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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 26 d’abril de 2018, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix al
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta,
senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident primer,
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor, Marc Castells i
Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta cinquena
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i
Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau
(CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP),
Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi
Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Miquel Forns i Fusté
(CiU) Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los
Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles
García Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte
(PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s),
Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López
González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Jordi Martí i Galbis (CiU), Ana Maria
Martínez i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo
(PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura
Pérez i Castaño (ENTESA), Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia
Recasens i Alsina (CiU), Pere Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon
Riera Macia (PP), Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens
(CUP-PA), Carlos Ruíz i Novella (PSC-CP), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i
Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la
tresorera, senyora Marta Gómez Acin i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luís Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA) i
Josep Salom i Ges (CiU), i les diputades senyores 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 març de 2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Servei de Programació
2.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla econòmic i financer per a l'exercici
2018-2019 del sector públic de la Diputació de Barcelona, derivat de
l'incompliment de la regla de la despesa corresponent a la liquidació del
Pressupost de l'exercici 2017.

3.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 6/2018 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018.

Organisme Autònom de Gestió Tributària
4.

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

5.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la revocació, la modificació i
l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, 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.

6.

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

7.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, de la revocació i de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olesa de
Montserrat, 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.

8.

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

9.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
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10.

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

11.

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

12.

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

13.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gerència de Serveis de Medi Ambient
14.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a
la Declaració de Castellar del Vallès “Per un cicle sostenible dels aliments. Del
Malbaratament a l’Aprofitament”, aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat, en la 18ª Assemblea General celebrada l’1 de març de 2018.

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

Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, Convergència i Unió i CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.

2.

Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, de
suport a l’ONG Proactiva Open Arms.

3.

Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, de
suport al dret a morir dignament.

4.

Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per a la recuperació de
les activitats gratuïtes als casals de gent gran.
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5.

Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, sobre el pressupost
compromès pel Govern d’Espanya per al desenvolupament de les mesures
previstes en el Pacte d’Estat contra la violència masclista.

6.

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 22 de febrer i 22 de març).

7.

Precs

8.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de març 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.
Hash del vídeo
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Servei de Programació
2.- Dictamen de data 18 d’abril de 2018, pel qual es proposa aprovar el Pla
econòmic i financer per a l'exercici 2018-2019 del sector públic de la Diputació
de Barcelona, derivat de l'incompliment de la regla de la despesa corresponent a
la liquidació del Pressupost de l'exercici 2017.
“Fets
1. La presidenta de la Corporació, en data 20 de febrer 2018, va aprovar la liquidació
dels pressupostos de l'exercici 2017 corresponents a la Corporació, els seus
organismes autònoms (ORGT, lnstitut del Teatre, Patronat d'Apostes i Fundació
Pública Casa Caritat) i de la resta d’entitats que conformen el sector públic de la
Diputació de Barcelona.
2. En el mateix expedient, i en compliment de l’ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre
que desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
d’aplicació a les entitats locals, la lntervenció General va elaborar un informe en què
s'avalua l'acompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
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financera, així com la regla de la despesa. Els càlculs en qüestió, amb les dades
actualitzades de les liquidacions de 2017 de tot el Sector Públic de Diputació de
Barcelona, es realitzaren en termes consolidats, un cop deduïdes les transferències
internes entre els ens que integren el sector públic de la Corporació. La
consolidació assenyalada va contemplar totes les entitats considerades
administracions públiques, no de mercat, en base a les respectives liquidacions o
dels estats comptables d'aquell exercici, i, en el seu defecte, els estats d'execució
corresponents al quart trimestre de 2017.
3. El resultat de l'avaluació amb les dades actualitzades de les liquidacions de 2017
posa de manifest, pel que fa a les entitats considerades administracions públiques,
no de mercat, l'incompliment de la regla de la despesa, mentre que s'ha assolit
l'objectiu d'estabilitat pressupostària i l'objectiu de sostenibilitat financera. Pel que fa
a l'entitat considerada de mercat, Patronat d'Apostes, l'informe posava de manifest
l'acompliment de les tres regles fiscals anteriorment assenyalades.
4. D'acord amb els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (en endavant, LOEPSF),
l'incompliment de la regla de la despesa exigeix l'elaboració d'un Pla econòmic i
financer. Pel que fa a les entitats incloses en els articles 111 i 135 del Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Pla s’elevarà a l'aprovació del Ple
de l'entitat, la qual, un cop aprovada inicialment, l’enviarà a l’òrgan de tutela
financera de la respectiva Comunitat Autònoma per a la seva aprovació definitiva.
Posteriorment, s’informarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques als
efectes del seu coneixement, així com del seu seguiment, fins la seva cancel·lació.
5. S'ha elaborat i incorporat a l’expedient una Memòria on s'expliquen els antecedents,
les causes que han motivat l'esmentat incompliment, i les previsions
pressupostàries de totes les entitats del sector públic per als exercicis 2018 i 2019,
així com l'estimació del càlcul de les regles fiscals per aquests exercicis. Segons
aquestes estimacions es preveu l'acompliment de totes les regles fiscals a la fi del
present exercici pressupostari i de l’exercici següent. L'elevada tresoreria, el baix
nivell d'endeutament i un estalvi net molt positiu posen de manifest una situació
econòmica de la Corporació solvent i sanejada. En conseqüència, no es preveu
l'adopció de cap mesura específica de caràcter pressupostari per garantir el seu
compliment. No obstant, es preveuen mesures de gestió i de control al llarg de
l'exercici d'enguany que s'estimen escaients per tal de garantir el seu compliment
final. En relació a l’exercici 2019, durant el procés d’elaboració del pressupost
s’establiran les mesures necessàries perquè aquest pressupost compleixi els
criteris adoptats en aquest Pla econòmic i financer.
Fonaments de dret
1. La LOEPSF, en el seu article 11è estableix que l'elaboració, aprovació i execució
dels pressupostos dels ens que integren el sector d'administracions públiques
s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostaria, calculat en termes de
compatibilitat nacional (SEC), entesa per als ens considerats com administracions
públiques, no de mercat, com una posició d’equilibri o superàvit pressupostari, i per
les entitats o societats, considerades com de mercat, com una posició d’equilibri
financer.
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2. L'article 12è de la mateixa Llei estableix l'acompliment de la regla de la despesa, la
qual es defineix com la variació de la despesa computable de l'any actual respecte
de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o disminucions de
recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà ser superior a
la taxa de referencia de creixement del PIB a mig termini corresponent a l'economia
espanyola. Aquest càlcul també s’haurà de realitzar en la fase de liquidació del
pressupost i en termes consolidats.
3. L'article 13è de l'esmentada Llei, concreta el principi de sostenibilitat financera,
definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les despeses
presents i futures, dintre dels límits d'endeutament legalment establerts.
4. Els articles 21 i 23 de la LOEPSF, estableix que l'incompliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostaria i regla de la despesa exigeix l'elaboració d'un Pla
econòmic i financer. Les entitats incloses en els articles 111 i 135 del Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RD 2/2004, de 5 de març, el
Pla econòmic i financer s’elevarà a l'aprovació del Ple de l'entitat, la qual, un cop
aprovada inicialment, l’enviarà a l’òrgan de tutela financera de la respectiva
Comunitat Autònoma per a la seva aprovació definitiva. Posteriorment, s’informarà
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques als efectes del seu coneixement,
així com del seu seguiment, fins la seva cancel·lació.
5. Vist que la competència per a l'aprovació del Pla econòmic i financer correspon al
Ple de la Corporació, d'acord amb l'article 23.4 de la LOEPSF i aquesta no ha estat
delegada en cap altre òrgan.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d'Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l'adopció deis següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment el Pla econòmic i financer per als exercicis 2018 i 2019
del sector públic de la Diputació de Barcelona, que s’annexa a aquest acord, derivat de
l'incompliment de la regla de la despesa corresponent a la liquidació del pressupost de
l'exercici 2017. El Pla, que contempla en termes consolidats les previsions per als
exercicis 2018 i 2019 de totes les entitats considerades administracions públiques, no
de mercat, preveu l'acompliment de totes les regles fiscals en aquest mateix exercici.
Segon.- ELEVAR el Pla econòmic i financer a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia
i Coneixement per a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- REMETRE el Pla econòmic i financer definitivament aprovat al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques en la forma prevista a l'apartat 2 de l'article 9 de
I’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.”
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S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), el vot en
contra del Grup Polític Partit Popular (3) i l’abstenció dels Grups Polítics Entesa (5) i
CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 37 vots a favor, 3 vots en contra i 7
abstencions.
3.- Dictamen de data 19 d’abril de 2018, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 6/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2018.
“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.
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Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 de abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, després
del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses, prèviament
autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
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 6/2018 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 d’un milió set-cents quinze mil
vuit-cents seixanta euros (1.715.860,00 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
el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica de la corporació; transcorregut
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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 al Registro Auxiliar
de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, i al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 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), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
Hash del vídeo

PkG+vicaMcjqCldMDIuDTRB3CdCqxpGYxjnQAOc2jOw=
Per a consultar-lo premeu aquí

http://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018042601?lang=ca-ES&ts=1047

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
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) i Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), el vot en contra dels Grups Polítics
Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (2) i l’abstenció dels Grups Polítics Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 24 vots a favor, 5 vots en
contra i 18 abstencions.
Organisme Autònom de Gestió Tributària
4.- Dictamen de data 6 de març de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Avinyó, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament d'Avinyó en data 29 de novembre de 2017 acordà la delegació
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Avinyó, en data 29
de novembre de 2017, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

II - 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.

III - Preu públic per la prestació del servei de televisió i explotador de xarxes
electròniques per part de l'organisme autònom local xarxa d'Avinyó de
telecomunicacions.








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament d'Avinyó a favor de la Diputació de Barcelona.
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Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, inspecció
i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general















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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
Hash del vídeo
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
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5.- Dictamen de data 22 de febrer de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de la
revocació, la modificació i l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 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 Cerdanyola del Vallès en data 28 de desembre de 2017
acordà la revocació, la modificació i l'ampliació de la delegació a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió 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.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès en sessió de 28 de desembre de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la
delegació efectuada en la Diputació de Barcelona en acords anteriors referent a les
funcions de gestió i recaptació de la Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció
mecànica, dins d'un recinte determinat per l'Ajuntament.
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, en data 28 de desembre 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:
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- Taxa per llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme i respecte a la prestació del servei de concessió de plaques, patents i
distintius.
- Taxa de cementiri municipal.
- Taxa de clavegueram.
- Taxa per la prestació de serveis dels mercats municipals.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a l'obertura de sondatges
o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment
o de les voreres.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a l'ocupació de terrenys
d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a l'ocupació de terrenys
d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a la instal·lació de
quioscos a la via pública.
- Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb caixers automàtics o altres
instal·lacions anàlogues.
- Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb bàscules, aparells o màquines
automàtiques a les instal·lacions municipals.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a les parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i les parades i llocs de
venda als mercats o fires.
- Taxa per la instal·lació d’anuncis publicitaris, portades, aparadors o vitrines en
terrenys d’ús públic.
- Preu públic per la prestació de serveis d'educació, esports, cultura i joventut,
respecte a la prestació del servei de l'Escola de Música Municipal, activitats i
serveis de cultura i joventut i respecte als serveis de piscines municipals i
instal·lacions esportives. Excepte:
• Annex tarifes servei esports apartat 3 “Altres” (venda de peücs, pèrdua de
carnet, pèrdua o mal ús de la clau taquilla)
• Annex tarifes serveis esports. 8. “Preus d’altres instal·lacions esportives
municipals”.
• Annex tarifes 6 “preus de les entrades d’actuacions programades al teatre
Ateneu i en altres parts de la ciutat”.
- Preu públic per prestació del servei d'emissora radiofònica municipal i la publicació
d'anuncis en el butlletí d'informació municipal.
Les facultats atribuïdes als conceptes abans esmentats són les que tot seguit es
detallen:
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 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
3.- Acceptar l'ampliació de la a delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, en data 28 de desembre de 2017 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
-

Taxa per serveis especials per espectacles o transports i ordenació de trànsit.
Taxa per la celebració de casaments civils.
Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica.
Preu públic per la prestació d’activitats del servei de patrimoni cultural. (Respecte
als apartats de l’annex tarifes 2 activitats guiades i annex tarifes 3 cursos)
- Preu públic per la prestació de serveis en el viver d’empreses i espai coworking
Cerdanyola del Vallès.
Les facultats atribuïdes als conceptes abans esmentats són les que tot seguit es
detallen:
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
- Cànons derivats de concessions administratives
Les facultats atribuïdes al concepte abans esmentat són les que tot seguit es detallen:
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
- Contribucions especials
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Les facultats atribuïdes al concepte abans esmentat són les que tot seguit es detallen:
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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 sisè dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
- Impost sobre béns immobles
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:





Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col· lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
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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.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
- Impost sobre activitats econòmiques

Àrea de Presidència
Secretaria General

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:















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

- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de terrenys
d'ús públic del domini públic municipal, respecte a l'aprofitament de terrenys d’ús
públic per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus.
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general .
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Concessió i denegació de beneficis fiscals
 Revisió de les autoliquidacions presentades
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
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 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
- Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i
comercials.
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

- Contribucions especials
Les facultats atribuïdes al concepte esmentat són les que tot seguit es detallen:









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

Respecte a les taxes que tot seguit es relacionen:
- Taxa per expedició de documents administratius.
- Taxa per llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme, inclosa la prestació del servei de concessió de plaques, patents i
distintius.
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- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls inicials, periòdics, revisions i
modificacions de les activitats.
- Taxa de cementiri municipal.
- Taxa per serveis especials per espectacles o transports i ordenació de trànsit.
- Taxa de clavegueram.
- Taxa per la prestació de serveis dels mercats municipals.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a l'obertura de sondatges
o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment
o de les voreres.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a l'ocupació de terrenys
d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a l'ocupació de terrenys
d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
- Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb caixers automàtics o altres
instal·lacions anàlogues.
- Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb bàscules, aparells o màquines
automàtiques a les instal·lacions municipals.
- Taxa per ocupació via pública per instal·lació d’anuncis publicitaris, portades,
aparadors o vitrines en terrenys d’ús públic.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a la instal·lació de
quioscos a la via pública.
- Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de
terrenys d'ús públic del domini públic municipal, respecte a parades o fires del
divendres a Serraparera i Fontetes i d’altres fires i barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics.
- Taxa per la celebració de casaments civils.
- Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica.
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Respecte als preus públics que tot seguit es relacionen:
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- Preu públic per la prestació d’activitats del servei de patrimoni cultural.(Respecte als
apartats de l’annex tarifes 2 “activitats guiades” i annex tarifes 3 “cursos”).
- Preu públic per l'assistència a cursos, jornades, simpòsiums i qualsevol activitat
puntual de promoció de comerç i indústria.
- Preu públic per la prestació de serveis d'educació, esports, cultura i joventut, pel
que fa a la prestació del servei de l'Escola de Música Municipal, activitats i serveis
de cultura i joventut i respecte als serveis de piscines municipals i instal·lacions
esportives. Excepte:
• Annex tarifes servei esports apartat 3 “Altres” (venda de peücs, pèrdua de
carnet, pèrdua o mal ús de la clau taquilla)
• Annex tarifes serveis esports. 8. “Preus d’altres instal·lacions esportives
municipals”.
• Annex tarifes 6 “preus de les entrades d’actuacions programades al teatre
Ateneu i en altres parts de la ciutat”.
- Preu públic per prestació del servei d'emissora radiofònica municipal i la publicació
d'anuncis en el butlletí d'informació municipal.
- Preu públic per serveis prestats a les instal·lacions del parc esportiu municipal
Guiera.
- Preu públic per la prestació de serveis en el viver d’empreses i espai coworking.
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
- Cànons derivats de concessions administratives
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
- Sancions administratives
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
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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.

- Execucions subsidiàries
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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.

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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.

- Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







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.

- La declaració de crèdits incobrables i baixes per referència, en relació amb els
ingressos de dret públic municipal respecte dels quals han estat delegades en la
Diputació de Barcelona les funcions de recaptació i quan concorrin les causes
previstes normativament per a dita declaració.
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Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords setè, vuitè, novè i desè 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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
6.- 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 Monistrol de
Calders, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la
Taxa per prestació del serveis de cementiri.
“El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Calders en data 8 de juny 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
Monistrol de Calders, en data 8 de juny de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió de la Taxa per prestació dels serveis de cementiri, per la qual
cosa les funcions delegades d'aquest tribut són les que a continuació s’especifiquen:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per 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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
7.- Dictamen de data 6 de març de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de
l'ampliació, de la revocació i de la modificació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, 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.
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“El Ple de l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat en data 20 de desembre de 2017 acordà
l'ampliació, la revocació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Olesa de Montserrat, en data 20 de desembre de 2017 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per a la utilització d'espais municipals i d'altres instal·lacions no esportives
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat en
sessió de 20 de desembre de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la delegació
efectuada en la Diputació de Barcelona en acords anteriors referent a les funcions de
gestió i recaptació de la Taxa pel servei de clavegueram.
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3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olesa
de Montserrat, en data 20 de desembre de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació de les Taxes i Preu públics que tot seguit es
detallen:
- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, excepte
l'apartat corresponent a la garantia de restitució de voreres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics,
pel que fa al grup II: mercat dels divendres.
- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues i altres ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, pel que
fa a l'epígraf corresponent als caixers automàtics.
- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme, amb l'excepció de l'apartat relatiu a les fiances i dipòsits.
- Taxa de cementiri municipal, pel que fa exclusivament a l'epígraf primer (cementiri
vell).
- Taxes per prestacions de serveis, pel que fa l'escola esportiva municipal.
- Preu públic escola de música.
- Preu públic llar d'infants.
Les facultats atribuïdes als conceptes abans esmentats són les que tot seguit es
detallen:
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
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 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 quart dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

II - Impost sobre activitats econòmiques
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
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Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Practica 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 I'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 tributaries.
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
practica de les liquidacions tributaries 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
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per I'ORGT.
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
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 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 tributaries 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 - Contribucions especials
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








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 pera l'efectivitat dels anteriors.

VIl - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per I'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 tributaries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VIII - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i
comercials
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
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 Realització de liquidacions pera determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IX - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena,
excepte l'apartat corresponent a la garantia de restitució de voreres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:











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

X - Les següents taxes:
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.
- Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment de les voreres.
- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues i altres ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme, amb l'excepció de l'apartat relatiu a les fiances i dipòsits.
- Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.
- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
- Taxa de cementiri municipal, pel que fa exclusivament a l'epígraf primer (cementiri
vell).
- Taxa per expedició de documents administratius.
- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
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prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de
l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
Taxa per concessió de plaques, de la utilització de l'escut municipal i d'altres
distintius.
Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer.
Taxa reguladora drets d'examen.
Taxes per prestacions de serveis, pel que fa a la piscina coberta, excloent les
entrades diàries.
Taxes per prestacions de serveis, pel que fa als cursets de natació.
Taxes per prestacions de serveis, pel que fa l'escola esportiva municipal.
Taxes per prestacions de serveis, pel que fa als serveis de mercat.
Taxes per prestacions de serveis, pel que fa al lloguer d'instal·lacions esportives.
Taxa pera la utilització d'espais municipals i d'altres instal·lacions no esportives.

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.
XI - Els següents preus públics
-

Preu públic piscina descoberta, excepte entrada diària individual.
Preu públic escola de música.
Preu públic casals d'estiu.
Preu públic llar d'infants.
Preu públic tallers i cursos de joventut i cultura.

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XII - Quotes d'urbanització
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 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 - Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta Corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
col·laboradores (Juntes de compensació i entitats urbanístiques de conservació), un
cop dictada la provisió de constrenyiment per part d'aquest Ajuntament.
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







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

XIV - Concessions administratives
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







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 - Sancions diverses
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







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 pera l'efectivitat dels anteriors.

XVI - Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
8.- Dictamen de data 6 de març de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès en data 19 de desembre de 2017 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Parets del Vallès, en data 19 de desembre 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 - Preu públic per la prestació del servei d’escoles bressol
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Preu públic per la prestació dels serveis en la piscina municipal
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Preu públic per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en
establiments municipals
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV - Preu públic per la prestació del servei d’atenció psicològica
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
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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.

V - Preu públic per l’ús d’instal·lacions esportives
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VI - Preu públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
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9.- Dictamen de data 30 de gener de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar en data 30 de novembre de 2017 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Pineda de Mar, en data 30 de novembre 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:
- Crèdits incobrables
L'aprovació de baixes per crèdits incobrable, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes - incloses les multes de trànsit-, i
ingressos per rebuts).
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer 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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
10.- Dictamen de data 14 de març de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en data 21 de setembre de 2017
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, en data 21 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 - 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.
II - 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.

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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
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11.- Dictamen de data 6 de març de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada en data 30 de novembre de 2017
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada, en data 30 de novembre de 2017 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
I - Taxa per la prestació del servei d'atenció i acolliment residencial a persones grans
Les funcions que, en relació a la recaptació, es deleguen són:







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







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

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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
12.- Dictamen de data 5 de febrer de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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“El Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia en data 28 de novembre de 2017
acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Sadurní d'Anoia, en data 28 de novembre de 2017 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, en
el sentit de delegar únicament les funcions que a continuació s’especifiquen:
Taxa per:
- Prestació de serveis de cementiri municipal
- Exhibició de rètols
- Ocupació via pública instal·lacions parades mercat
Funcions de recaptació que es deleguen:
 Emissió de documents de cobrament en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
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 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles












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

II - Impost sobre activitats econòmiques
















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

III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
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 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents de cobrament.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents de cobrament.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI - Contribucions especials








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

VII - Quotes d'urbanització imposades per l'Ajuntament








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

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








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

IX - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents de cobrament.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
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 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X - Taxes per:
- Recollida d'escombraries, tractament, recuperació i eliminació de residus sòlids
urbans
- Entrada de vehicles-guals












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

XI - Taxa per servei escola bressol








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

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








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








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

XIV - Sancions administratives








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

XV - Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa








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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per 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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
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13.- Dictamen de data 14 de març de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola en data 16 de novembre de
2017 acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, en data 16 de novembre de 2017, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a favor de la
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
que a continuació s’enumeren:
- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquests punts de
l’Organisme de Gestió Tributària, que s’han llegit de manera conjunta durant la sessió,
que es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
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 (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup
Polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 2
abstencions.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
14.- Dictamen de data 13 d’abril de 2018, pel qual es proposa aprovar l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la Declaració de Castellar del Vallès “Per un cicle
sostenible dels aliments. Del Malbaratament a l’Aprofitament”, aprovada per la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en la 18ª Assemblea General
celebrada l’1 de març de 2018.
“Atès que la Diputació de Barcelona és membre de l’Associació Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat des de la seva constitució, l’any 1997, i participa en
l’associació desenvolupant les funcions de Secretaria Tècnica i com a membre de
l’Assemblea General.
Atès que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una plataforma
d’intercanvi i cooperació del món local en l’àmbit del medi ambient i per avançar cap a
un desenvolupament sostenible, a través d’un marc adient per debatre problemes,
inquietuds, necessitats, experiències, i promoure i dur a terme projectes d’interès
comú.
Atès que aquesta confluència d’interessos va portar, ja l’any 2004 a Mataró, a aprovar
una declaració institucional a l’Assemblea general de la Xarxa amb l’objectiu d’establir
un posicionament comú en determinades matèries. Any rere any, en totes les següents
Assembles generals hem aprovat una Declaració per tal de manifestar el nostre
compromís vigent amb la sostenibilitat, la lluita del canvi climàtic, un urbanisme
sostenible, l’ocupació al servei del medi ambient i la biodiversitat, el vehicle elèctric,
l’economia verda o l’educació ambiental.
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Atès que més enllà d’una tradició anual, les Declaracions de la Xarxa són una
manifestació concreta de les preocupacions i prioritats de cada moment, expressades
pels propis membres, i difoses pel territori amb adhesions a la declaració per part dels
Plens dels ens locals.
Atès que enguany, aprofitant l’avinentesa de celebrar la 18a Assemblea general a
Castellar del Vallès on s’han desenvolupat projectes d’aprofitament alimentari i
promoció dels horts municipals, s’ha escollit la temàtica del cicle dels aliments com a
exemple del funcionament insostenible en moltes de les accions que desenvolupem i
la necessitat d’aportar una visió transversal, integral i circular a la gestió dels aliments.
Atès l’interès que el contingut d’aquesta Declaració Institucional té per a la Diputació
de Barcelona, com a govern local intermedi, a la vista de les competències de les
diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos
peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, “LRBRL”), i els
articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que aquest acord representa un document de posicionament multilateral amb
objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques
que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a l’article 47 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 108 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al
Ple de la Corporació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i sostenibilitat, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de
Castellar del Vallès “Per un cicle sostenible dels aliments, del Malbaratament a
l’Aprofitament” aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en la
18a Assemblea General de data 1 de març de 2018, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“DECLARACIÓ DE CASTELLAR DEL VALLÈS
Per un cicle sostenible dels aliments, del Malbaratament a l’Aprofitament
A les llars, els restaurants i els comerços de Catalunya llencem cada dia 720.000 kg de
menjar, que cobririen les necessitats alimentàries de 500.000 persones.
Els beneficis ambientals de l’aprofitament alimentari són importants: menor generació de
residus, ús eficient dels recursos naturals i l’energia, i estalvi d’emissions.
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Els ODS, el paquet d’economia circular de la Comissió Europea i el Programa general de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya han fixat per als propers anys l’objectiu
de reduir a la meitat el malbaratament alimentari.
En una economia circular, els aliments no són residus, i els residus orgànics són fertilitzants
naturals que tanquen el cicle del carboni i substitueixen els adobs sintetitzats amb
combustibles fòssils.
Els ens locals poden actuar sobre els productors, els consumidors i les diverses etapes del
cicle alimentari, especialment en els menjadors dels equipaments públics. I els consumidors
han de ser sensibles i conscients de l'impacte del seu consum i han d’actuar en
conseqüència i participar en el procés.
El malbaratament alimentari supera l’àmbit ambiental i s’endinsa en qüestions socials com
ara l’exclusió, la pobresa alimentaria i la malnutrició. Els serveis socials alimentaris no
sempre resolen el problema i poden ser percebuts pels beneficiaris com a estigma.
Cal posar en valor experiències com els horts socials, que tenen un gran potencial de
sostenibilitat, creen infraestructures verdes i serveis ecosistèmics, i que afavoreixen la
inclusió, l’apoderament individual i comunitari, la coresponsabilitat i la cohesió social.

