitats molt directes. 
Aquesta n’és una i aquesta moció era, per a nosaltres, imprescindible. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Grups, doncs, que intervenen? 
Senyora Rovira, té la paraula. 

Pren la paraula la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, i diu: Sí. 
Nosaltres votarem, bueno, ja diré finalment el que votarem, però estem d’acord amb el 
contingut... 
 
Sí, perquè volia fer una sèrie de reflexions perquè ara, sentint la diputada del Partit 
Socialista, em genera una mica d’incomprensió aquesta capacitat d’abstreure’s de la 
realitat que està passant, doncs al país, amb el que està fent l’Estat espanyol, amb el 
que està recolzant el seu partit a Madrid i, després, venir-nos a parlar de les 
necessitats de les persones quan tenim, absolutament, les nostres administracions 
intervingudes i, ara mateix, no tenim capacitat per poder desenvolupar cap tipus de 
política ni, tampoc, l’aplicació d’aquesta renda garantida que tothom està elogiant 
perquè ve dels moviments populars. Doncs, miri, dels moviments populars, també ve 
l’anhel de llibertat del nostre país i també estaria bé que se’ls escoltés de tant en tant.  
 
Per tant, per això, volia dir, nosaltres compartim part d’aquesta proposta, però 
nosaltres també volem posar sobre la taula, doncs, que la situació que vivim ara 
mateix impossibilita que es puguin fer peticions a un Govern de la Generalitat, doncs, 
que com deia està absolutament intervingut, sense marge de maniobra, i per tant en 
aquest sentit creiem, doncs, que la realitat política del país fa que ens posem d’un altre 
costat, fa que reclamem la llibertat dels presos, fa que reclamem doncs els drets 
bàsics democràtics que hauríem de tenir, com a veïns i veïnes i com a persones que 
habitem en aquest país, i, en aquest sentit, a Entesa no en són directament 
responsables, però el Partit Socialista que, també, presenta aquesta proposta, doncs 
sí que en són directament responsables. I, per tant, doncs, els interpel·lem directament 
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perquè solucionin el que està passant a Madrid i aquest cop d’Estat que han dut a 
terme en el nostre territori, abans de venir a fer propostes sobre la gestió que s’ha de 
fer a nivell econòmic i a nivell de la situació de vulnerabilitat de les veïnes del nostre 
país, doncs, per realment fer-ho efectiu. I, per tant, que ens retornin i ens donin la 
llibertat i la sobirania per decidir quines decisions duem a terme en les polítiques que 
apliquem. 
 
A banda d’això, també, doncs m’agradaria fer èmfasi en una qüestió que també hi hem 
explicat, aquí, en nombroses ocasions, i és que la Renda Garantida de Ciutadania és 
correcta, està bé, però és un pedaç. No va a les arrels de la pobresa. Pot esdevenir un 
bon instrument per pal·liar els efectes duríssims de la pobresa, però tenim en compte, 
sempre, que no afecta les arrels estructurals d’aquesta. Per tant, nosaltres demanem 
que sí, que s’apliqui aquesta renda garantida, que no és la renda garantida que va 
defensar la CUP; que nosaltres defensàvem una renda que fos directament 
incondicional, universal, individual i absolutament suficient, però, ara bé, que els partits 
polítics també tinguin present i tinguin en compte que cal anar a l’arrel de las situació 
de pobresa i de precarietat que vivim per poder realment capgirar la situació, doncs, de 
les condicions materials que ara mateix no tenen les veïnes dels diferents pobles i 
ciutats per tal de desenvolupar els seus projectes de vida. I, per tant, cal atacar, 
també, el sistema capitalista i el sistema patriarcal. Cal anar a l’arrel d’això quan 
desenvolupem polítiques des de la institució que la desenvolupem o, també, des dels 
moviments populars. Per tot això, nosaltres avui farem una abstenció. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Reyes, té la paraula. 

Intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: “Gracias, 
presidenta. Desde el Grupo Popular, no entendemos hoy el mitin que nos ha soltado la 
portavoz de la CUP, ¿no? Creo que se confunde de Plenario. Hay un Pleno en el 
Parlament de Catalunya y esto que nos ha dicho, vaya luego, esta tarde, a partir de las 
cinco, al Parlament de Catalunya, en el Pleno, y si ustedes quieren habrá Gobierno. Si 
ustedes quieren habrá Gobierno. Depende de ustedes. Si ustedes juegan a los trileros. 
Aquí dicen una cosa; en el Parlamento dicen lo contrario, y, mientras tanto, en 
Cataluña no tenemos Gobierno, porque los secesionistas, los independentistas, entre 
ustedes se pelean por las sillas y no se ponen de acuerdo. Pónganse de acuerdo y 
tendremos un Gobierno al cual dirigir esta moción.  
 
Ya le anticipo y le digo que, desde el Partido Popular, daremos pleno soporte a esta 
moción porque, mientras ustedes no se ponen de acuerdo y mientras ustedes no tiran 
adelante un Govern para todo el conjunto de los catalanes, pues mientras tanto son 
los ayuntamientos quienes tienen que ayudar a los ciudadanos que no pueden llegar a 
final de mes. Y, por lo tanto, es importante que esta renta se ponga en marcha, como 
decía antes el portavoz de Entesa, porque, si no, al final son los municipios quienes 
van a tener que acarrear con las situaciones que muchas personas, lamentablemente, 
padecen. Y luego, también, vendremos a este Pleno a presentar planes o programas 
complementarios para ayudar a los municipios para que puedan hacer esas ayudas 
sociales. Por lo tanto, urge, urge, tener un Govern cuanto antes. Ustedes, que tienen 
la mayoría, pónganse de acuerdo y cuanto antes que podamos tener un Gobierno que 
pueda trabajar para el conjunto de los catalanes, piensen de una manera o piensen de 
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otra, porque hay que solucionar los problemas reales. Y éste es un problema real. Por 
lo tanto, votaremos a favor.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Tovar, té la paraula. 

Pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Gracias presidenta. Nosotros, sobre la enmienda que hemos 
presentado, claro, no entendíamos la enmienda como limitativa de lo que ustedes 
solicitaban en el acuerdo quinto, sino todo lo contrario: entendíamos que 
complementaba y enriquecía ese acuerdo porque daba contenido al “pas més”, que 
ustedes solicitaban, de la Diputación en relación con el acompañamiento, al amparo 
de esas personas que son especialmente vulnerables, y todo ello a raíz, también, de 
las quejas que nos han comunicado los promotores de la iniciativa de la renta, en las 
reuniones que se han mantenido en el Parlament de Catalunya. Muchos de los 
problemas que ellos han expresado a los Grupos parlamentarios, que nosotros 
estamos seguros que ustedes conocen, inciden en momentos posteriores al inicio de 
la tramitación de los expedientes y, por lo tanto, considerábamos que era importante 
que la Diputación, a través de los puntos de asistencia jurídica, que ya funcionan en 
otros temas, en los municipios, también dieran cobertura a estas necesidades de los 
ciudadanos. En definitiva, ese era el sentido y bueno nos entristece que no se acepte 
la moción.  
 
En cualquier caso, miren, los problemas que plantean los promotores, y que digo que 
ustedes conocerán, son: que se generan dificultades innecesarias en las personas 
solicitantes al requerirles presentar, de nuevo, documentación, en fechas que rozan el 
plazo para que la administración resuelva. Incluso, nos han hablado de que el propio 
Departament dirige las solicitudes para que las personas renuncien al acuerdo de 
inserción sociolaboral, conllevando un perjuicio económico para esas personas. Se 
están efectuando resoluciones denegatorias con formulaciones genéricas que 
provocan indefensión, e incluso se está incumpliendo lo que la ley establece sobre el 
sentido del silencio administrativo en la resolución de los expedientes. Se está 
incumpliendo parcialmente la ley en relación a la disposición adicional tercera, relativa 
a prestaciones complementarias y otras prestaciones sociales. Y, en definitiva, 
denuncian una gestión administrativa opaca y excluyente, además de desajustes en la 
distribución territorial de la resolución de los expedientes, lo que podría incurrir en un 
acto de discriminación. Todo esto es lo que pretendíamos nosotros que se solventara, 
o se ayudara a los ciudadanos, mediante el apoyo jurídico. 

