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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 31 DE MAIG DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 31 de maig 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), Josep Salom i Ges (CiU), Lluís Tomás i
Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la
tresorera, senyora Marta Gómez Acin i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luís Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència les diputades senyores Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA) i
Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA), i el diputat senyor Jaume Asens i Llodrà
(ENTESA).
HASH del video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101
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Tot seguit, la senyora presidenta constata l’existència del quòrum necessari per a la
celebració de la sessió, previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la seva
redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i obre la sessió i indica que es
procedirà a donar lectura de la Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona
per a mostrar el rebuig a la sentència de l’Audiència Provincial de Navarra en el cas
“La Manada”.
La presidenta, senyora Conesa (CiU) dona lectura de la Declaració Institucional i diu:
“Declaració institucional de la Diputació de Barcelona per a mostrar el rebuig a
la sentència de l'Audiència Provincial de Navarra en el cas 'La Manada”
La Diputació de Barcelona vol manifestar el seu ferm desacord amb la sentència
dictada per l’Audiència Provincial de Navarra als cinc membres de “La Manada”,
sentència mitjançant la qual se’ls condemna, per abús sexual continuat amb
prevalença, a nou anys de presó i a cinc de llibertat vigilada després del compliment
de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual, que implica
violència i intimidació i que seria un reconeixement dels fets provats.
Davant aquesta situació, la Diputació de Barcelona subscriu les declaracions
realitzades per molts ajuntaments de la demarcació, per Dones Juristes, i també pel
Consell Nacional de Dones de Catalunya, declaracions que expliciten clarament el
sentit patriarcal de la sentència, ja que no considera els fets com a agressió sexual, la
qual cosa ha implicat la manca de reconeixement judicial del que és i com funciona la
violència sexual, tot fomentant la violència institucional i deixant sense efecte la
deguda funció reparadora que ha de tenir el dret. Així, seguint el fil d’aquestes
declaracions, situa la càrrega de la prova en la víctima i envia un missatge de
descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les
revictimitza.
La Diputació de Barcelona exigeix, també, la modificació del Codi Penal per a l’abolició
del supòsit d’abús sexual, ja que és una categoria que posa en perill les dones al no
reconèixer la intimidació i la violència com a subjecte patriarcal, a més de no garantir
els seus drets.
La Diputació de Barcelona, declara:
1. La necessària i imprescindible formació obligatòria i de qualitat de tots els
cossos judicials en la perspectiva de gènere, per tal que no es repeteixin
situacions com aquesta, situacions que, lamentablement, massa sovint veiem
reflectides en les sentències judicials, com ara la dictada, recentment, per tres
magistrades de Barcelona en relació al cas d’una noia de quinze anys agredida
sexualment pel seu oncle.
2. La importància que els mitjans de comunicació i les xarxes socials evitin les
descripcions detallades, escabroses o impactants en relació a les violències

Àrea de Presidència
Secretaria General

masclistes, tal i com explicita el manual “Recomanacions sobre el tractament
de la violència masclista als mitjans de comunicació”, impulsat pel Col·legi de
Periodistes i altres agents i institucions. Cal tenir en compte, a més, la violació
de la intimitat que es comet amb les sentències públiques, ja que no es
preserva aquest dret en aquests tipus de fets de forma real i efectiva.
3. La rellevància de la prevenció de les actituds masclistes mitjançant l’aplicació
d’una veritable coeducació a les escoles i instituts, en la qual, lògicament, hi ha
de figurar l’educació afectivo-sexual a l’alumnat.
4. La seguretat de les dones a partir d’un disseny urbà, reglamentació dels espais
dels pobles i ciutats, etc. amb perspectiva de gènere, com a eina
imprescindible per a gaudir de tots els drets de ciutadania.
5. La importància de dotar de recursos de recuperació les dones que han patit
agressions sexuals, recursos que han de basar-se en estàndards de qualitat
necessaris a les víctimes, per tal que aquesta violència sigui abordada des del
màxim respecte no victimitzador i de l’imprescindible caràcter reparador.
Barcelona, a 31 de maig del 2018
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
1.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 d’abril de 2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2.- Dictamen pel qual es proposa aprovar i publicar la Memòria de la gestió
corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a l'any 2017.
Servei de Programació
1.3.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 8/2018 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018.
1.4.- Dictamen pel qual es proposa aprovar les modificacions de crèdit 1/2018 i 2/2018
del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Intervenció General
1.5.- Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat
d’execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i
de l’Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
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sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona
referits al primer trimestre de 2018.
1.6.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les Bases d’Execució del
Pressupost 2018.
Organisme de Gestió Tributària
1.7.- Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
2.-

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).