És per tot això que les ciutats i pobles ACORDEM:
DISSENYAR les polítiques públiques vinculades al cicle dels aliments prenent en
consideració totes les seves etapes i problemàtiques, ambientals i socials.
PRIORITZAR l’economia circular i el consum responsable i local com a primera
fase del cicle dels aliments, i prestar suport als productors i al comerç local per tal
d’afavorir aquestes estratègies.
PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el cicle dels
aliments i esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als
menjadors escolars i als equipaments.
SUPERAR els plantejaments assistencials, promoure l’apoderament i transitar de la
prevenció del malbaratament a l’aprofitament alimentari.
FACILITAR les iniciatives que tanquin el cicle dels aliments i l’aprofitament dels
residus orgànics a través d’actuacions com l’autocompostatge de la matèria
orgànica, la recollida selectiva, la donació i els espigolaments.
IMPULSAR els horts municipals ambientals i socials com a promotors de la
sostenibilitat, la inclusió social, l'apoderament i la sobirania alimentària.
FOMENTAR les mesures reguladores i fiscals que estiguin al nostre abast per
assolir els objectius d’aprofitament alimentari i de prevenció del malbaratament.
I finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Castellar del Vallès als plens
municipals i a notificar l’acord a la presidència de la Xarxa.”
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Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP Poble Actiu (2).
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
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1.- Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, Convergència i Unió i CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol
“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern
de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de
l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el
govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i
humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català.
Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els
nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com
un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més
elementals.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a
democràtic i civilitzat.
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Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà
prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del
mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. I sobretot
després de conèixer que els caps provincials i regionals de la fiscalia a Catalunya
han decidit reprendre les diligències de les investigacions obertes fins ara contra
alcaldes i alcaldesses que sempre han actuat amb lleialtat i respecte a les
institucions de Catalunya i defensant la democràcia.
L’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa,
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels
ciutadans i ciutadanes. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en
defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la
democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits. Ens mantindrem alçats, contra la vulneració dels drets
cívics i polítics, reivindicant-nos pacíficament, com ho vam tornar a fer el passat 15
d’abril, convocats per l’Espai Democràcia i Convivència, que aplega entitats, sindicats
i organitzacions de la societat catalana.
Per tots aquests motius, la Diputació de Barcelona
ACORDA
PRIMER.- Exigir la posada en llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull,
Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
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TERCER.- Manifestar el suport incondicional als alcaldes i alcaldesses d’aquest país
investigats per la fiscalia només per expressar la voluntat de posar urnes perquè la
ciutadania exerceixi la democràcia.
QUART.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
CINQUÈ.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol,
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
SISÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SETÈ.- Demanar al teixit associatiu que defensi els drets fonamentals, civils, polítics, la
llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament
del Parlament de Catalunya.
VUITÈ.- Donar suport a la crida d’unitat del Molt Honorable President del Parlament de
Catalunya, el Sr. Roger Torrent, i també a la plataforma “Espai Democràcia i
Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
NOVÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
(ACNUDH), als 311 ajuntaments de la demarcació de Barcelona així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i CUP - Poble Actiu (2), el
vot en contra dels Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció
del Grup Polític Entesa (5), sent el resultat definitiu de 26 vots a favor, 16 vots en
contra i 5 abstencions.
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2.- Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, de
suport a l’ONG Proactiva Open Arms
“En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones
de ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi
a Europa, amb el suport econòmic i polític del món local català en general i del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament en particular, en el marc de la campanya
#mónlocalrefugi.
Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de
l’assetjament per part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de
rescatar refugiats. Prova d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al
Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres a causa de la persecució de les
autoritats líbies i italianes des del 2017.
Un dels darrers episodis d’aquest assetjament va ser la confiscació preventiva del
vaixell de l’ONG Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes sota les
inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal,
delictes que comporten fins a set anys de presó.
El Jutge instructor de la localitat de Ragusa (Itàlia), va ordenar l’alliberament del vaixell
de l'ONG, que romania immobilitzat al port Sicília de Pozzallo. El Jutge investiga l'ONG
per haver afavorit presumptament la immigració clandestina amb una acusació de
tràfic il·legal de persones i associació delictiva després d'haver auxiliat el 15 de març a
218 nàufrags en aigües internacionals i negar-se a lliurar-los als guardacostes libis.
Continuen però les investigacions de la fiscalia de Catània per organització criminal i la
de Ragusa per fomentar la immigració il·legal.
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan
absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i fiable com
Activa Open Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la vida
humana és prioritat absoluta.
Per tot això, el grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS:
1. Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la
magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció
internacional.
2. Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir la retirada dels càrrecs
contra els treballadors i treballadores de Proactiva Open Arms.
3. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als governs de Líbia i
d’Itàlia.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària i disponible a
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 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.
3.- Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, de
suport al dret a morir dignament
“La Declaració Universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer
que “tots els essers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una llibertat
que no s’ha de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens
porta a la mort.
La Constitució Española (1978), al seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i el
lliure desenvolupament de la seva personalitat”. De nou, afirmem que aquesta dignitat i
aquest lliure desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la
mort.
No obstant això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza la persona
que ajuda a morir a una altra “amb actes necessaris i directes per la petició expressa,
seriosa i inequívoca d’aquesta, en el cas que la víctima pateixi una malaltia greu que el
condueix necessàriament a la mort (...)”.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d'informació a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el Decret
175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de Voluntats Anticipades.
Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de
novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en
matèria d’informació i documentació clínica.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat ‘Dret a viure
amb dignitat el procés de la mort’ diu que “totes les persones tenen dret a rebre un
tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el
procés de llur mort”. I afegeix: “Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat
d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les
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intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser respectades
(...)”.
D’aquesta manera es dona suport al dret de fer oficial la voluntat de les persones
mitjançant el Document de Voluntats Anticipades (DVA).
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de
drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001),
revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol
d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., indica: “La persona té dret a viure el
procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat
(...)”.
En aquest context, la persona ha de poder rebre una atenció de qualitat que promogui
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn
idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent els seus desigs.
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió
de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per
fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta
proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret a que els
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li
una mort digna, sempre dins del marc legal vigent.
El 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar una Moció sobre el
Dret a Morir Dignament que juntament amb el desenvolupament dels programes de
cures pal·liatives ha suposat una millora que no podem ignorar.
Malauradament però, l'experiència de l’Associació Dret a Morir Dignament (DMD),
obtinguda a partir de l'atenció personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels
darrers anys, ens permet afirmar que massa persones continuen patint
innecessàriament al final de la seva vida. Ja sigui per desconeixement d'aquestes lleis
per una part del personal sanitari, dels pacients i del seu entorn en relació amb els
seus drets o de com exercir-los; per la dificultat d'accés als equips de cures
pal·liatives, per desinformació d'una part del personal sanitari, per manca de recursos
suficients per atendre a tota la població; o ja sigui per la penalització de l’ajuda a morir
de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol. I és que a Catalunya, menys de l'1% dels
catalans ha registrat un Document de Voluntats Anticipades (DVA) tot i que un 78% de
la societat dóna suport a la despenalització de l’eutanàsia.
Per tant, per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, és
necessari despenalitzar l’eutanàsia, regulant-la amb la llei corresponent, però mentre
això no sigui possible, cal impulsar les mesures que actualment permet la legalitat.
ACORDS
1. Instar la Diputació de Barcelona a oferir recursos formatius a les treballadores i
treballadors dels ens locals de la demarcació (serveis socials, centres culturals,
policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els
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drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document de Voluntats
Anticipades (DVA).
2. Instar la Diputació de Barcelona a divulgar aquests acords, així com el DVA, i
impulsar conjuntament amb els ens locals de la demarcació xerrades informatives i
activitats a centres assistencials, educatius i culturals, campanyes en els mitjans de
comunicació locals i edició de pamflets o tríptics, que estaran disponibles als punts
d’informació municipals.
3. Instar el Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA per
tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari
públic municipal.
4. Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació al
Congrés sobre la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit,
fent-los arribar aquesta moció aprovada.
5. Traslladar el present acord als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 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.
4.- Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per a la recuperació de les
activitats gratuïtes als casals de gent gran.
“Atès que des del dia 2 de gener, la Direcció General de Famílies va retirar dels casals
de gent gran a Catalunya, totes les activitats gratuïtes que s'oferien al llarg de 2017.
Es tracta d'activitats que fomenten l'envelliment actiu, les capacitats físiques i
cognitives de la gent gran i la seva socialització. A tall d’exemple algunes de les
activitats que s'han deixat de fer o que han passat a ser de pagament són les de grups
de lectura i debat, gimnàstica, informàtica o ball.
Atès que aquestes activitats venien regulades per un concurs públic que va finalitzar el
31 de desembre de 2017. La Direcció General de Famílies no va preveure la
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finalització d'aquest contracte amb anterioritat, fet que ha provocat la desaparició de
les activitats. Tornar-les a posar en funcionament requereix un nou contracte que,
segons el portal de contractació pública de la Generalitat, encara no ha estat publicat,
mentre que sí que s’han publicat altres concursos relacionats amb serveis a la gent
gran.
Atès que aquesta és una qüestió que afecta tots els casals de Gent Gran de
Catalunya. Les persones usuàries d'aquests equipaments es van assabentar de la
retirada de les activitats mitjançant cartells informatius col·locats en els equipaments a
principis d'any. Els Ajuntaments no han rebut cap comunicació formal en aquest sentit
per part de la Generalitat. Tot i no tenir competències directes en la gestió d’aquests
casals, aquests equipaments participen de les estratègies d'envelliment actiu
endegades a l'àmbit local i, per tant, hagués estat positiu fer arribar una comunicació
als ens locals sobre la retirada de les activitats gratuïtes. Aquesta situació també
afecta les persones formadores que portaven a terme les activitats.
Atès que la manca de previsió de la Generalitat de Catalunya ha provocat un buit en
les activitats que s'ofereixen des dels casals de gent gran, derivant les persones
usuàries a activitats de pagament. Si tenim en compte el poder adquisitiu de la gent
gran a Catalunya, pagar per realitzar activitats com les que fa pocs mesos s'oferien de
manera gratuïta, pot ser tot un greuge i esdevenir inaccessible.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció els
següents ACORDS:
1. Instar el Departament competent a iniciar els procediments administratius
necessaris per assegurar una oferta formativa gratuïta als Casals de Gent Gran de
Catalunya a partir de l'1 de setembre de 2018.
2. Fins a la nova contractació, assegurar que els Casals de Gent Gran de Catalunya
disposen de cursos gratuïts promoguts des de la Generalitat de Catalunya i destinats
al conjunt de persones usuàries d'aquests equipaments.
3. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al
Consell de la Gent Gran de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC).”
Abandona la sessió el diputat senyor Ibáñez (C’s).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades
assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
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Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (2) i
CUP - Poble Actiu (2) i el vot en contra dels Grups polítics Convergència i Unió (13),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), sent el resultat definitiu de
22 vots a favor i 24 vots en contra.
5.- Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, sobre el pressupost
compromès pel Govern d’Espanya per al desenvolupament de les mesures
previstes en el Pacte d’Estat contra la violència masclista
“Atès que la lluita contra la violència que s'exerceix vers les dones ha de ser una
prioritat per a tota la societat, i també una obligació que correspon en primera instància
als governs i administracions en el marc de les seves corresponents competències.
Atès que el Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere aprovat pel Congrés dels
Diputats vincula directament els partits polítics, poders de l'Estat, administracions
autonòmiques i locals, en el compromís adoptat per contribuir a l’eradicació de la
violència masclista.
Atès que el Pacte d'Estat és un instrument complementari de la nostra actual
legislació, que estableix els marcs de coordinació institucional necessaris per al
desenvolupament de les diferents mesures acordades. Un total de 213 propostes
d'actuació que aborden el problema de manera integral i que en el seu conjunt milloren
la situació de les dones víctimes de violència masclista i la de les seves filles i fills.
Atès, però, que no es podrà avançar en l’eradicació de la violència masclista i en
l'atenció específica a les dones, si no s'estableixen aquests mecanismes de
coordinació necessaris entre les diferents administracions i institucions amb
responsabilitat en la matèria, i tampoc es podrà seguir avançant si no es doten les
diferents administracions (comunitats autònomes i ajuntaments), dels recursos
econòmics adequats.
Atès que cal ressaltar pel que fa a les atribucions i competències de les
administracions autonòmiques, el que recull el Pacte: "El que disposa el present Pacte
ha de ser interpretat sense perjudici del ple exercici per part de les comunitats
autònomes de les competències que tenen atribuïdes en virtut dels respectius estatuts
d'autonomia i, en conseqüència, les comunitats autònomes o altres administracions
públiques no poden vincular les recomanacions contingudes en el present informe
quan afectin els seus respectius àmbits competencials".
Atès que aquest aspecte és fonamental, en reconèixer l'esforç i el compromís
econòmic de les administracions autonòmiques i locals en el marc de les seves
competències específiques, dedicat a la lluita contra la violència masclista.
Atès que per això, i en funció de les mesures establertes en el Pacte, s'ha de dotar
aquestes administracions de les partides econòmiques específiques corresponents
fixades en el Pacte, i compromeses pel propi Govern.
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Atès que en base a aquests acords, cal recordar també que a l’octubre de 2017 tots
els grups parlamentaris van donar suport i van votar a favor de la Proposició No de Llei
relativa a la sol·licitud al Govern d'Espanya de l'aprovació per Decret Llei, en cas de
pròrroga pressupostària, de l'increment d'almenys 200 milions, per donar compliment
als acords pressupostaris del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere. Acord
que el Govern d'Espanya ha incomplert, tot i que el Partit Popular hi va votar a favor.
Atès que d’aquests 200M€ només estan pressupostats 80M€ (que suposen un 0’02€
dels PGE); i aquests 80M€ no contemplen els 20M€ previstos per als municipis. Es
nega, per tant, als ajuntaments qualsevol ajut per millorar la prevenció i atenció a la
violència masclista i en matèria d’igualtat, mentre segueixen prestant serveis i
assumint competències que no els són pròpies i per a les quals no tenen finançament.
Atès que cal també destacar i denunciar que en la proposta de Pressupostos Generals
de l'Estat per a 2018, s'incompleix de nou el compromís pressupostari compromès en
el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció els
següents ACORDS:
1. Instar el Govern de l’Estat a complir els seus acords i, per tant, a que en els
pressupostos generals de l'Estat, per a les noves o ampliades competències
reservades a les comunitats autònomes i als ajuntaments, es destinin, via
transferències, un increment anual de 20 milions d'euros als ajuntaments i 100
milions d'euros a les comunitats autònomes. Tal com figura en l'acord del Pacte que
diu textualment: "Els Pressupostos Generals de l'Estat, destinaran, via transferència
als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d'euros durant els propers cinc
exercicis."
2. Instar el Govern de l’Estat a enfortir i capacitar els governs locals en l’exercici de les
polítiques públiques d’igualtat i violència de gènere.
3. Traslladar aquests acords al president del Govern d'Espanya, la ministra de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, al conjunt dels grups parlamentaris al Congrés dels
Diputats, a l’ICD, al CNDC i a les entitats municipalistes (ACM i FMC).”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
Hash del vídeo