Y mire, todas estas quejas, claro, tienen una explicación. Ya en la fase de ponencia de 
la ley, las fuerzas que componían el Govern, Esquerra Republicana y Convergència, 
boicotearon sistemáticamente las reuniones de trabajo; lo que desembocó, incluso, en 
la adopción de medidas de presión por los promotores de la iniciativa. Por tanto, no es 
de extrañar que el acceso de la tramitación de la renta, de la ley que está en vigor, sea 
opaca, como denuncian los promotores.  

Y miren, como ya nos conocemos, y el señor Fàbrega no ha tardado mucho en sacar 
el 155, ya le adelanto que, en este caso, no puede usted alegar la aplicación del 155. 
Porque, incluso, le voy a recordar declaraciones del director de economía social del 
Departament, que dirigía Esquerra Republicana de Catalunya, dónde negó 
rotundamente, en una reunión mantenida con los promotores, el 7 de febrero, que la 
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aplicación del artículo 155 haya tenido efectos negativos sobre la gestión o retrasos en 
los expedientes. Es decir, que el descontrol es causa de la gestión de Esquerra 
Republicana en el Departament de Benestar Social. 

Pero parece que a usted no le preocupa esto. Ustedes están por su “procés”, porque 
ayer mismo hubo una reunión de los promotores con Grupos parlamentarios y los 
únicos Grupos que no asistieron a la reunión fueron Esquerra Republicana de 
Cataluña y el Partido Popular. Nosotros, evidentemente, e independientemente de que 
no se nos acepte la enmienda, votaremos a favor de la moción. Gracias.” 

I la presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Fàbrega, té la paraula. 

A continuació, intervé el portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Li agraeixo que tingui telepatia amb mi, 
senyor Tovar, perquè la veritat és que encara no m’havia posicionat i ha contestat una 
resposta que encara no havia fet jo.  

Però, en tot cas, també li vull dir, senyor Reyes, que el Govern de la Generalitat i els 
partits independentistes, de veritat que ens preocupem pels problemes quotidians i 
reals, que vostè anomena, del país. Com, també, és un problema real del país, i vostè 
em pot dir que no, és una realitat objectiva, que hi ha gent política tancada a la presó. 
És obvi o no? Hi ha gent política a Catalunya que està tancada a la presó, i és real. 
Per tant, també forma part dels problemes reals del país. D’acord?  

Li dic aquesta explicació, i també a vostès, perquè, nosaltres votarem en contra 
d’aquesta moció. Votarem en contra d’aquesta moció perquè, miri’n, si és important el 
que estem fent en aquest país, que som la primera comunitat autònoma que hem tirant 
endavant la renda garantida; la primera. Durant anys hi ha forces polítiques, que en 
diuen progressistes, que s’ha omplert la boca, però en cap de les comunitats 
autònomes que han estat governant han set capaços de tirar endavant la renda 
garantida; cap. L’Estat espanyol, que tant estimen alguns, ha set incapaç d’aplicar 
legislativament una renda garantida per al conjunt dels ciutadans de l’Estat espanyol.  

Catalunya, en el marc legislatiu, vam ser capaços de buscar el consens, de trobar el 
consens i d’aprovar al Parlament de Catalunya, d’una forma legislativa, una Llei per a 
la renda garantida. I l’executiu, que és qui les lleis aprovades, les tira endavant, ha set 
capaç de desenvolupar la renda garantida, malgrat tots els inconvenients. Una 
consellera que és destituïda el mes de novembre. Un Reglament..., que és veritat, 
havíem de desplegar el Reglament; i per què no hem pogut desplegar el Reglament de 
la Llei de la renda garantida de ciutadania? Senzillament, no podem perquè estem en 
una situació de provisionalitat política, d’interinatge, de no control de les nostres 
pròpies institucions. I, miri’n, malgrat tot, hem set capaços, quan hi ha elements de la 
moció que no podem estar d’acord, perquè hem actuat amb una dignitat absoluta. I jo 
haig de defensar, com a portaveu del Grup d’Esquerra Republicana, la dignitat d’un 
Govern republicà independentista a la Generalitat de Catalunya, configurat pel 
PDeCAT i per Esquerra Republicana i amb suport, en moltes ocasions, de la CUP. La 
dignitat de tirar endavant la renda garantida, com per exemple, quan vostès diuen “no 
tenim suficients professionals”; contractació de més de quatre-cents professionals. 
Quan diuen: “temps d’espera, que la gent ha d’esperar massa”; tots plegats en 
aprovació de la Llei vam consensuar un temps d’espera de fins a cinc mesos. Hem 
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complert el temps d’espera de fins a cinc mesos, ni un sol cas d’expedient ha anat més 
enllà dels cinc mesos. És el que ens vam marcar tots plegats, en el consens dins del 
Parlament; per tant, ho hem fet. Quan diuen, home, hi ha informes denegatoris que 
s’haurien de poder estudiar. Escoltin, jo no poso en dubte... Nosaltres, el nostre Grup 
polític no posarà en dubte la professionalitat dels tècnics que decideixen si es tira 
endavant o no es tira endavant un expedient. Per tant, hem set capaços de donar-los 
resposta. Estem orgullosos de ser capdavanters en tirar endavant la renda garantida. 
Per què anem al fons del problema? En el fons anem a buscar una solució a la situació 
de pobresa i de marginalitat, i d’exclusió social, de molts ciutadans del nostre país. 
Entre altres coses, només teníem l’instrument del PIRMI. I de l’instrument del PIRMI 
hem anat a l’instrument d’una renda garantida, que dona moltes més possibilitats a 
molts més ciutadans que ho passen molt malament al nostre país. I aquí estem 
treballant i, per tant, són fets i no paraules. Gràcies.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Garcia Cañizares. 

Pren la paraula el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: Gràcies de nou. Tres qüestions. La primera, el nostre Grup és 
evident que està a favor de la renda garantida, perquè així ho va aprovar en el moment 
de l’aprovació al Parlament de Catalunya. També, perquè, pel futur, volem un 
contracte social amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de progrés i de cohesió; 
i la renda garantida és un dels camins per aconseguir aquest contracte social. Perquè, 
des de la Diputació, des del moment en què es va aprovar la renda garantida, hem 
treballat en aquest sentit, amb diverses línies d’atenció: a nivell econòmic, amb el 
programa complementari de cohesió social; a nivell tècnic, resolent amb els diversos 
ajuntaments el replantejament dels ajuts d’urgència social; i, enguany, al 2018, una 
prova pilot per donar suport als serveis bàsics per dissenyar el Pla individual d’inclusió 
social a les persones que tenen la renda garantida. Per tant, i per tot això, no podem 
estar en una altra situació que és l’acord de la renda garantida.  

Ara bé, la situació, i el que diu la moció, ens ubica en un moment concret de la història 
i de la situació política del país. I la moció, certament, el que fa és parlar del futur 
Govern. Hi ha un entrecomillat que diu: “[...] el futur Govern”. Aquest futur Govern 
encara no hi és. No hi és per diverses qüestions, moltes d’elles alienes a les majories 
parlamentàries. I, per tant, sent així, tot i que ens haguéssim plantejat el vot favorable 
per tot el que he dit a la primera part, la segona situació, aquesta que encara no hem 
resolt, i que aquesta moció planteja com a futurible, ens fa que ens abstinguem. I ja li 
reclamarem si el proper Govern de la Generalitat no fa els deures en aquest sentit, ens 
plantejarem reclamar-li. Ara bé, abans de que hi hagi Govern, reclamar-ho està bé, 
però és sobrer i, per tant, en aquest sentit, ens abstindrem en aquesta moció.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Senyor Funes, té la paraula. 