PkG+vicaMcjqCldMDIuDTRB3CdCqxpGYxjnQAOc2jOw=
Per a consultar-lo premeu aquí

http://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018042601?lang=ca-ES&ts=8452

Abans de la votació abandonen la sessió el diputat senyor Monràs (PSC) i la diputada
senyora Fandos (CiU).
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9) i Entesa (5) i l’abstenció dels Grups Polítics
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (2) i CUP - Poble Actiu (2),
sent el resultat definitiu de 37 vots a favor i 7 abstencions.
6.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació
i pels presidents delegats de les Àrees.
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència,
compresos entre els números 2122 al 3243, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 2235 al 2911,
ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre
els números 2120 al 3066, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Territori i
Sostenibilitat, compresos entre els números 1809 al 3030, ambdós inclosos de l’any
2018 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 2315 al 3187,
ambdós inclosos de l’any 2018.
Abandonen la sessió el diputat senyor Ruiz (PSC-CP) i les diputades senyores
Martínez (PSC-CP) i Garcia (Entesa).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
Hash del vídeo

PkG+vicaMcjqCldMDIuDTRB3CdCqxpGYxjnQAOc2jOw=
Per a consultar-lo premeu aquí

http://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018042601?lang=ca-ES&ts=10087

7.- Precs
Es formulen diversos precs que es troben recollits en la gravació de la sessió plenària
disponible a
Hash del vídeo

PkG+vicaMcjqCldMDIuDTRB3CdCqxpGYxjnQAOc2jOw=
Per a consultar-lo premeu aquí

http://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018042601?lang=ca-ES&ts=10391

Abandonen la sessió les diputades senyores Ballarin (PSC-CP), Pérez (Entesa) i
Funtané (ERC-AM).
8.- Preguntes
La presidenta, senyora Conesa (CiU), obre un torn de preguntes, que es troba recollit
en la gravació de la sessió plenària disponible a
Hash del vídeo

PkG+vicaMcjqCldMDIuDTRB3CdCqxpGYxjnQAOc2jOw=
Per a consultar-lo premeu aquí

http://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018042601?lang=ca-ES&ts=11322
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Abandona la sessió el diputat senyor González (PSC-CP).
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
1. 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.
2. Pregunta, formulada en data 13 de febrer de 2018 pel president del Grup CUPPA, 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.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta a la vostra petició relativa a les insercions publicitàries a la Comarca de l’Anoia,
us informo que és voluntat i objectiu de l’equip de govern donar resposta a totes les qüestions
que facin referència al mandat actual, atès que són els temes dels que l’actual equip es
responsabilitza. En el cas de la pregunta formulada, aquesta fa referència al primer trimestre
de 2015 i per tant, al mandat anterior (2011-2015).
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

3. 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:
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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.
4. 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.
La resposta va ser lliurada en dos dates diferents.
La part que fa referencia a la Diputació de Barcelona, signada per la Directora de
Serveis Jurídics, va ser lliurada el dia 12 d’abril de 2018, i diu:
En resposta a la seva sol·licitud presentada el dia 21 de març, mitjançant la qual demanàveu
si s’ha celebrat algun contracte amb el despatx professional MELERO & GENÉ ADVOCATS
ASSOCIATS SLP, entre l’1 de gener de 2017 i fins el 20 de març de 2018, us informo que un
cop revisats els expedients de contractes per a l’assistència jurídica i defensa, tant interna de
la Diputació de Barcelona com dels ajuntaments i ens que conformen el seu sector públic,
queda acreditat que no s’ha realitzat cap tipus de contracte, per part de la Direcció de Serveis
Jurídics de la Secretaria General, des de l’1 de gener de 2017 i fins el 20 de març de 2018, en
favor del despatx MELERO & GENÉ ADVOCATS ASSOCIATS SLP.

La que fa referència al sector públic de la Diputació de Barcelona, signada pel
diputat delegat d’Hisenda, recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, ha
estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de dia 21 de març, en relació a la consulta sobre Melero & GeneAdvocats Associats SLP us informo que, de les consultes fetes als diferents ens que formen
el Sector públic de la Diputació de Barcelona es desprèn que no consta cap despesa a favor
de l’entitat esmentada en el període sol·licitat.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

5. Pregunta, formulada en data 23 de març de 2018 pel president del Grup CUPPoble Actiu, que diu així:
Des del Grup CUP-Poble Actiu a la Diputació de Barcelona, volem conèixer l’import
total concedit, en concepte de subvencions per concessió directa, meses de
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concertació, Catàleg de serveis i programes complementaris, així com aquell
suport tècnic rebut de personal intern de la corporació o a través de contractes
amb tercers, al municipi de Tiana des del dia 01.01.2017 fins al 31.12.2017.
Sabedors de la complexitat de la sol·licitud d’informació en relació amb el suport
tècnic, ens podeu lliurar la informació en dos blocs: d’una banda, l’econòmic i el
suport tècnic extern, i, d’altra banda, el suport tècnic donat a través de recursos
tècnics de la corporació.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 23 de març, amb núm. de registre 1840022098, relatiu al
suport econòmic i tècnic extern atorgat a l’Ajuntament de Tiana, us adjuntem la informació
corresponent al període sol·licitat.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

6. Pregunta, formulada en data 23 de març de 2018 pel portaveu del Grup
Popular, que diu:
Aquest Grup és coneixedor que, des de 2016, s’està treballant per l’actualització
de la Relació de llocs de treball de l’Organisme de Gestió Tributària.
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Darrerament, hem tingut coneixement, per part de treballadors i representacions
sindicals que, des del Govern d’aquesta corporació, s’està treballant en altres
aspectes relacionats amb la plantilla d’aquest organisme.
Per tot això, el president del Grup Popular que subscriu, de conformitat amb allò
que determina l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
formula, per ser respostes per escrit, les següents preguntes:
1. És cert que s’està treballant per la integració de la plantilla de treballadors de
l’Organisme de Gestió Tributària a la plantilla de la Diputació de Barcelona?
2. En cas afirmatiu, volem conèixer si s’està treballant aquesta integració de
treballadors a la plantilla de la Diputació de Barcelona amb tota la representació
sindical present en l’Organisme de Gestió Tributària.
3. Sabem de l’existència d’un document signat amb la presidenta d’aquesta
corporació, de data 17.07.2017, en el qual s’acorda el compromís d’adhesió de
l’acord de condicions de treball de la Diputació als treballadors de l’esmentat
organisme?
4. Segons hem pogut saber, existeix el compromís de finalitzar la Relació de llocs
de treball de l’Organisme. Té intenció el Govern de la Diputació de complir amb
aquest compromís?
5. En el cas que el Govern d’aquesta corporació opti per la integració d’aquests
treballadors a la plantilla de la Diputació de Barcelona, treballaran amb les
diferents representacions sindicals dels treballadors, tant de l’Organisme de
Gestió Tributària com les diferents representacions de treballadors de la
Diputació de Barcelona, donades les grans afectacions i repercussions, a tots
els nivells, que suposarà aquesta integració?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 23 de març amb número de registre 1840021590, us
adjunto el document que es va lliurar a la reunió que el passat 5 d’abril va celebrar la
presidenta amb els representants dels treballadors de l’ORGT (CCOO i UGT) i que recull la
proposta que des del govern de la Corporació s’ha fet.
La proposta recull la integració a la funció pública de la Diputació i aquesta va aparellada amb
la necessitat de disposar d’una relació de llocs de treball de l’ORGT.
En aquest procés d’integració els representants dels treballadors de la Diputació de Barcelona
també hi tindran participació.
Com bé dieu, en data 17 de juliol de 2017 es va signar un acord de compromís relatiu a
l’adhesió del personal de l’ORGT a l’acord regulador de condicions de treball del personal
funcionari i al conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Barcelona. La proposta
que ara es planteja va més enllà d’aquest document i suposa satisfer no només el que
preveia l’anterior acord sinó també una demanda reiterada en el temps com és la integració
en la funció pública de la Diputació.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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7. Pregunta, formulada en data 27 de març de 2018 pel portaveu del Grup
Popular, que diu:
En el moment de la detenció del senyor Carles Puigdemont per la policia
alemanya, un dels seus acompanyants era el senyor Josep Lluís Alay, Comissionat
de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.
El portaveu del Grup Popular que subscriu, de conformitat amb allò que determina
l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, formula, per ser
respostes per escrit, les següents preguntes:
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Primer.- El senyor Alay acompanyava el senyor Puigdemont en el seu viatge a
Finlàndia, en dies laborables? En cas afirmatiu, acompanyava el senyor
Puigdemont en temps de vacances, en assumptes propis o en comissió de serveis?
Segon.- El senyor Alay ha imputat despeses de viatge a càrrec de la Diputació
aquestes dues darreres setmanes? En cas afirmatiu, per quin import i quin és el
motiu?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 16 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 27 de març de 2018, us informo que pel que fa referència
a la primera pregunta, el personal eventual de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que
preveu l’article 12 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público és aquell que
“en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con
cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.” Quant al seu règim jurídic,
drets i deures d’aquest personal, preveu l’apartat cinquè d’aquest mateix precepte que “le
será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de
los funcionarios de carrera.”
Així, s’ha d’entendre que a aquest tipus de personal li serà d’aplicació les regles del règim
dels funcionaris de carrera referides al temps de treball: jornada, permisos i vacances.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, dóna trasllat del document “Règim d’aplicació dels permisos, vacances, absències
per malalties i còmput horari corresponent al personal de la Diputació de Barcelona” als
1
centres gestors d’adscripció d’aquest tipus de personal .
En relació amb l’objecte de les preguntes plantejades, el document al qual s’ha fet referència
2:
al paràgraf anterior preveu el següent


Vacances: el personal eventual té dret a gaudir, durant l’any natural, de 22 dies hàbils
de vacances retribuïdes o dels dies que corresponguin proporcionalment si el temps de
servei durant l’any ha estat menor.