Seguidament torna a intervenir el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, i diu: Sí, 
gràcies per totes les intervencions. Nosaltres, el nostre Grup, sincerament, almenys el 
nostre Grup, no sé si el Grup Socialista, el nostre Grup esperava que, potser, avui 
tinguéssim Govern; ho diem sincerament. Esperàvem que potser avui hi hauria Govern 
i, com el mes passat vam dir en alguna moció, esperem que alguna de les coses que 
diem el Govern les pogués entomar. No n’hi ha, però, segurament, n’hi hagi en breu o 
tant de bo hi hagi en breu. En tot cas, creiem que no es pot culpabilitzar el Grup 
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d’Iniciativa, el Grup d’Entesa, el Grup de la gent que ha anat presentant, durant molts 
anys, mocions i en relació amb la renda garantida, que avui no tinguem Govern. 
Sembla un pèl injust. Al nostre Grup ens sembla que és un pèl injust.  

Amb relació a alguns comentaris que han fet els Grups, no contestaré a tothom. Estic 
d’acord amb el plantejament que s’ha fet de que estem parlant d’una eina d’Estat, i que 
és una qüestió que, segurament, hem d’anar a l’arrel. Que, segurament, estem posant 
pedaços, però no només amb aquesta política social sinó a moltes altres. Però, en tot 
cas, és cert que la desigualtat és el greu problema que vivim als nostres municipis i és 
el que s’ha de poder afrontar. Segurament els municipis no tenim eines i, segurament, 
tampoc Catalunya té eines suficients per com entrar a abordar les qüestions 
estructurals i d’arrel que tenen a veure amb el que genera la desigualtat i que, per tant, 
estan darrere de la necessitat d’aquesta renda.  

Sobre la moció, i la part que té a veure amb la casuística, nosaltres entenem que 
podríem estar fent discussions diverses i que la casuística és molt complexa; sobretot, 
quan estem parlant d’una renda tan àmplia i que abasta tantes persones, i que hi ha 
moltes persones i molts tràmits administratius darrere. Però nosaltres sí que pregaríem 
al Grup d’Esquerra Republicana que no fes una defensa numantina del funcionament 
administratiu de la Generalitat com si portessin governant aquest Departament i, en 
aquests moments, estiguessin governant aquest Departament. No és aquest el 
plantejament. Tampoc creiem que la moció sigui una moció que va directa a 
qüestionar el funcionament del Departament i el funcionament d’aquesta gestió, ni a 
qüestionar la feina dels tècnics. Clar, perquè si fem aquest plantejament, a mi 
m’obliguen a fer un altre replantejament. Jo tinc molts informes de treballadors socials 
municipals posant a parir, per dir-ho ràpid, els serveis tècnics que han gestionat les 
rendes garantides de la Generalitat. Llavors jo els hi diria, home, és que, llavors, no 
m’està donant vostè la raó als treballadors i les treballadores socials municipals, que 
ens estan dient, home, ja n’hi ha prou, que estem amb un expedient aquí pendent de 
que a la Generalitat es posin d’acord. Per tant, com que tampoc l’objectiu d’aquesta 
moció era qüestionar si vostès i nosaltres estaríem d’acord, era demanar-li al Govern, 
si aquí n’hi hagués hagut, que fes un exercici de sensibilitat, de transparència i que 
expliqués on estaven els problemes. Perquè, insistim, i acabo aquí, d’aquest tema no 
partim de zero; d’aquest tema no partim de zero. Hi ha una problemàtica de pobresa 
que arrosseguem molts anys, i hi ha una qüestió de rendes garantides que 
l’arrosseguem molts anys i, malauradament, hi ha molta gent que està esperant que es 
resolgui la situació. Per tant, per sensibilitat i per transparència, demanàvem el vot 
favorable de tothom. No ha estat possible però entenem que els arguments no els 
podem deixar només en arguments tècnics. Gràcies a tots els Grups pel vostre suport i 
esperem que a la propera pugui ser unitària i que, segurament, no hàgim de presentar 
una moció exigint a la Generalitat, de nou, que pugui funcionar això; i que tinguem 
Govern i que pugui aplicar aquest acord de país, com és la renda garantida.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyora Díaz, té la paraula.  

Pren la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Molt bé. Sense cap tipus d’acritud, i 
amb tota la cordialitat, però pensem, també, que hem de matisar alguna de les coses 
que s’han dit. D’una banda, contents perquè hagi pogut prosperar aquesta moció 
conjunta. D’una altra, efectivament, nosaltres també pensem que els fets..., que 
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necessitem fets i no paraules. I també hi ha un altre refrany que diu: “Obras son 
amores y no buenas razones”; i, per això, de vegades, és molt fàcil poder aprovar una 
llei al parlament però, torno a dir, el que convé després és posar-la en marxa.  

Si el que argüim és que, de moment, no tenim Govern, realment qui té molta urgència 
de tenir un Govern de la Generalitat és la gent que està esperant, i és el que hem dit 
abans. És aquella gent que està esperant la valoració d’una Llei de dependència. És 
aquella gent que està esperant, també, la tramitació del seu expedient per la renda 
garantida de ciutadania. És aquella gent que està esperant perquè està en situació de 
vulnerabilitat i no pot esperar ni un dia més. I nosaltres no vivim en una realitat 
paral·lela, perquè és que ho vivim cada dia. Ho tenim, no a prop, en els veïns i veïnes 
que venen a l’ajuntament, és que ho tenim a les famílies. És que, sap què passa, 
senyora Rovira? És que la majoria venim de família molt humil, molt humil. Gent que 
no té possibilitats; gent que s’ha fet gran; gent que té dependència; gent que és 
vulnerable; ho vivim perquè ho tenim dintre de la família. I això fa, efectivament, que el 
que expliquem no ho expliquem simplement perquè cada dia ens venen i ens 
expliquen a l’ajuntament, al Departament d’Acció Social i Ciutadania o de Serveis 
Socials; és que ho vivim cada dia. Gent que fa..., però no ara perquè no hi ha Govern, 
gent que fa un any que s’està esperant la tramitació d’un expedient i quan passa l’any, 
en aquest cas no és de renda garantida de ciutadania és de la Llei de dependència, i 
quan passa l’any llavors resulta que li manca una dada que s’enrecorda que està 
esperant de la Generalitat, que s’enrecorda que li manca.  

Hi ha coses que no poden esperar més, que tenim urgències, certament. I, per tant, no 
vivim en realitats paral·leles. Vivim en una realitat en què hi ha gent que té urgències, 
emergències, necessitats, cada dia; que no poden esperar per aquesta nit, no per 
demà, ni tant sols per aquesta nit. I, per tant, la resta, la resta simplement és que vivim 
això. Alguns sí que viuen una realitat paral·lela, que hem d’esperar saber exactament 
què és el que passa, simplement perquè algun dia se’ls va ocórrer poder fer alguna 
cosa que semblava que era simbòlica i no real.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Hi ha més intervencions. Senyora Rovira, 
per al·lusions. 

Intervé, a continuació, la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Sí. Només per al·lusions, contestar breument. Sí, jo també vinc de família humil i 
de família republicana. I, també, en aquest sentit, m’agradaria posar sobre la taula que 
està clar que hi ha gent que té unes necessitats, que té unes emergències, que té 
unes dependències. De fet, ara estava parlant d’una altra Llei, no estava parlant de la 
renda garantida, quan feia aquesta intervenció. Però, en tot cas, està clar que, tenir 
intervingudes econòmicament les administracions, que han de posar aquestes 
polítiques i han de poder donar aquests recursos a les diferents administracions locals, 
això, ara mateix, depèn del Govern de Madrid; i, per tant, que això flac favor li fa a 
aquestes persones. I, de fet, nosaltres per això els hi diem, senyors del PSC, senyors 
del Partit Socialista, per què no aixequen l’article 155? Per què no deixen de donar 
suport a un Govern que, a dia d’avui, com el Partit Popular, està posant les urpes al 
nostre territori? I els hi diem directament, perquè també en són responsables, malgrat 
el victimisme que ara ha volgut mostrar en la seva intervenció.  



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Vots en contra? Hi ha dos Grups que es 
posicionen en... No, un Grup, Esquerra. Abstencions? Vots a favor? Prospera la 
moció.  

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria, amb els vots favorables dels diputats i 
diputades assistents dels Grups Polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (3), el vot en contra del Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (10) i l’abstenció dels Grups Polítics Convergència i Unió (14) i CUP - 
Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 21 vots a favor, 10 vots en contra i 16 
abstencions. 
 
4.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació 
i pels presidents delegats de les Àrees.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem als punts de Donar compte de les 
resolucions dictades per la Presidència de la corporació, les presidències delegades 
de les diferents àrees i els acords adoptats per Junta de Govern. Voldria demanar si hi 
ha alguna pregunta sobre aquests punts.  

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 740 al 2121, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 687 al 1870, 
ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre 
els números 788 al 1953, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, compresos entre els números 533 al 1808, ambdós inclosos de l’any 
2018 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 742 al 2114, 
ambdós inclosos de l’any 2018.  
 
També es dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponents 
a la sessió ordinària de data 8 de febrer de 2018. 
 
Abandona la sessió el diputat senyor Ruiz Novella (PSC-CP). 
 
Demana la paraula el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
Gràcies senyora presidenta. Bé, se’ns fa difícil, ara, parlar de decrets quan no 
únicament no tenim Govern, sinó que el senyor Llarena acaba de notificar que el 
company Forn no surt de la presó.  
 
Dit això, ens voldríem referir al Decret 1758, que és un decret de desestimacions de 
recursos de Catàleg de serveis, concretament, de l’àrea d’Activitats de la Gerència 
d’Urbanisme i Habitatge. Creiem que aquest Govern ha de posar l’accent en aquesta 
Gerència, especialment, ja ho sap vostè, a l’àrea d’Habitatge; però assistim, una 
vegada més, a desestimacions en l’Àrea d’Activitats, en aquest cas concret a 
cinquanta municipis, cinquanta.  

I la Diputació denega per manca de recursos, segons diu el decret, coses que, des de 
la CUP-Poble Actiu, creiem que són tan estructurals com les següents: denega 
l’elaboració d’un pla d’antiinundació; denega l’activació d’un estudi sobre espais sense 
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ús; un estudi sobre regeneració urbana; sobre activitats i establiments; sobre 
planejament urbanístic; sobre modificació del POUM; sobre informes tecnico-jurídics; 
sobre un cens d’activitats econòmiques; etcètera, etcètera, etcètera. És que no ho 
entenem. Nosaltres volem lligar el que hauria de ser la carta de serveis que la 
Diputació s’està replantejant, i s’ha de replantejar molt seriosament, ja ho hem dit en 
tots els àmbits possibles, creiem que també en aquest Ple. La Diputació, mentre es 
finança segons què sobrer, avui no posarem exemples, però d’ara en endavant les 
posarem a totes les sessions de Ple, no pot denegar ni un sol servei per manca de 
recursos estructurals. La Diputació el que ha de fer és donar suport als ajuntaments en 
allò que és estructural, més enllà de qüestions d’innovació de polítiques públiques.  

Per tant, d’ara en endavant, ja ho avancem, cada vegada que hi hagi un sol decret de 
denegació de serveis, per part de la Diputació als ajuntaments, d’allò que nosaltres 
considerem que ha de ser estructuralment l’acció de govern de la Diputació; posarem, 
també, de manifest tots i cadascun dels decrets que aquell mateix mes la Diputació 
s’hagi gastat en allò que, des del Grup Poble Actiu, considerem que no ho és 
estructural. Gràcies. 

La senyora presidenta diu: Moltes gràcies, no sé si el diputat o el vicepresident, com 
a responsable del Catàleg... 

Intervé el diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, senyor Mut (ERC-AM), qui diu: 
Moltes gràcies. Bé, com li vam dir a la Comissió Informativa, sí, certament, són 
desestimacions de l’Oficina d’Activitats i del Servei d’Urbanisme. En tant que, és 
veritat, aquest exercici pressupostari hem prioritzat el tema de l’habitatge i, per tant, 
allà on hem posat els diners, on hem abocat la majoria dels recursos és justament en 
l’Oficina d’Habitatge. Perquè, bé, havíem considerat políticament, potser erròniament 
però amb bon criteri, que, potser, havíem de tirar cap a l’habitatge; en tant que hi ha 
aquesta problemàtica.  

Com li deia el vicepresident a la Comissió Informativa, sí, potser el problema és l’eina, 
és a dir,... Perquè desestimacions hi haurà moltes i, per tant, potser el sistema de via 
Catàleg, en el qual tots els municipis demanen tot i quasi bé és una carta de reis, 
provoca que, després, hi hagi desestimacions, moltes desestimacions. Trobarà moltes 
més, vindran més, ja l’aviso. I, per tant, potser hem de reflexionar de com actuem a 
casa i, per tant, de cara al futur, mirar si, potser, no hem d’anar via Catàleg i fer-ho 
d’una altra forma. Però, en principi, reiterarem el que li vam dir a la Comissió 
Informativa. Gràcies.  

Abandona la sessió la diputada senyora Marin (PSC-CP). 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Passem a precs. Ah! Senyor 
Duran... 

Intervé novament el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, i diu: Sí, 
senyor Mut. No és..., i vostè ho sap perfectament. Des de la CUP-Poble Actiu, 
nosaltres el que hem dit, en nombroses ocasions, que potser el seu departament o la 
seva gerència s’ha convertit en la Ventafocs de la Diputació, quan, realment, les 
necessitats d’habitatge que hi ha en el conjunt de la demarcació són moltes. És una 
problemàtica important; però és que, a més a més, dintre de la seva gerència, potser 
l’àrea d’Activitats encara és més la Ventafocs. Gràcies.  
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5.- Precs 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Precs. Senyor Duran, té la paraula. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies senyora presidenta. Bé, com fem 
sempre, nosaltres el que demanem, li preguem la dimissió de la senyora Núria Parlon 
com a vicepresidenta cinquena, sense atribucions, d’aquesta Diputació.  

I li voldríem fer, bé un prec o una consideració perquè, abans, quan apareixien els 
punts sobre l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària ens estàvem mossegant la 
llengua perquè no sabíem si intervenir en aquell punt o esperar a aquest apartat de 
precs i preguntes. El diputat García Cañizares, en aquell moment, parlava de que, bé, 
un pot no fer res o, com ja va dir el mes passat, pot dedicar molts esforços polítics i 
tècnics i que això ho estaven fent. I clar, per defensar el seu posicionament parlava 
que l’obligació de la Diputació és garantir el servei als ajuntaments i, en aquest cas, a 
les oficines de recaptació i gestió tributària. Però és que, la seva obligació, l’obligació 
del Govern de la Diputació també és garantir i defensar els drets dels treballadors i 
treballadores de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària; i això, almenys fins a 
dia d’avui, no s’ha fet. No sabem si són trenta anys, si són set anys..., no ho sabem. El 
cas és que vostès estan governant i que vostès han de resoldre aquesta situació. Per 
tant, ja em permetran el símil, senyor García Cañizares, si jo l’estimo a vostè i vostè 
m’estima a mi, com és que no ens estimem? És a dir, si els treballadors volen un acord 
i vostè vol un acord, com és que no hi ha acord? Què és el que dificulta o impossibilita 
que aquest acord arribi? Ja ho vam manifestar a la Comissió d’Hisenda, nosaltres hem 
rebut cartes d’alcaldes del nostre Grup preocupats per la situació. Què és el que passa 
amb l’Organisme perquè aquí realment tenim, ja em permetran l’expressió, un 
“marrón”. I bé, tots aquests esforços es concreten en què ahir hi va haver una última 
reunió, ahir dimecres, i demà els treballadors i treballadores van a registrar els dies de 
vaga; la primera, si no vaig errat, el 13 d’abril. Per tant, com ja hem reiterat en altres 
ocasions, posi’s les piles, si us plau, però, ja.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Tovar...  