Dies per assumptes particulars, sis dies l’any.

És indubtable, però, que amb motiu de l’àmbit pel qual és nomenat el personal eventual, les
funcions de confiança i assessorament especial que aquest personal hagi de portar a terme
comportin la realització de l’activitat de treball més enllà dels dies laborables que, amb
caràcter general té establerts la Diputació de Barcelona per a la realització de la jornada de
treball (de dilluns a divendres) i que, així mateix, l’horari que realitzin alguns eventuals superi
les 40 hores setmanals.

1

El personal eventual d’assessorament de grup polític de la Diputació de Barcelona es regeix, a més, per la “Instrucció
per al control de la prestació de serveis” ordenada per la presidenta de la Diputació de Barcelona l’1 d’octubre de 2015.
2
Al personal eventual també li correspon el gaudiment d’altres permisos, reduccions de jornada i absències per raó de
malaltia previstos al document de referència.
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El senyor Alay ha estat nomenat com a personal eventual d’assessorament tècnic de
Presidència i comissionat de Relacions Internacionals la qual cosa fa suposar que en
ocasions la realització de la seva activitat d’assessorament, sobre tot en els supòsits
d’implicar algun viatge, vagi més enllà dels dies laborables durant els quals, amb caràcter
general, es porta a terme la jornada de treball a la corporació (de dilluns a divendres) o la
realització d’horaris setmanals que superin les 40 hores de treball.
Per aquest motiu, aquest personal ha de poder compensar l’escreix horari de treball
mitjançant l’adequació de la resta de jornada setmanal o mensual a realitzar o, si fos el cas,
amb un dia de descans.
D’altra banda, s’ha de tenir present que la realització de les funcions de confiança i
assessorament especial que porta a terme el personal eventual requereix d’un necessari grau
d’autonomia quant a l’organització del treball que té encomanat aquest personal, si més no,
aquell personal eventual que realitza funcions d’assessorament tècnic més qualificat. Aquesta
autonomia, necessària per al correcte assessorament, pot comportar l’adaptació de la jornada
i horari de treball, com s’ha dit abans, i també que la prestació de serveis no es realitzi,
sempre, als edificis on té la seu la corporació, sinó que comporti desplaçaments o reunions
altres espais.
La manera en que el personal eventual realitza les funcions d’assessorament encomanades
no pot haver de requerir que totes les actuacions que porten a terme estiguin, totes elles, i de
manera obligatòria, prèviament autoritzades per la presidència o àrea de la qual depenen,
sinó que, com s’ha dit abans, requereixen d’un cert grau d’autonomia. En altres paraules,
rebudes les directrius de l’àrea corresponent, i establert el canal de despatx de les funcions
d’assessorament a realitzar, cal pressuposar per a la correcta realització de l’activitat
d’assessorament un cert grau d’autonomia en l’organització de la seva activitat professional.
D’igual manera que un directiu de la Diputació de Barcelona, gaudeix d’aquesta autonomia
per organitzar la seva activitat funcionarial. Sense que això suposi, però, no haver de complir
amb la jornada i horari assignats.
Tot i que el personal funcionari ha de sol·licitar amb antelació el gaudiment dels dies de
vacances, i, en cas de ser possible, també els dies d’assumptes propis, no és infreqüent que,
en ocasions, i per motius diversos, les sol·licituds es realitzen a posteriori. El mateix criteri ha
de ser aplicat al personal eventual.
Finalment, en quant a les despeses de viatges, us informo que no s’ha imputat cap despesa a
càrrec de la Diputació.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

8. Pregunta, formulada en data 28 de març de 2018 pel portaveu del Grup
Popular, que diu així:
La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, i el diputat Marc Castells s’han
desplaçat a Alemanya en relació amb la detenció de l’expresident de la Generalitat
Carles Puigdemont.
En relació amb aquest tema, el portaveu del Grup Popular que subscriu, de
conformitat amb allò que determina l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la
Diputació de Barcelona, formula, per ser respostes per escrit, les següents
preguntes:

Àrea de Presidència
Secretaria General

Primera.- Quines han estat les activitats institucionals en raó dels seus càrrecs
institucionals a la Diputació de Barcelona que han estat afectades -suspeses o
modificades, quins empleats de la Diputació els han acompanyat en aquest
desplaçament i si la Diputació ha assumit alguna despesa, sigui dels càrrecs
electes o dels empleats que els hagin pogut acompanyar?
Segona.- La presidenta o algun altre membre del Govern de la Diputació va
autoritzar o tenia coneixement del viatge del senyor Josep Lluís Alay per trobar-se
amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, així com dels seus
contactes amb l’expresident o amb altres antics membres del Govern de la
Generalitat que es troben a l’estranger?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 16 d’abril de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 28 de març de 2018, us informo que pel que fa referència
a la primera pregunta, la presidenta de la Diputació de Barcelona i el Vicepresident van
realitzar el desplaçament a Alemanya per raó dels seus càrrecs a la formació política a la qual
pertanyen. L’agenda pública a la Diputació de Barcelona no va tenir conseqüències
institucionals atès que no hi havia actes o esdeveniments programats aquelles dates, tal i com
consta en el portal de transparència de la Corporació. Les úniques reunions programades
eren de treball de caràcter intern amb els equips tècnics i d’assessorament i ja han estat
efectuades a data d’avui.
Cap empleat de la Diputació de Barcelona va acompanyar-los, i per tant no hi ha cap despesa
associada.
Les despeses de la Presidenta i del Vicepresident no van ser assumides per la Corporació.
En relació a la segona pregunta, ni la presidenta ni cap altre membre del Govern de la
Diputació va autoritzar o tenia coneixement del viatge del senyor Josep Lluís Alay ni dels seus
contactes
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

9. Pregunta, formulada en data 28 de març de 2018 pel president del Grup
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que diu:
Tras la noticia, aparecida en medios de comunicación, que el asesor de Presidencia y
Comisionado de Relaciones Internacionales de esta Diputación, señor Josep Lluís
Alay Rodríguez (personal eventual de gobierno) acompañaba al señor Puigdemont
cuando éste fue detenido por la policía alemana en cumplimiento de la Euroorden y,
ante una situación que puede implicar gravemente a esta Diputación Provincial de
Barcelona y a su credibilidad, al poder ser acusado de un delito de encubrimiento,
solicitamos, con carácter urgente y excepcional, que sea suspendido cautelarmente de
sus funciones y, en caso de ser imputado, que sea cesado en su cargo.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 19 d’abril de 2018 i diu:
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En resposta al vostre escrit del dia 28 de març d’enguany us comuniquem la desestimació
del prec que s’hi fa.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

10. Pregunta, formulada en data 28 de març de 2018 pel president del Grup
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que diu així:
Tras la noticia, aparecida en medios de comunicación, que el asesor de
Presidencia y Comisionado de Relaciones Internacionales de esta Diputación,
señor Josep Lluís Alay Rodríguez (personal eventual de gobierno) era una de las
personas que acompañaban al señor Puigdemont cuando fue detenido por la
policía alemana, en cumplimiento de la Euroorden, y, ante una situación que puede
implicar gravemente a esta Diputación Provincial de Barcelona y a su credibilidad,
solicitamos, con carácter urgente y excepcional, que se nos facilite toda la
información de fechas, lugares de trabajo y motivo de los desplazamientos del
señor Josep Lluís Alay Rodríguez desde el día 26.11.2017 hasta hoy, ambas
fechas incluidas, así como el acceso a los originales de las correspondientes
solicitudes y autorizaciones de vacaciones, días de asuntos propios,
desplazamientos, provisiones y liquidaciones de gastos así como el acceso a todas
las facturas y justificantes originales y, de modo específico, si estuvo en comisión
de servicios los días 17 al 21 de marzo y, si lo estuvo, dónde y por qué motivo; en
caso negativo, si del 17 al 21 de marzo acudió no a su puesto de trabajo, si estuvo
de vacaciones, etc. y los justificantes de dichas solicitudes, etc.
Asimismo, solicitamos un informe detallado, de la Dirección de Servicios de
Recursos Humanos o de Presidencia, según corresponda, de si ha acudido al
centro de trabajo los días en que no disponía de autorización para ausentarse y
acceso a los originales de las solicitudes y autorizaciones, si las hubiere.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada el dia 19 d’abril de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 28 de març, en relació a l’activitat institucional del
comissionat de Relacions Internacionals Sr. Josep Lluís Alay us adjunto la següent
documentació:
 Normativa sobre el temps de treball del personal eventual de la Diputació de Barcelona
 Informe de Recursos Humans sobre la dedicació horària
 Còpia escanejada dels decrets relacionats amb els desplaçaments del comissionat i
informes del comissionat sobre l’activitat desenvolupada
La documentació relativa a les factures originals dels desplaçaments del comissionat estan a
la seva disposició i poden ser consultades, com és habitual, a través del serveis d’intervenció
de la corporació.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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11. Pregunta, formulada en data 6 d’abril de 2018 pel portaveu del Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, ante la Diputació de Barcelona comparezco y, mediante el presente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
Primer.- En referencia a la transferencia de 490.000 euros que la Diputación de
Barcelona ha realizado al IRTA para la prestación de servicios de mantenimiento y
de seguridad de los espacios de uso público de la finca Torre Marimón, para los
años 2016 y 2017, nos gustaría disponer de una copia de los contratos de dichos
servicios y acceder al expediente de contratación de los mismos.
Segundo.- Además, también nos gustaría disponer de una copia del convenio en
virtud del cual el IRTA puede hacer uso de la finca Torre Marimón.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de dia 5 d’abril, us informo que en data de 14 de desembre de
2017 la Diputació de Barcelona va aprovar per decret de la Presidència el pagament de
490.000€ a l’IRTA en compliment del conveni celebrat entre la Diputació de Barcelona i l’IRTA
per a la concessió demanial de part de la finca de Torre Marimon, situada en el terme de
Caldes de Montbui, (acord de ple de data 26 de juny de 2014), i l’acord de pagament de les
quantitats corresponents als exercicis 2016 i 2017 de la comissió de seguiment de l’esmentat
conveni reunida el 2 de novembre de 2017.
En relació a l’apartat segon del conveni de 26 de juny de 2014 estableix el Regim d’Usos de
part de la finca Torre Marimon pactat entre les dues institucions signants
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Adjunto a la present resposta els documents acreditatius.

12. Pregunta, formulada en data 06 d’abril de 2018 pel portaveu del Grup
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que diu:
Miguel Ángel Ibáñez Giner, president 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:
En relació amb la subvenció concedida a l’Ajuntament de Folgueroles, aprovada en
data 3 de maig de 2017, per finançar un programa d’activitats per a la conservació,
recerca i difusió de l’obra de Jacint Verdaguer, còpia de la certificació acreditativa
de les despeses efectuades per l’Ajuntament de Folgueroles així com la
transferència econòmica a la Fundació Jacint Verdaguer i les despeses efectuades
per aquest ens, preferentment en format digital.
La resposta, signada pel Vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de data 6 d’abril de 2018, en el que sol·liciteu còpia de la
certificació acreditativa de les despeses efectuades en relació a la subvenció concedida l’any
2017 a l’Ajuntament de Folgueroles per finançar un programa d’activitats per a la conservació,
recerca i difusió de l’obra de Jacint Verdaguer així com la transferència econòmica a la
Fundació Jacint Verdaguer, us adjunto en format digital, la següent documentació:


Certificat de justificació de la subvenció, signat per la secretària-interventora de
l’Ajuntament de Folgueroles en el que s’indica que, en data 29.12.2017, l’Ens local ha
fet efectiu a la Fundació privada Jacint Verdaguer (destinatària final de la subvenció
atorgada), l’import de 32.000€. En el mateix document figuren els annexos a la
justificació de l’ajuntament, signats per la Directora de la Fundació privada Jacint
Verdaguer, corresponents a la memòria de les activitats realitzades i relació de les
despeses imputades a la subvenció.