Seguidament intervé el diputat portaveu del Grup de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, el senyor Tovar: “Sí, presidenta, gracias. Haré yo un ruego y, luego, el 
presidente hará otros dos. Yo también es en relación al Organismo de Gestión 
Tributaria. Mire, ante los rumores de que una de las posibles soluciones que se va a 
ofrecer a los trabajadores es la integración de la plantilla en Diputación, nosotros nos 
planteamos algunas cuestiones. No sabemos qué consecuencias va a tener eso para 
la redacción de la RLT del Organismo, ni qué consecuencias puede tener eso en la 
valoración de los puestos de trabajo; ni sabemos qué consecuencias para los 
trabajadores de Diputación, por ejemplo, en relación a los interinos, o a la provisión de 
puestos de trabajo, y, por último, en general, qué consecuencias puede tener a nivel 
de Capítulo I de la institución, con las limitaciones legales que todos conocemos.  

Se nos ha comunicado, por parte de los sindicatos, que el día 5 hay un compromiso de 
reunión con la presidenta de la Diputación. Sí que solicitaríamos que, posteriormente a 
esta reunión, se reúnan los Grupos políticos y se nos dé información, digamos, al día, 
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de cómo está la situación, de cuáles son las ofertas que se van a hacer a la plantilla y, 
en definitiva, cuál es la situación. Gracias”. 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Funes. Ah! Disculpi, senyor 
Ibáñez. 

A continuació intervé el president del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
senyor Ibáñez, qui diu: Si, dos precs més.  

El primer és dir que, vam sol·licitar una còpia del Reglament d’usos dels edificis 
d’aquesta Diputació provincial i que se’ns va contestar que no hi havia aquest 
document. Llavors, nosaltres, com a Grup de Ciutadans creiem que cada edifici tindria 
que tindre la seva pròpia normativa d’ús o bé establir-ne una de comuna. Entenem 
que, donada la diversitat d’usos i d’utilització dels molts edificis, això no és possible. 
Però el que sí que els sol·licitem és que, mitjançant un reglament o un document 
similar, es reguli l’ús tant de les façanes com dels espais interns, ja siguin comuns 
assignats a grups o assignats a àrees específiques, d’aquest edifici concret, que és on 
estan els òrgans de govern i quina façana és modernista.  

I el darrer prec és “que nos parece necesaria y enriquecedora socialmente la función 
de patrocino de… que la Diputación ejerce en numerosas actividades orientadas al 
fomento de la cultura, y más aún si se trata de promocionar la cultura de los clásicos 
que, a menudo, suele ser olvidada. 

En esta línea, aplaudimos, en su día, el apoyo de la Diputación al desarrollo de la 
colección Bernat Metge, a través de la subvención de concesión directa de cincuenta 
mil euros que se le dio en mayo del año pasado a la sociedad SOM, anteriormente 
inscrita con el nombre de Cultura 03. Sin embargo, queremos mostrar nuestra 
preocupación en relación a una noticia de prensa de hace varias semanas, según la 
cual Hacienda ha estado investigando a un conjunto de empresas que podrían estar 
vinculadas, de algún modo, con el desvío de dinero público para el denominado 
“procés”, y a las cuales el Govern podría haber estado realizando pagos. En este 
marco de investigación es en el que aparece la empresa Cultura 03. Por ello, rogamos 
que, sobretodo, cuando se trata de concesiones directas de elevada cuantía, como de 
la que estamos hablando, se eviten o vigilen el conceder subvenciones a empresas o 
entidades que, en ese momento, se puedan encontrar inmersas en procedimientos 
judiciales por presuntos delitos económicos; con mayor motivo si hubiese una 
sentencia firme, lógicamente.  

A raíz de conocer que esta empresa está en el punto de mira de Hacienda, a nuestro 
Grupo le gustaría disponer de la justificación de la actividad de digitalización e impulso 
de la colección Bernat Metge que ha realizado la empresa SOM, y la cual debe ser 
aportada como máximo el día 31 de este mes de marzo, esperando que dicha 
justificación sea lo más detallada y rigurosa posible. Gracias”. 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Funes. 

Pren la paraula a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: 
Farem dos precs i intentarem ser breus.  
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Un té a veure amb un tema de recursos humans, que n’hem anat parlant en 
comissions informatives i que no el coneixíem a la Comissió Informativa anterior, per 
això no el vam fer llavors; espero que ho entenguin. Bàsicament, té a veure amb les 
borses que es convoquen i en la possibilitat de creuar per un costat les borses amb els 
nomenaments que fa la casa. Aquí hi ha... Creiem que no estem complint amb 
aquelles directrius que ens va donar el GAIP, que creiem que ens demanaven que el 
número... que es pogués posar el número de DNI, la part final del número de DNI, i 
que això es treballés sempre, i que fos l’eina bàsica per ubicar els treballadors de la 
casa, els que tenim en borses, els que tenim en nomenament; per tant, és complicat, a 
vegades. Amb la nostra protecció de dades, evidentment, no surten noms a les llistes 
sinó que surten números perquè ens entenguin. Però quan parlem de números, quan 
parlem de nomenaments d’empleats de la casa no fem servir el DNI sinó que fem 
servir el número d’empleat, amb lo qual és complicat poder fer el quadrament de 
dades. Per tant, demanaríem a Recursos Humans que busqués la manera de parlar-
ho, perquè això també facilita la feina de les seccions sindicals que entendran que és 
qui intenta, pel volum de contractacions que es fan a la casa, fer el seguiment dels 
contractes. I, per tant, entenem que, per un tema de transparència però també de 
facilitar la feina a tothom, puguin modificar això.  

Abandona la sessió el diputat senyor Monras (PSC-CP). 

I l’altre té a veure amb un prec que vam fer al Ple passat, en relació amb la Xarxa 
Audiovisual Local i a la contractació, en aquell moment, de la senyora Topor. En aquell 
prec, que suposo que tothom es va quedar només amb la part de la senyora Topor, hi 
havia una altra part que era pregar a l’equip de Govern que, en la mesura de les 
possibilitats, en el marc del Consell d’Administració, pogués establir algun tipus de 
proposta pel que ens queda de mandat, per tant, per l’any i escaig que ens queda de 
mandat, per intentar tenir un encàrrec clar de què li demana la Diputació de Barcelona 
a la Xarxa Audiovisual Local. Per tant, en la mesura de que aquesta tarda hi ha 
Consell d’Administració, els pregaríem que, en la mesura de les possibilitats d’aquest 
Consell d’Administració o dels següents, pogués sortir una proposta clara del qual... de 
l’encàrrec que li fa la Diputació de Barcelona a la Xarxa Audiovisual Local, en virtut de 
les competències que tenim com a Diputació i amb la voluntat de que sigui la Xarxa qui 
faci suport a la comunicació local.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Garcia Cañizares si, breument, vol 
comentar aquests precs que ens han fet arribar. 