Certificat de la secretària-interventora de l’Ajuntament de Folgueroles, fent constar que
la Fundació privada Jacint Verdaguer és una unitat institucional pública depenent de
l’Ajuntament de Folgueroles.



Material de difusió de les activitats realitzades, on figura el suport rebut per la Diputació
de Barcelona.

13. Pregunta, formulada en data 6 d’abril de 2018 pel portaveu del Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
Miguel Ángel Ibáñez Giner, president 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:
En relació amb la subvenció concedida a l’entitat Acció Cultural del País Valencià,
aprovada en data 28 de novembre de 2016, còpia de la memòria de l’actuació
justificativa, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, i còpia de
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la memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, preferentment en format
digital.
La resposta, signada pel Vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de data 6 d’abril de 2018, en el que sol·liciteu documentació
relativa a la subvenció concedida a l’entitat Acció Cultural del País Valencià, aprovada en data
28 de novembre de 2016, us adjunto -en format digital- la següent documentació:


Còpia de la justificació presentada on figura la memòria econòmica justificativa del cost
total de l’activitat.
Memòria de les activitats objecte de la subvenció.



14. Pregunta, formulada en data 6 d’abril de 2018 pel portaveu del Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
Miguel Ángel Ibáñez Giner, president 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 -preferentment en format digital- del compte justificatiu, amb informe
d’auditor, de la subvenció atorgada a l’entitat Acció Cultural del País Valencià en
data 18 de setembre de 2017, destinada a finançar el projecte Barcelona-València,
un pont cultural.
La resposta, signada pel Vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de data 6 d’abril de 2018, en el que sol·liciteu documentació
relativa a la subvenció concedida a l’entitat Acció Cultural del País Valencià, aprovada en data
18 de setembre de 2017, us adjunto -en format digital- la documentació presentada per a la
seva justificació, malgrat caldrà que la tornin a presentar atès que a l’annex B del compte
justificatiu no figura l’agent finançador. La documentació que s’adjunta és la següent:






Còpia del compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor.
Còpia de la sol·licitud de modificació de l’annex D
Informe de revisió signat per Practia Auditores Mediterraneo, SLP
Memòria de les activitats objecte de la subvenció.
Material didàctic elaborat.

15. Pregunta, formulada en data 6 d’abril de 2018 pel portaveu del Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
Miguel Ángel Ibáñez Giner, president 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 -preferentment en format digital- de la justificació de la despesa derivada de
la pròrroga, de l’1 d’abril del 2017 al 31 de març del 2018, del conveni, amb la
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Federació de Salut Mental de Catalunya, per continuar amb la realització d’accions
de capacitació de les famílies mitjançant programes de formació, apoderament i
suport continuat en el temps.
La resposta, signada per la vicepresidenta quarta i presidenta de l’Àrea d’Atenció a les
persones va ser lliurada el dia 12 d’abril de 2018 i diu:
En resposta a la vostra petició (núm. d’expedient 2018/0002038) sobre la justificació de la
despesa derivada de l’aprovació de la pròrroga del conveni amb la Federació de Salut Mental
de Catalunya, em plau informar-vos que l’esmentada Federació disposa fins al 30 de juny de
2018 per presentar la corresponent justificació de les activitats realitzades en el marc del
conveni (tal i com recull el punt segon de la pròrroga del conveni). A data d’avui, aquesta
documentació encara no ha estat presentada.
En conseqüència, el més adient és esperar a la finalització del termini de presentació de la
justificació per fer-vos-en arribar una còpia o, si ho preferiu, un cop esgotat l’esmentat termini,
renoveu la sol·licitud d’informació.

16. Pregunta, formulada Pregunta, formulada en data 6 d’abril 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 de los siguientes
apartados:
1) Sería de nuestro interés conocer de cada una de las aplicaciones
presupuestarias del presupuesto de gastos de 2017 relacionadas a
continuación, a fecha 31/12/2017, acerca de su presupuesto final (incluyendo
las modificaciones) y las Obligaciones Reconocidas.
G/ 13200 / 94100 / 45000
G/ 10500 / 94100 / 45000
G/ 1B000 / 94100 / 75000
G/ 10500 / 94100 / 75100
G/ 10500 / 94100 / 45001
G/ 1B000 / 94100 / 45001
G/ 10500 / 94100 / 45100
G/ 10500 / 94100 / 45101
G/ 10500 / 94100 / 45330
G/ 10500 / 94100 / 45331
G/ 10500 / 94100 / 45333
G/ 10500 / 94100 / 45370
G/ 50400 / 94100 / 45370
G/ 14301 / 94100 / 82020
G/ 50500 / 17210 / 76500
G/ 50500 / 17210 / 76262
2) Sería de nuestro interés conocer de cada una de las aplicaciones presupuestarias
del presupuesto de gastos de 2016 relacionadas a continuación, a fecha
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31/12/2016, acerca su presupuesto final (incluyendo las modificaciones) y las
Obligaciones Reconocidas.
G/ 13200 / 94100 / 45000
G/ 10500 / 94100 / 45000
G/ 1B000 / 94100 / 75000
G/ 10500 / 94100 / 75100
G/ 10500 / 94100 / 45001
G/ 1B000 / 94100 / 45001
G/ 10500 / 94100 / 45100
G/ 10500 / 94100 / 45101
G/ 10500 / 94100 / 45330
G/ 10500 / 94100 / 45331
G/ 10500 / 94100 / 45333
G/ 10500 / 94100 / 45370
G/ 50400 / 94100 / 45370
G/ 14301 / 94100 / 82020
G/ 50500 / 17210 / 76500
G/ 50500 / 17210 / 76262
3) Sería de nuestro interés conocer a fecha de 31/12/2017, el importe total de la
deuda (relacionada por tipología, antigüedad y la fecha esperada de extinción
de la misma) contraída por la Generalitat de Catalunya, o cualquiera de las
entidades que conforman su sector público, con la Diputación de Barcelona, o
cualquiera de las entidades que conforman su sector público.
4) Sobre el convenio de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y la
Diputació de Barcelona, para el desarrollo del “Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2017”, sería de nuestro interés conocer a fecha de 31/12/2017,
el importe total que ha aportado la Diputació de Barcelona y el importe total que
la Generalitat de Catalunya ha devuelto a la Diputación de Barcelona en virtud
de dicho convenio.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de dia 6 d’abril, us trasllado la informació sol·licitada dels diferents
apartats:
Apartat 1)
Posició
G/13200/94100/45000
G/10500/94100/45000
G/1B000/94100/75000
G/10500/94100/75100
G/10500/94100/45001
G/1B000/94100/45001
G/10500/94100/45100
G/10500/94100/45101

Descripció
PUOSC
Transf. A l'admin. General de les CCAA
No existeix
Patronat de la Muntanya de Montserrat
Escola de Viticultura. Complement traspàs
C. Ass. Emili Mira i López. Complement
traspàs
Patronat de la Muntanya de Montserrat
Escola Administració Pública de Catalunya

11.250.000,00 €
170.000,00 €

Obligacions
Reconegudes
11.250.000,00 €
146.379,81 €

150.000,00 €
144.911,08 €

150.000,00 €
68.911,08 €

5.400.000,00 €
84.000,00 €
15.000,00 €

4.211.750,38 €
0,00 €
0,00 €

Crèdit Final
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G/10500/94100/45330
G/10500/94100/45331
G/10500/94100/45333
G/10500/94100/45370
G/50400/94100/45370
G/14301/94100/82020
G/50500/17210/76500
G/50500/17210/72262

UAB
Transferències a universitats públiques
Transferències a universitats públiques
Transferències a altres ens de les CCAA
IRTA. Torre Marimon
Operacions de tresoreria a Consells
Comarcals
Actuacions en el cicle de l'aigua
Transferències a ajuntaments XGL

8.000,00 €
30.500,00 €
13.000,00 €
6.000,00 €
955.194,00 €

0,00 €
14.500,00 €
1.640,00 €
0,00 €
950.194,00 €

10.000.000,00 €
625.000,00 €
5.000.000,00 €

10.000.000,00 €
0,00 €
0,00 €

Apartat 2)
Posició
G/13200/94100/45000
G/10500/94100/45000
G/1B000/94100/75000
G/10500/94100/75100
G/10500/94100/45001
G/1B000/94100/45001
G/10500/94100/45100
G/10500/94100/45101
G/10500/94100/45330
G/10500/94100/45331
G/10500/94100/45333 (*)
G/10500/94100/45370
G/50400/94100/45370
G/14301/94100/82020
G/50500/17210/76500
G/50500/17210/72262
*G/10500/94100/45333

Descripció
No existeix
Generalitat de Catalunya
PUOSC
Patronat de la Muntanya de Montserrat
Escola de Viticultura
C. Ass. Emili Mira i López
Patronat de la Muntanya de Montserrat
Escola d'administració Pública de
Catalunya
UAB
Universitat de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili (*)
Transferències a altres ens de les CCAA
IRTA. Torre Marimon
No existeix
Actuacions en el cicle de l'aigua
No existeix

Crèdit Final

Obligacions
Reconegudes

135.000,00 €
0,00 €
300.000,00 €
76.000,00 €
5.400.000,00 €
84.000,00 €

75.000,00 €
0,00 €
150.000,00 €
0,00 €
0,00 €
75.460,00 €

19.260,00 €
8.000,00 €
18.500,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
442.740,00 €

500,00 €
0,00 €
0,00 €
7.000,00 €
0,00 €
442.738,00 €

29.840,00 €

0,00 €

S'ha utilitzat el crèdit de la borsa de
vinculació

En l’apartat 4 existeix un pendent de cobrament a 31/12/2017 per un import de 1.554,14€ que
es va saldar el passat 26 de gener d’enguany.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

17. Pregunta, formulada en data 9 d’abril de 2018, pel portaveu adjunt del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
Juan Miguel López González, diputado portavoz adjunto del Grupo CiutadansPartido de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante
el presente escrito, paso a formular respetuosa solicitud del siguiente apartado:
En referencia a la viabilidad de la implantación de una rotonda para el acceso de la
N150 al Hospital de Terrassa o de accesos, en general, a este Hospital, deseamos
conocer si existe algún estudio o trabajo técnico, así como uno general de acceso
al Hospital, y en caso de existir os solicitamos copia en formato electrónico.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, va ser
lliurada el dia 25 d’abril de 2018, i diu:
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En resposta a la vostra sol·licitud amb data 9 de març de 2018, mitjançant la qual demanàveu
informació relativa a la Viabilitat de la implantació de una rotonda per els accessos a la N150
a l’Hospital de Terrassa:
Posem en el vostre coneixement que no podem donar resposta a la qüestió, perquè la
carretera N-150 es titularitat de la Generalitat de Catalunya.