Finalment, la senyora presidenta dona la paraula al diputat portaveu del Grup 
Convergència i Unió, senyor García Cañizares, qui diu: Sí, gràcies. Alguns d’ells... 
El darrer, que feia el diputat Funes, de les borses de treball en prenc nota i demano 
que es miri com està aquesta situació.  

És evident que n’hem parlat abans, que a l’Organisme de Gestió Tributària hi ha uns 
conflictes perquè hi ha una feina començada, ho he explicat abans, per tant, ara no em 
repetiré. La voluntat de canviar moltes de les coses que avui són una realitat a 
l’Organisme i que hem de canviar cap a una altra realitat. Aquesta és la feina que ens 
hem proposat. Això ha creat conflictivitat? Doncs sí, era una possibilitat. És una eina 
que tenen els treballadors al seu abast fer vaga? És una eina. Jo crec que l’utilitzen i 
l’utilitzen d’una manera correcta. Per tant, sembla que cada vegada que sentim parlar 
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d’unes jornades de vaga que són reivindicatives sigui alguna cosa mal feta. Doncs no, 
és una de les parts que componen el que és una negociació, una negociació en 
qualsevol àmbit; i això passa tant a l’administració com a l’empresa privada. I no crec, i 
això és la meva opinió com a diputat responsable, no crec que sigui un problema que 
hi hagi algunes jornades de vaga si l’evolució ens porta cap a un acord.  

Evidentment, com no pot ser d’una altra manera, ens preocupa el servei als 
ajuntaments i als ciutadans, però també ens preocupa, i per això som on som, en 
quina situació queden definitivament els treballadors i treballadores de l’Organisme de 
Gestió Tributària.  

Agafant el símil, per acabar, que feia el diputat Duran. Si ens estiméssim vostè i jo 
molt, que no és el cas, potser no és el meu tipus, no ho sé... No m’hi he fixat mai 
d’aquesta manera. Si fos així, però, amb aquesta estima tinguéssim el desig d’adoptar 
una criatura i, a partir d’aquest desig, comencéssim a treballar, hauríem de seguir tot 
un tràmit d’adopció per aconseguir tindre aquesta criatura. És el mateix. Hem acordat 
amb els treballadors i treballadores adoptar un fill i estem en el tràmit per aconseguir 
un dia tindre el fill a casa. Gràcies.  

Abandona la sessió la diputada senyora Funtané (ERC-AM). 

La presidenta, senyora Conesa (CiU),diu: En tot cas comentar, en relació amb el 
prec que feia el senyor Ibáñez, que evidentment totes les subvencions tenen caràcter 
finalista. Per tant, una subvenció amb caràcter finalista ja té una garantia de per si, que 
és que es dona per a una funció concreta i, evidentment, estan auditades per 
Intervenció; d’altra manera no s’hauria pogut atendre i pagar i, per tant, fer la 
transferència d’aquest pagament. Per tant, entenc que si vostè sol·licita aquesta 
informació no hi ha problema en què la pugui tenir.  

I en relació amb el comentari-prec que feia el senyor Funes, avui ho posarem a sobre 
la taula del Consell d’Administració sense cap inconvenient, evidentment, per part del 
Govern per poder tancar aquest mandat amb unes funcions més clarificades, si 
s’escau, amb relació a la funció de la XAL.  
 
6.- Preguntes 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Preguntes. Senyor Duran. 
 
Intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies 
senyora presidenta. Jo parlava de la voluntat d’arribar a acords dels treballadors de 
l’ORGT i del Govern, també, per arribar. Però, en tot cas, senyor Garcia Cañizares si 
vostè i jo volguéssim adoptar un fill, i ja em permetrà la llicència, necessitaríem, 
segurament, el vistiplau del Govern espanyol, per tant, no tindríem cap fill; vull dir que 
no es preocupi.  
 
Abandona la sessió la diputada senyora Ballarin (PSC-CP). 
 
Dit això, voldríem adreçar-nos a la presidenta per veure si ens pot explicar el que 
nosaltres anomenaríem com un cert conflicte consular, pel qual, des de l’Estat 
espanyol, han comminat a algun membre d’algun consolat o ambaixada que ha tingut, 
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suposadament, relacions institucionals amb la Diputació de Barcelona i que els han 
comminat a abandonar el seu càrrec o similar. Ens agradaria si pogués fer-nos cinc 
cèntims, perquè fa menys d’un mes que nosaltres en tenim coneixement d’això i 
creiem que és el “foro” perquè vostè ho pugui explicar.  
 
La segona pregunta és què pensa fer el Govern de la Diputació per fer fora els militars 
i les seves maniobres de Collserola, més enllà de dir que no és competència de la 
Diputació, bla, bla, bla... Sí, sí. Hi ha altres alcaldes i alcaldesses propers, dins de 
l’àmbit del Parc, que també avui hi són presents aquí. 
 
I la tercera pregunta que li volem formular és per què la Diputació concedeix 
subvencions per concessió directa per interessos partidistes? O, si em permet, per 
criteris estrictament polítics. Ens explicarem. L’Ajuntament de Monistrol de Calders..., i 
ens estem referint, perquè ho tinguin clar, a la resolució 4516/2017, 4516/2017, amb el 
nombre d’expedient 2017/3929, de l’Àrea de Desenvolupament Local, atorgant una 
subvenció per concessió directa a l’Ajuntament de Monistrol de Calders. Doncs bé, 
l’Ajuntament ha rebut, de la Diputació, una subvenció directa, de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, per urbanitzar una plaça, quan, nosaltres el que 
entenem és que aquesta subvenció hauria d’haver-se demanat pel Catàleg de serveis 
de forma ordinària. No veiem cap urgència, més que la justificació política per trencar 
un pacte de govern local, no veiem cap justificació que avali aquesta urgència. Llavors, 
l’Ajuntament de Monistrol de Calders ha rebut aquesta subvenció de la Diputació de 
disset mil set-cents setanta-quatre euros; tant és si són disset mil com cent setanta mil, 
tant és. L’important és el criteri, el criteri per desenvolupar un projecte urbanístic de la 
Plaça de l’Escorxador, que inclou l’esfondrament d’un edifici, ca l’Espardenyer, i d’un 
edifici adjacent, que no és, ni tan sols és de propietat municipal. Cal dir que, aquest 
edifici, al qual ens hem referit, és un edifici del segle XVII; en el qual, l’anterior equip 
de govern va sol·licitar un estudi a la pròpia Diputació dins del Catàleg i, evidentment, 
gratuït, sense cap subvenció directa, que ja parlava de la necessitat del manteniment i 
de la protecció d’aquest edifici.  
 
Llavors, aquesta subvenció que arriba des del departament de Desenvolupament 
Econòmic, que nosaltres entenem que no ha de ser ni la via ni l’Àrea que ha d’actuar 
per aquests projectes urbanístics. El fet que la subvenció sigui directa, i que requereixi 
l’autorització de la presidència de la Diputació, creiem que, des de la CUP-Poble Actiu, 
que és una pràctica que entenem que és poc ètica i està basada, únicament, en 
criteris partidistes. Les subvencions directes de la Diputació estan pensades, o 
almenys així nosaltres ho entenem, únicament per a aquells casos d’emergència amb 
què es pugui trobar un ens local, i no per a projectes que ja estan planificats; més enllà 
de les Meses de concertació, que vostès saben perfectament com funciona.  
 
I ara, ja em permetran que em refereixi a qüestions específiques d’aquest Ajuntament, 
perquè justifiquen, en part, aquesta subvenció política a què ens estem referint. 
Nosaltres volem recordar que, el pacte entre Convergència i Esquerra Republicana per 
fer fora a la CUP d’aquesta alcaldia, a mitjans del 2016, ja contemplava 
l’enderrocament d’aquest edifici del segle XVII per fer una plaça dura en aquest indret. 
A més a més, el que ha hagut de fer l’Ajuntament, per rebre aquesta subvenció, és 
externalitzar un projecte. I, a més a més, ho ha fet en un estudi d’arquitectura de 
persones molt properes, molt properes a Esquerra Republicana de Catalunya. 
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Nosaltres vam sol·licitar informació sobre aquesta empresa, concretament l’empresa 
PAM Projectes, i aquí a la Diputació no la coneixia absolutament ningú, perquè no 
havia treballat mai amb la Diputació de Barcelona. Vas gratant una miqueta i resulta 
que els propietaris d’aquesta empresa són el senyor David Uró, ex-regidor de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i el senyor Marc Grifell, també ex-regidor 
també d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de Ripoll. I que, a més a més, algun 
d’ells hores d’ara està treballant en aquest Ajuntament de Monistrol de Calders.  
 
Per tant, la pregunta és: per què la Diputació està subvencionant directament quan..., 
per via d’urgència, i no ho fa pel Catàleg. Nosaltres considerem que és una situació 
molt greu i que, en aquest cas, les Meses de concertació no hi tenen res a veure. No hi 
tenen res a veure! És una justificació per trencar un equip de govern i ja està. Llavors, 
ens agradaria saber què és el que pensa la Presidència de la Diputació i, bé, els 
diferents socis perquè, evidentment, ho ha signat el vicepresident segon però hi estan 
implicades persones properes al partit que dona suport al Govern. Gràcies.  
 
La senyora presidenta diu: Gràcies. Jo en tot cas, senyor Duran, el remetré a la 
Comissió Informativa perquè entenc que vostè fa unes suposicions amb les quals jo no 
puc estar d’acord. No tinc aquí l’expedient. Si a mi em fa recordar quina intervenció és, 
no la puc recordar, li he de ser molt sincera. Evidentment, ni conec aquests dos 
senyors que vostè diu i a mi em sembla que segur que hi ha un treball per part de 
l’Àrea i un treball amb informes que basen la decisió que, després, es pren. Per tant, li 
dic de veritat, desconec el detall. Tenim molts decrets normalment que, entenc, que 
venen avalats a nivell de les àrees i a nivell tècnic i, per tant, permeti’m que, en aquest 
cas, el derivi a la Comissió Informativa.  
 
En relació amb el tema que vostè plantejava sobre l’incident diplomàtic, dir-li que el 
cos consular de Barcelona mensualment organitza un dinar convidant un ponent. Em 
van convidar com a presidenta de la Diputació per parlar, justament, del Pla de mandat 
de la Diputació de Barcelona, és això el que vaig anar a fer. I, posteriorment, se’n van 
derivar unes conseqüències que entenc que són inacceptables i inexplicables; perquè, 
concretament, es va demanar, per insistència del Ministerio de Asuntos Exteriores, que 
es cessés el que estava, fins ara, designat com cònsol honorari de Finlàndia i era 
secretari general de l’associació consular. Tant és així que això ha comportat, no 
només queixes dels mateixos consols, sinó també queixes a nivell de la mateixa 
institució que presideixo. Li he de dir que és inversemblant, sembla mentida que 
passin aquestes coses, és una vergonya i que anem vetant persones per anar a 
explicar la tasca que estem fent i que, en cap cas, expliquem o fem apologia de res 
sinó a l’inrevés. Defensem unes institucions i, en tot cas, podem compartir o no les 
nostres idees polítiques; que a mi em sembla que hi ha d’haver llibertat d’expressió per 
poder compartir les idees polítiques. En qualsevol cas, també ha de saber que, per 
exemple, l’altre dia vaig assistir a la celebració del Dia Nacional d’Hongria, on vaig ser 
convidada pel cos consular hongarès, i així ho penso seguir fent com a presidenta 
d’aquesta institució, sempre que el cos consular ens convidi, perquè entenc que no 
hem d’amagar-nos de res, només faltaria. Aquest és l’incident.  
 
En qualsevol cas, en relació amb l’altra pregunta que ha fet... De Collserola, sí. Bé, 
aquest és un tema que l’hem estat treballant amb l’alcaldessa d’Esplugues. És un 
tema que ens preocupa perquè vam ja posicionar-nos com Assemblea del Parc 
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Natural de que no volíem la presència de militars. Tornarem a revisar el protocol i 
estem insistint una i altra vegada. De fet, ara havíem tingut una temporada, en aquest 
sentit, molt pacífica, perquè entenc que havíem pogut arribar a entesa amb relació al 
no ús del parc natural per pràctiques militars i, per tant, seguirem insistint en aquesta 
línia. Endavant. 
 
Pren la paraula novament el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, 
qui diu: Gràcies senyora presidenta. Nosaltres continuem pensant que el cas de la 
subvenció directa a Monistrol de Calders és una subvenció directa per criteris polítics, i 
ho mantindrem en tant no ens demostrin el contrari. I, clar, el que se’ns acut és que, 
com a mínim, hi ha d’haver més cura en la concessió d’un sol euro públic, quan aquell 
sol euro està inclòs dins d’un Catàleg de serveis. És a dir, el Servei, abans de signar 
una cosa, ha de veure: “A veure, allò que ens està demanant està dintre del Catàleg 
de serveis, si o no?” I si està dintre del Catàleg de serveis, hi ha un termini per fer-ho. I 
si se t’ha passat aquest termini, t’aguantes, i t’esperes a l’any següent i no passa res. I 
és per això que nosaltres li demanem al Govern, si vol que ho fem per escrit, ho farem 
per escrit, i si no ja de viva veu, que, evidentment, sabem que el vicepresident i el 
president de l’Àrea corresponent tindrà i revisarà el cas concret amb cura, però el que 
li demanem és que totes les subvencions per concessió directa que hagi fet el Govern 
de la Diputació en el seu mandat, si us plau, els decrets que ens els facilitin. Gràcies. 
 
Abandona la sessió el diputat senyor López (C’s). 
 
La presidenta agraeix la intervenció i li dona la paraula a Secretaria per tal de que 
doni lectura de les respostes per escrit que s’han presentat en relació amb diverses 
preguntes presentades pels Grups polítics, així com a les preguntes que estan 
pendents de resposta.  
 
La Secretaria General informa que: 
 
- S’ha donat resposta a una pregunta formulada pel Grup Partit dels Socialistes de 

Catalunya - Candidatura de Progrés, a tres preguntes formulades pel Grup Partit 
Popular i a dues preguntes formulades pel Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía. 

 
- Hi ha pendent de respondre una pregunta formulada pel Grup Partit Popular, tres 

preguntes formulades pel Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía i una 
pregunta formulada pel Grup CUP - Poble Actiu 

 
Finalitzada la formulació de preguntes orals, de conformitat amb l’acord de la Junta de 
Portaveus, i indicat, per part de la Secretaria General, el nombre de preguntes 
formulades per escrit pels diferents Grups, des de la darrera sessió del Ple, així com 
les que han estat respostes i les que estan pendents de contestar, s’incorpora la 
totalitat del text de les preguntes i de les respostes a l’Acta de la present sessió. 
 
Amb el Pla de Comunicació 2018 lliurat al Grup Partit Popular, s’ha donat resposta a 
diverses preguntes pendents sobre aquesta matèria, que havien estat formulades pel 
dit Grup en diferents dates.  
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1. 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. 
 
La resposta, facilitada des de la Secretaria General, per indicació dels responsables 
de XAL, SL, va ser lliurada en data 14 de març de 2018 i conté la documentació que 
tot seguit es transcriu: 
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2. 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. 
 
3. Pregunta, formulada en data 13 de febrer de 2018 pel president del Grup CUP-

PA, que diu: 
 

Benvolguda presidenta, amb aquest escrit us sol·licitem 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 
24.01.2015 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. 
 
4. 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. 
 