18. Pegunta, formulada en data 11 d’abril de 2018, pel portaveu adjunt del Grup
Partit Popular, que diu:
El diputat que subscriu d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la
Diputació de Barcelona, presenta, per tal de ser contestada per escrit, amb
lliurament de documentació si s’escau les següents; PREGUNTES
Atès l’edifici buit propietat de la Diputació de Barcelona situat al carrer Padilla 187
– Diputació 483 del districte de l’Eixample.
Atès que l’antiga seu del Departament d’Acció Social i Ciutadania estava ubicada
en aquest edifici, però l’any 2010 es va traslladar a una altra ubicació perquè
aquest edifici situat al carrer Padilla 187 – Diputació 483 havia provocat problemes
de salut als seus treballadors, i des d’aquest any l’edifici està tancat i sense ús.
Interessa saber a aquest diputat:
1. Quin és l’estat actual de l’edifici propietat de la Diputació de Barcelona situat al
carrer Padilla 187 – Diputació 483 del districte de l’Eixample? Quins usos ha tingut
aquest edifici, en quina data i durant quin període de temps? Des de quina data
està buit l’edifici i per quins motius? En quina data es va clausurar i per quins
motius? Quines són les deficiències i problemàtica d’aquest edifici i per quins
motius aquest edifici havia causat problemes de salut als seus usuaris?
2. Quins estudis i/o informes s’han realitzat en relació a aquest edifici? Qui ha
realitzat cadascun d’aquests informes i/o estudis, i en quina data? Quin ha estat el
resultat, cost i conclusions de cadascun d’aquests informes i/o estudis? Quines
actuacions s’han realitzat en aquest edifici, qui les ha realitzat, en quina data i quin
ha estat el seu cost?
3. Quina previsió hi ha per a aquest edifici i quin és el destí previst? Quins són els
usos previstos per a aquest edifici? Quines són les actuacions previstes, i quin és
el calendari i la inversió prevista? Qui es farà càrrec d’aquesta inversió?
4. Està previst rehabilitar aquest edifici que era l’antiga seu del Departament
d’Acció Social i Ciutadania i que havia provocat problemes de salut als seus
empleats? En cas afirmatiu, quines són les actuacions previstes, i quin és el
calendari i cost previst? Qui es farà càrrec d’aquest cost?
5. S’ha elaborat i/o està previst elaborar una proposta d’usos i/o un projecte per
rehabilitar i solucionar les deficiències d’aquest edifici? En cas que afirmatiu, en
quina data, quins són els usos i actuacions previstes i quin és el cost i calendari
previst? Qui es farà càrrec d’aquest cost?
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La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
Us faig trasllat de la informació sol·licitada en relació a la vostra pregunta, de data 9 d’abril de
2018.
La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble situat al carrer Padilla 187, cantonada
Avinguda Diagonal 233, amb codi d’actiu a nivell d’edifici F151473 i a nivell de terreny
F151472 i naturalesa jurídica de bé patrimonial.
El seu ús és d’oficines i administratiu, d’acord amb el “Pla especial de Modificació d’ús d’una
part del sòl ocupat pel servei de Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona”, que possibilità la
construcció d’un nou edifici d’equipaments destinat al parc mòbil i a oficines de la Diputació de
Barcelona per tal de concentrar-hi diverses oficines administratives disperses per la ciutat, i
de dos edificis destinats a habitatge, no modificant la qualificació de zona de densificació
urbana-subzona intensiva, clau 13a, a la resta del solar.
L’edifici l’any 1999, va ésser arrendat a l’Ajuntament de Barcelona i retornat el 2010, restant
des d’aleshores buit, sense que hagi estat possible poder destinar-lo a cap altre ús degut,
entre d’altres raons, a la limitació d’usos que comporta el tipus d’equipament assignat i atès
que la corporació ha reagrupat els seus serveis administratius i no en precisa la utilització.
L’edifici disposa d’una superfície construïda registral total de 5.336,09 m2, dels quals 1.516,74
m2 corresponen a les tres plantes soterrani i 3.819,35 m2 a les plantes sobre rasant: planta
baixa, altell, sis plantes pis i planta coberta, (destinada a instal·lacions tècniques), que es
desglossa en la següent taula:
Plantes
-3
-2
-1
Total sota rasant
PB
Altell
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Coberta
Total sobre rasant
TOTAL

superfície construïda
(m2)
505,58
505,58
505,58

Totals (m2)

1.516,74
482,30
286,36
495,62
495,62
495,62
495,62
495,62
495,62
76,97
3.819,35
5.336,09

Des del punt de vista urbanístic l’àmbit està qualificat actualment amb clau 7b, sistema
d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local, i destinat al servei
de parc mòbil i oficines administratives de la Diputació de Barcelona, tipus d’equipaments
tècnics administratius i de seguretat (lletra f, de l’article 212 de les de les Nomes
Urbanístiques del Pla General Metropolità.
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Durant deu anys l’Ajuntament de Barcelona el va utilitzar com a equipament per a serveis
administratius. El 15 d’abril de 1999 la Diputació de Barcelona va arrendar l’edifici de
l’Avinguda Diagonal 233 a l’Ajuntament de Barcelona amb dret d’opció de compra, com a
equipament tècnic i administratiu.
El 14 d’octubre de 2008, l’Ajuntament de Barcelona va comunicar a la Diputació de Barcelona
que no estava interessat en exercitar el dret d’opció de compra previst en el contracte.
L’any 2010, l’Ajuntament de Barcelona va retornar l’edifici a la Diputació de Barcelona,
indicant que la finca resultava inadequada per a la prestació dels serveis administratius que
s’hi duien a terme.
La Diputació de Barcelona va tenir coneixement, de forma indirecta, per les notícies
aparegudes a la premsa, que l’Ajuntament va optar deixar l’edifici a causa de múltiples
queixes sindicals, promogudes pels usuaris afectats per dolències de lipoatròfia. L’Ajuntament
de Barcelona no va manifestar a la Diputació de Barcelona si havien declarat l’edifici amb
síndrome d’edifici malalt, d’acord amb els criteris de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene
del Treball, que té publicades dues Normes Tècniques de Prevenció (NTP289 i NTP290), on
es determinen els factors de risc i el qüestionari per a la seva detecció.
Des d’aleshores l’edifici ha restat buit i no s’ha rebut sol·licitud d’utilització o oferta de
compravenda d’acord amb el seus usos actuals, però sí per altres usos tal i com es detalla a
continuació.
La Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (en endavant FUERP), titular de
l’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona ocupa
uns espais de l’Edifici Ramon Llull, del Recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, propietat
d’aquesta corporació, des del 19 de juliol de 1978. Atès que aquests espais resultaven
insuficients per a la demanda docent, va manifestar interès en comprar l’edifici de l’Avinguda
Diagonal 233, i va encarregar un estudi d’adequació a la normativa vigent l’any 2012. El 5 de
juliol de 2013, va presentar oficialment una oferta de compravenda de l’edifici.
No obstant, atès que l’ús de l’edifici d’acord amb el planejament vigent no permetia destinar
l’edifici a ús docent, es va frustrar la compravenda.
D’altra banda, l’any 2013, es va presentar per registre el 10 de setembre de 2013, una
sol·licitud d’entrevista en relació amb l’adquisició d’un edifici per implantar una escola de
professorat de l’Europa de l’Est, però que degut a la finalitat d’ús docent, no podia tampoc
prosperar.
D’acord amb els fets exposats a fi de disposar d’un equipament actiu per la ciutat de
Barcelona es va proposar l’ampliació de les tipologies d’equipaments admissibles, afegint a
l’únic ús admès actualment “equipaments tècnics administratius i de seguretat”, lletra f) de
l’article 212 de les NNUU, els següents entre els admesos en el propi article 212:
a) Equipaments docents. Centres docents públics o privats i annexos esportius
b) Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, públics o
privats
c) Equipaments culturals i religiosos. Temples, centres religiosos, centres o instal·lacions per
a congressos, exposicions, sales de reunions, d’interès públic, social o comunitari; i
serveis annexes
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En data 15 de juny de 2015, es presentà a aquest efecte, el Pla especial per la Modificació
d’usos de l’immoble situat a l’avinguda Diagonal 233, cantonada amb carrer Padilla 187,
davant l’Ajuntament de Barcelona, que es tramità amb el número de d’expedient: 15PL16356.
Per acord de 8 de setembre de 2016 de la Comissió de Govern va suspendre l’aprovació
inicial del Pla Especial per a la Modificació dels usos de l’immoble situat a l’Avinguda
Diagonal, 233, cantonada amb carrer Padilla, en considerar que la proposta de la Diputació
de Barcelona presentava les deficiències esmenables consignades en l’informe de la Direcció
de serveis de Planejament de 2 de setembre de 2016.
El 12 de desembre de 2016 es va tornar a presentar la Memòria ampliant la informació
sol·licitada. En data 8 de gener de 2017 es va notificar a la Diputació de Barcelona l’acord de
la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona d’arxiu de l’expedient, per entendre que
no s’havia esmenat.
L’edifici va ser construït l’any 1998, d’acord amb la normativa vigent d’aquell moment. L’edifici
està situat en una bona ubicació amb molta visibilitat i accessibilitat pel públic, tant si arriben
en transport públic, com a peu o vehicle.
L’estructura d’aquest edifici és de formigó armat, formada de forjats i de pilars de secció
circular. Les façanes exteriors són d’obra de fàbrica aplacada de pedra. A les plantes d’ús
d’oficina hi ha el paviment elevat ( tipus fals terra tècnic) i fals sostre, i la distribució dels
despatxos està realitzada amb mampares. El paviment elevat amb material de reomplert té
encastades les instal·lacions elèctriques i la xarxa de treball (en total desús). El paviment té la
capa superficial malmesa, s’han bufat les llosetes de PVC que la conformen.
Les instal·lacions de l’edifici són d’origen i tenen gairebé 20 anys. En cada planta hi ha
sanitaris per homes i dones, i un sanitari adaptat. La instal·lació elèctrica està en
funcionament, amb il·luminació, endolls i enceses. La instal·lació de climatització centralitzada
està fora de normativa i té alguna màquina de reforç puntual.
L’edifici, pel que fa a accessibilitat, és adaptat i accessible, compleix el CTE i el Codi
d’Accessibilitat pel que fa l’ús públic administratiu. S’hauria d’adaptar a la normativa vigent
contra incendis. L’alçada lliure entre forjats permet assolir els 250cm lliures però s’hauria de
pujar el cel ras o de baixar el paviment.
La Diputació no té elaborada cap valoració de la restitució de tots els elements esmentats, ja
que no té previst cap ús en concret.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

19. Pregunta, formulada en data 11 d’abril de 2018, pel portaveu del Grup Partit
Popular, que diu:
L’Ajuntament de Sitges va crear l’any 2013 el premi Sitges Participa.
En relació amb aquest tema, el portaveu del grup Popular que subscriu, de conformitat
amb allò que determina l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona, formula per ser resposta per escrit, la següent PREGUNTA:
La Diputació de Barcelona ha concedit algun ajut econòmic a l’Ajuntament d Sitges o a
qualsevol altre entitat en relació amb aquest concurs des de l’any 2013?
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La resposta, signada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, va ser lliurada en data 19 d’abril de 2018 i diu:
En resposta a la vostra petició (núm. d’expedient 2018/0004136, d’11 d’abril de 2018) sobre el
Premi Sitges Participa, em plau informar-vos que des de l’Àrea d’Atenció a les Persones no
s’ha concedit cap suport econòmic.

20. Pregunta, formulada en data 12 d’abril de 2018, per la portaveu del Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que diu:
El Grup Socialista de la Diputació de Barcelona voldria formular les següents
PREGUNTES:
1. Saber a partir de quina data es comença a aplicar el Codi de conducta de càrrecs
electes i personal de la Diputació, aprovat pel Ple el passat mes de març.
2. Voldríem disposar del detall de les tasques i els encàrrecs de feina que ha
desenvolupat el senyor Alay, com a comissionat de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona, del 21 de març al 29 de març de 2018.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada en data 19 d’abril de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 10 d’abril, us trasllado allò que preveu el Codi de Conducta
dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.

1. 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.

2. 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

3. Aprovació, vigència i revisió del codi
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Aquest codi es aprovat pel Ple de la corporació i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi
expressament la seva modificació o derogació.

4. 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.
Us faig notar, en conseqüència, que el Senyor Alay està fora de l’àmbit subjectiu i d’aplicació
en tant que és personal eventual.
Quant a les tasques realitzades en el període sol·licitat, el Sr. Alay va desenvolupar les
tasques ordinàries que li són pròpies al seu centre de treball, edifici de Can Serra, els dies 28
i 29. La resta de dies no festius va gaudir de permís d’assumptes particulars.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

21. Pregunta, formulada en data 12 d’abril de 2018, pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER , Diputat President 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:
A l’abril de 2018 es va començar a emetre a La Xarxa Televiós el programa The
weekly mag conduit per la Sra. Marcela Topor. Seria del nostre interès conèixer:
-

Quina és la mitjana de sou dels presentadors/presentadores de la Xarxa?
Es va fer un concurs públic de selecció?
Quina acreditació de nivell d’angles té la Sra. Topor? Adjuntar aquesta
acreditació.
Quins criteris es van seguir per a determinar que la Sra. Topor era la persona
més adient per conduir aquest programa?