La pregunta, que també havia estat formulada a la Comissió Informativa i de 
Seguiment, va ser resposta en data 21 de febrer de 2018 amb la tramesa per part 
del diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació a tots 
els Grups polítics de la corporació, d’un document identificat com “Presentació de 
treballs d’estudi, documentació, descripció i valoració de llocs de treball de l’ORGT de 
la Diputació de Barcelona”. 
 
5. Pregunta, formulada en data 7 de març de 2018 pel portaveu del Grup Partit 

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, 
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presenta per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament de documentació, si 
s’escau, la següent PREGUNTA: 
 
En relació amb l’empresa COFELY ESPAÑA, SA, aquest diputat vol conèixer els 
crèdits reconeguts i liquidats entre 2011 i 2017 així com la relació de contractes.  
 
Així mateix, vol conèixer els crèdits reconeguts i liquidats entre 2011 i 2017 a 
empreses o UTE’S participades per COFELY ESPAÑA, SA així com la relació de 
contractes. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 13 de març de 2018 i diu:  
 

En resposta al vostre escrit de dia 7 de març amb número de registre 1840017589, 
en relació als crèdits reconeguts i liquidats entre 2011 i 2017 amb l’empresa 
COFELY ESPAÑA, SA, us informo que en els registres de la comptabilitat de la 
corporació, no hi ha cap constància al respecte. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
6. Pregunta, formulada en data 12 de març 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: 
 
Sol·licito còpia de l’informe, en cas d’haver-se realitzat, relatiu al pavelló Guiera, del 
municipi de Cerdanyola del Vallès, sobre la viabilitat de la seva remunicipalització. 
 
Pregunta pendent de resposta. 

 
7. Pregunta, formulada en data 12 de març 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: 
 
Quins són els diferents tipus d’ajudes que s’ofereixen, des de la Diputació de 
Barcelona, a: 
 
- Esports d’elit. 
- Formació esportiva per a menors. 

 
La resposta, signada per la diputada delegada d’Esports, va ser lliurada el dia 21 de 
març de 2018 i diu:  
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“En relació a la sol·licitud formulada el 12 de març de 2018 pel Sr. Salvador 
Tovar Funes, portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, sobre 
els diferents tipus d’ajudes que s’ofereixen des de la Diputació de Barcelona 
adreçades a esports d’elit i a la formació esportiva per a menors, al respecte 
s’exposa que: 

La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la 
planificació en el territori provincial formen part del nucli competencial de les 
diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, 
de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, de 27 de desembre de 
2013. 

La Diputació de Barcelona disposa dins el Pla de mandat 2016-2019 d’un projecte 
estratègic dedicat a l’esport, definit amb un objectiu ben concís: “Connectar la 
població amb la pràctica esportiva per a incidir en el vessant saludable, educador i 
integrador”. 

Des d'aquestes competències de cooperació, la Gerència de Serveis d’Esports de 
la Diputació de Barcelona té, entre d’altres objectius, l’enfortiment d’una política 
esportiva local a nivell d’activitats, que potenciï les xarxes dels pobles i de les 
ciutats i el desenvolupament de les persones i el seu benestar físic, psíquic i social 
en els territoris, dotant de noves eines als ajuntaments, per tal que millorin la 
prestació dels serveis en aquesta competència municipal. 

Es tracta de donar les mateixes oportunitats en tot el territori, tot involucrant i fent 
partícip al moviment associatiu esportiu i consolidant l’oferta local d’activitats 
esportives que han d’incidir en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 

En relació a la formació esportiva per a menors, la Diputació de Barcelona, 
àmbit Esports, coopera amb els ens locals de la demarcació oferint determinats 
productes que contribueixen a donar resposta a les necessitats del territori en 
aquest àmbit. 

Així, s’ofereixen els següents ajuts i col·laboració: 

 Activitats esportives locals (via Catàleg): 
Suport econòmic als ens locals per a l’organització d’activitats esportives que 
tinguin per objecte facilitar l’accés de la ciutadania a l’esport, principalment de 
caràcter recreatiu, educatiu o saludable. 
 

 Esport per a prevenir el risc d’exclusió (via Catàleg):  
Suport econòmic als ens locals per a la participació de persones en risc 
d’exclusió social en activitats esportives municipals (campus esportius, 
programes esportius...). 
 

 Projectes esportius singulars (via Catàleg): 
Suport econòmic a programes esportius que treballin els valors en activitats 
adreçades als infants, que treballin també la inclusió i la millora de la cohesió 
social. 
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 Convenis de col·laboració amb entitats privades sense ànim de lucre: 
Dinamització d’activitats que focalitzen l’esport com a eina educativa i d’inclusió 
social de joves i infants. 

 
 UCEC. Programes de promoció esportiva, activitats formatives i 

sensibilitzadores per a infants, impulsades pels consells esportius de la 
demarcació de Barcelona. 

 
 Fundació Futbol Club Barcelona. Col·laboració amb tres municipis de la 

demarcació per implementar el projecte FutbolNet, que utilitza l’activitat física i 
l’esport com a motors de canvi per a infants i joves en entorns vulnerables. 

 
 Fundació Espai Superacció Social. Impuls de la inserció social de persones en 

risc d’exclusió social mitjançant l’esport a través del projecte Superacció, 
projecte vinculat al Consell Esport Escolar de Barcelona. 

 
 Fundació Itinerarium. Consolidació del projecte de futbol inclusiu “Inclusive 

Football” adreçat a la integració social de nois i noies, amb i sense necessitats 
especials, que entrenen i juguen plegats. 
 

La Diputació de Barcelona no disposa de línies d’ajut específicament adreçades a 
l’esport d’elit, entenent sota aquest concepte el conjunt d’esportistes que 
destaquen per la seva alta competència en la pràctica d’un determinat esport, ja 
que aquestes funcions corresponen al Consell català de l’Esport, tal i com regula 
l’article 35.4. de la Llei de l’esport. 

No obstant, ateses les competències de la Diputació de Barcelona en matèria 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als ens locals de la 
demarcació, atesos també els impactes econòmics i turístics que genera el sector 
de l’esport, juntament amb l’impuls a la projecció exterior dels municipis derivada 
de l’organització d’esdeveniments esportius singulars, la corporació contempla 
dins el present exercici 2018 el suport a determinats esdeveniments esportius de 
caràcter competitiu, com per exemple: Jocs del Mediterrani, Roller Games, 
Campionat Europa Waterpolo, activitats Circuit Barcelona Catalunya, Volta Ciclista 
a Catalunya, Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde Godó, Circuit Català 
Trofeus Natació i esdeveniments Gran Premi Diputació Barcelona. 

8. Pregunta, formulada en data 21 de març de 2018 pel portaveu del Grup 
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 

SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente 
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
 
Sería de nuestro interés conocer, para el período comprendido desde el año 2017 y 
hasta fecha de hoy, la relación de contratos, subvenciones, convenios, ayudas y 
transferencias, con su fecha de formalización, importe y descripción, que haya podido 
establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de las entidades que conforman 
su sector público, con el despacho profesional MELERO&GENÉ ADVOCATS 
ASSOCIATS, SLP. 
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Pregunta pendent de resposta. 

També s’ha donat resposta a una petició de documentació formulada en data 22 de 
febrer de 2018 pel diputat senyor González (PSC-CP) al diputat delegat 
d’Infraestructures viàries i mobilitat, senyor Fàbrega (ERC-AM). 

La documentació, consistent en una còpia en format digital, del projecte constructiu 
Condicionament de la carretera BV-5224 del PK 1+035 al PK 2+700 TM Manlleu, va 
ser lliurada el dia 16 de març de 2018.  

Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la 
sessió plenària, identificat com: 

Nom: Pleno.MP4 

Has Code:a1OY9QTdDY+1+Sfofg+YMSYAeDLKBtTomfge1W79Sq8= 

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. 
 
 
 
 
 
 