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de data 12 d’abril, us informo que el passat 15 de febrer del 2018
es va celebrar Junta de Portaveus per donar compte dels assumptes corresponents a l’ordre
del dia de la sessió plenària de la Diputació de Barcelona.
En la mateixa Junta, es va comunicar que en acabar la Junta de Portaveus, el Sr. Francesc
Pena, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, SL, informaria sobre les diverses
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qüestions plantejades per diversos grups (PSC-CP, PP i C’s) en relació al contracte menor
formalitzat entre l’entitat esmentada i la periodista, Sra. Marcela Topor.
Un cop finalitzat el tractament dels punts de l’ordre del dia, es va demanar la compareixença
del Sr. Francesc Pena, el qual va informar i entregar còpia de l’esmentat contracte, tal i com
consta en l’acta de registre de la sessió de la Junta de Portaveus.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

22. Pregunta, formulada en data 16 d’abril de 2018, pel portaveu adjunt del Grup
Partit Popular, que diu:
El diputat que subscriu d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la
Diputació de Barcelona, presenta per tal de ser contestada per escrit, amb
lliurament de documentació si s’escau la següent PREGUNTA:
Atès que a la ciutat de Barcelona hi ha edificis que tenen o han tingut “la síndrome
de l’edifici malalt” provocant problemes de salut als seus ocupants.
Interessa saber a aquest diputat:
1. Quants i quins edificis propietat de la Diputació de Barcelona, de la ciutat de
Barcelona, tenen o han tingut la “síndrome de l’edifici malalt” indicant si han
provocat problemes de salut als seus ocupants (detallant l’adreça i l’ús de
cadascun dels edificis)?
2. Quins problemes i/o deficiències tenen o han tingut cadascun d’aquests edificis?
A quantes persones han provocat problemes de salut cadascun d’aquests edificis i
quines patologies han causat a cadascuna d’aquestes persones?
3. Quan i durant quin període de temps han generat problemes de salut als seus
ocupants cadascun d’aquests edificis? Quines són les causes i/o deficiències que
provoquen i/o han provocat patologies als seus ocupants en cadascun d’aquests
edificis malalts?
4. Quins informes i/o estudis s’han realitzat i/o està previst realitzar en cadascun
d’aquests edificis per determinar les causes que han originat o originen aquesta
problemàtica? Quin ha estat el resultat i conclusions de cadascun d’aquests
estudis i/o informes? Qui ha realitzat cadascun d’aquests estudis i/o informes, en
quina data i per quin import?
5. S’han solucionat les deficiències de cadascun d’aquests edificis malalts? Quines
actuacions s’han realitzat per solucionar les deficiències de cadascun d’aquests
edificis malalts, en quina data s’han realitzat i quin ha estat el cost de cadascuna
d’aquestes actuacions?
6. Quines actuacions i mesures està previst dur a terme per solucionar la
problemàtica de cadascun d’aquests edificis? Quina és la inversió i calendari
previst?
7. Quin era l’ús de cadascun d’aquests edificis durant el període de temps que han
provocat problemes de salut als seus ocupants? Quins usos ha tingut cadascun
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d’aquests edificis i durant quin període de temps? Quin és l’estat i ús actual de
cadascun d’aquests edificis i quina previsió hi ha per a cadascun d’aquests
edificis?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 16 d’abril, us informem que no hi ha identificat cap edifici
de la Diputació en el que hi hagin empleats, amb la "síndrome d'edifici malalt", ni actualment
ni en un passat recent.
La definició que fa l'Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo (INSHT) sobre el
símptoma de l'edifici malalt és el següent:
"Síndrome del edificio enfermo (SEE) es el nombre que se da al conjunto de síntomas
diversos que presentan, predominantemente, los individuos en estos edificios y que no van en
general acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico, diagnosticándose, a
menudo, por exclusión”.
L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene del Treball té publicades dues normes tècniques de
prevenció (NTP289 i NTP290, que us adjunto), on es determinen els factors de risc i el
qüestionari per a la seva detecció. Per considerar-se un edifici malalt, s’han de donar un
conjunt de síndromes com: condicions ambientals, olors, il·luminació, soroll, vibracions,
ventilació, humitat relativa,...
L’Organización Mundial de la Salud (OMS) diferencia entre dos tipus diferents d’edifici malalt.
Els que presenten els edificis temporalment malalts, on s’inclouen edificis nous o de recent
remodelació en els que els símptomes disminueixen i desapareixen amb el temps,
aproximadament mig any, i els que presenten els edificis permanentment malalts quan els
símptomes persisteixen, sovint durant anys, malgrat haver pres les mesures per solucionar
els problemes."
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

23. Pregunta, formulada en data 19 d’abril de 2018, pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER , Diputado Presidente del Grup Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante
el presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes
apartados:
En relación a la contratación del Sr. Josep Lluis Alay en su doble vertiente de
Comisionado de RRII y como Asesor de Presidencia, solicitamos respuesta escrita
a las siguientes informaciones:
Como Asesor de Presidencia:
• ¿Quién decidió la contratación?
• ¿Quién adoptó el acuerdo de contratación?
• ¿Fue a instancias de alguien?
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• ¿De quién?
• ¿Lo propuso directamente la Presidenta?
• ¿Hubo una valoración de méritos antes de su contratación?
• ¿Cuáles fueron los méritos para su contratación?
Como Comisionado de RRII:
• ¿Quién decidió la contratación?
• ¿Quién adoptó el acuerdo de contratación?
• ¿Fue a instancias de alguien?
• ¿De quién?
• ¿Lo propuso directamente la Presidenta?
• ¿Hubo una valoración de méritos antes de su contratación?
• ¿Cuáles fueron los méritos para su contratación?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui, dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit del dia 19 d’abril, us informo que El senyor Alay fou nomenat
amb efectes de 21 de setembre de 2015 per Decret de la presidència de la mateixa data
(num. Registre 8166/15), com a personal eventual d’assessorament especial-assessor
tècnic de Presidència i Comissionat de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona.
D’acord amb el dictamen pel qual es proposa la fixació del nombre del personal eventual,
l’aprovació de la seva plantilla i la determinació de les seves funcions, retribucions i
dedicacions, aprovat al Ple de la Diputació de Barcelona el 29 de juliol de 2015 per majoria
absoluta, el personal eventual d’assessorament especial-assessor tècnic té encomanades les
següents funcions:
- Assessorament i assistència d'alt nivell.
- Elaboració d'informes, estudis i propostes de qualsevol naturalesa.
- Proposar informes i estudis d'especial interès per a la presidència, per a les àrees
executives i per als/a les diputats/des amb delegació.
- Avaluació de la informació necessària per preparar les reunions de la presidència, de les
àrees o del/de la diputat/da amb delegació i, en el seu cas, del/de la coordinador/a.
- Realitzar el seguiment i l’avaluació de les activitats, serveis i programes on exerceixin les
seves funcions d’assistència tècnica.
- I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin atribuïdes.
En aquest sentit, no existeixen dos actes administratius de nomenament referits al senyor
Alay, sinó un de sol: el decret amb número de registre 8166/15, pel qual es nomenat personal
eventual per fer assessorament especial a l’Àrea de Presidència i, més concretament, en
l’àmbit de Relacions Internacionals.
L’art. 104.1 de la, “Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local” el
nomenament i cessament es lliure i correspon a l’Alcalde o al President de l’entitat
local corresponent. Cessen automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament o
finalitzi el mandat de l’autoritat a la que presten la seva funció de confiança o assessorament.
D’acord amb el que preveu aquest precepte, el nomenament, i cessament, del personal
eventual de la Diputació de Barcelona correspon a la presidenta o president d’aquesta
administració.
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D’acord amb l’article 12 del TREBEP
1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios
consignados para este fin.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán
disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los
respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán
públicas.
3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se
produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la
Función Pública o para la promoción interna.
5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su
condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
El seu nomenament, doncs, no ho és prèvia valoració de mèrits o superació d’un procés de
selecció, sinó que, per la naturalesa de les funcions que ha de realitzar, expressament
qualificades de confiança o assessorament especial, és lliure. En aquest sentit, el
nomenament és discrecional, sense necessitat de seguir cap procediment selectiu, sense
restar subjecte, per tant, als principis que regeixen l’accés a la funció pública. És per això,
precisament, que els llocs de treball reservats a personal eventual són excepcionals i la seva
validesa està condicionada a que les funcions que li siguin assignades siguin de confiança i
assessorament especial
En aquest sentit, la Sentencia del Tribunal Suprem, de 17 de desembre de 2002, que tot i que
llunyana en el temps es menciona per la seva claredat, afirma que la relació de confiança sols
ha de ser apreciada per l’autoritat que verifica el nomenament; que el personal eventual és
nomenat i separat lliurement; que la confiança no està sotmesa al requisit formal d’haver de
fer una exposició dels motius en virtut dels quals es prefereix a una determinada persona
respecte d’altra o altres i; que la referencia a les condicions subjectives determinants de la
confiança que concorren en una persona per a desenvolupar funcions de personal eventual
no són susceptibles de fiscalització en via jurisdiccional.
En qualsevol cas del currículum del senyor Alay se’n desprèn una trajectòria professional
dilatada en l’àmbit de les relacions internacionals que li permet desenvolupar les funcions
d’assessorament i assistència en aquest àmbit. La Direcció dels Serveis de Recursos
Humans disposa i es troba a la seva disposició el currículum del senyor Alay. (A data d’avui,
al portal de transparència de la Diputació de Barcelona només està penjat els currículums
dels diputats provincials i del personal directiu professional, no el del personal eventual).
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

24. Pregunta, formulada en data 26 d’abril de 2018, pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
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Miguel-Ángel Ibáñez Giner, President 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:
Llistat dels municipis que en la convocatòria del Catàleg de Serveis del 2018 hagin
sol·licitat el recurs tècnic de “Diagnosi de l’organització dels serveis socials bàsics”
i el llistat d’aquells municipis que ja hagin obtingut aquest mateix recurs en
convocatòries anteriors i la data de recepció de la seva diagnosi.
La resposta, signada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, va ser lliurada el dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta a la vostra petició (núm. d’expedient 2018/0002038 amb data de 19 d’abril) sobre
les sol·licituds del recurs tècnic Diagnosi de l’organització dels serveis socials bàsics, em plau
informar-vos del següent:
Durant el present Mandat (2016-2019) s’han finalitzat 19 diagnosis organitzatives als
ajuntaments dels municipis de Ripollet (lliurada el 25/02/2016), Montgat (06/04/2016), Caldes
d’Estrac (08/06/2016), Palau-Solità i Plegamans (21/06/2016), Cerdanyola del Vallès
(08/08/2016), Sant Quirze del Vallès (09/08/2016), Teià (16/09/2016), Les Franqueses del
Vallès (16/09/2016), Alella (21/09/2016), La Garriga (17/11/2016), Cornellà de Llobregat
(07/04/2017), Sant Joan Despí (08/05/2017), Corbera de Llobregat (29/06/2017), Rubí
(12/09/2017), Berga (15/09/2017), Sant Andreu de la Barca (04/10/2017), La Llagosta
(04/10/2017) i Castellar del Vallès (02/02/2018) i al Consell Comarcal del Vallès Oriental
(27/09/2017).
En l’edició del Catàleg de 2018 han sol·licitat aquest recurs tècnic els ajuntaments dels
municipis següents: Bigues i Riells, Esplugues de Llobregat, Lliçà de Vall, Mataró, Sant
Fruitós de Bages i Santa Coloma de Cervelló.

25. Pregunta, formulada en data 19 d’abril de 2018, pel president del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:
Miguel-Ángel Ibáñez Giner, President 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:
Informe d’indicadors de Salut Local dels municipis de Barberà del Vallès, Gavà i
Sant Joan Despí.
La resposta, signada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, va ser lliurada el dia 26 d’abril de 2018, i diu:
En resposta a la vostra petició (núm. d’expedient 2018/0002038 amb data de 19 d’abril) sobre
els indicadors de salut dels municipis de Barberà del Vallès, Gavà i Sant Joan Despí, em plau
informar-vos que estan en procés d’elaboració els informes corresponents a tots municipis
que van sol·licitar aquest servei.
En conseqüència, el més adient és esperar a la finalització dels treballs d’elaboració per fervos-en arribar una còpia.
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27. Pregunta, formulada en data 19 d’abril de 2018, pel president del Grup CUPPoble Actiu, que diu:

Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem tenir
coneixement dels acords, contractes, convenis vigents o possibles factures
pagades a l'empresa Nestlé Waters durant el període 01/01/2015 fins a data
d’avui.
Pregunta pendent de resposta.
28. Pregunta, formulada en data 25 d’abril de 2018, pel portaveu del Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido
de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
El pasado 27 de octubre de 2017 la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de
Terrassa instó a la Diputación de Barcelona a instalar un equipamiento de
emergencia DEA (Desfibrilador externo automático) en la cima de la Mola. Nos
gustaría saber si la Diputación de Barcelona ha hecho caso a esta instancia, y en
caso que no haya sido así todavía, nos gustaría saber si tiene previsto
hacerlo.
Pregunta pendent de resposta.
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: PkG+vicaMcjqCldMDIuDTRB3CdCqxpGYxjnQAOc2jOw=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 15 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