2.1.- Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, sobre la xarxa
d’impulsors als municipis de la garantia juvenil.
2.2.- Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, en suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca.
2.3.- Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, relativa
a delimitar normativament la situació d’habitatge desocupat i perquè els
ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives.
2.4.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords
adoptats per la Junta de Govern (12 i 26 d’abril).
2.5.- Precs
2.6.- Preguntes
1.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 d’abril de
2018. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 26 d’abril
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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=992
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S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2.- Dictamen de data 22 de maig de 2018, pel qual es proposa aprovar i publicar
la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a
l'any 2017.
“L’article 149 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que els
secretaris dels ajuntaments de municipis de població superior a 8.000 habitants i els
de les Diputacions Provincials redactaran una Memòria dins del primer semestre de
cada any, en la qual donaran compte circumstanciada de la gestió corporativa, incloent
referències al desenvolupament dels serveis, estadístiques de treballs, iniciatives,
projectes de tràmit, estats de situació econòmica i modificacions introduïdes a
l’inventari general del patrimoni.
En data 15 de desembre de 2017, la Secretària General va trametre a les diferents
unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, així com als organismes
autònoms, les indicacions per a la redacció de la Memòria de la gestió corporativa
corresponent a l’exercici de 2017.
En compliment de l’anterior, les diferents Àrees, Gerències, Serveis i Oficines que
conformen l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, així com els
responsables dels organismes autònoms i d’altres ens participats, van trametre les
seves propostes, les quals, per part de la Secretaria General, han estat objecte
d’adequació per garantir criteris d’uniformitat gràfica i homogeneïtzar l’estil en la
redacció del document final, respectant el text proposat per les unitats gestores.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la sotasignada,
Secretària General de la Diputació de Barcelona, proposa a la Presidència que elevi al
Ple de la Corporació, previ informe de la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l'any 2017, d’acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Segon.- DISPOSAR l’edició de la Memòria i la seva inserció a la Intradiba, a la pàgina
web i a la seu electrònica corporatives.”
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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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=1010

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 l’abstenció dels Grups Polítics Entesa (5),
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2),
sent el resultat definitiu de 34 vots a favor i 13 abstencions.
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Salom (CiU).
Servei de Programació
1.3.- Dictamen de data 22 de maig de 2018, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 8/2018 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.
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Atès que les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, després
del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses, prèviament
autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització d’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 8/2018 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 catorze milions dos-cents disset
mil quatre-cents setze euros amb seixanta-nou cèntims (14.217.416,69 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 amb el detall que es recull
en l’annex II respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
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Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries 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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=1602
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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 (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), el vot en contra del Grup Polític CUP - Poble
Actiu (2) i l’abstenció dels Grups Polítics Entesa (5), Partit Popular (3) i Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 35 vots a favor, 2 vots en
contra i 11 abstencions.
1.4.- Dictamen de data 22 de maig de 2018, pel qual es proposa aprovar les
modificacions de crèdit 1/2018 i 2/2018 del Consorci Institut de Ciències
Polítiques i Socials.
“L’objectiu de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) és fomentar la recerca
en Ciència Política i, en general, en les ciències socials a Catalunya, dedicant atenció
especial a la formació de joves investigadors i a la promoció de les relacions entre els
politòlegs catalans i els d'arreu del món, facilitant l'estada de professors i investigadors
catalans en centres i universitats estrangeres i la de docents i estudiosos entre
nosaltres.
En el moment d’elaboració del pressupost de 2018 no es van pressupostar despeses
per a determinades actuacions d’inversió, tot i ser necessàries per al bon funcionament
de l’Institut.
La gerència de l’Institut ha elaborat les següents modificacions del seu pressupost:
- Modificació 1. Crèdit extraordinari.
Actuacions d’inversió per adequar les instal·lacions de l’ICPS, amb la finalitat de
millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’Institut:
1) Instal·lacions d’aparells d’aire condicionat en els despatxos de Secretaria,
Direcció, Secretari, Gerència i Investigadors donat que els aparells actuals són
portàtils de fa molts anys i no permeten treballar en condicions òptimes. Import
19.000 euros. L’aplicació pressupostària a imputar a aquesta despesa és la
623.00
2) Instal·lació de cortines a totes les dependències de l’ICPS. Import 4.000 euros.
L’aplicació pressupostària a imputar a aquesta despesa és la 635.00
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- Modificació 2. Suplement de crèdit.
1) Actuacions d’inversió per renovar PC’s i pantalles. Import 1.500 euros.
L’aplicació pressupostària a imputar a aquesta despesa és la 636.00
Les modificacions de crèdit 1/2018 i 2/2018 es finançaran amb càrrec al romanent
líquid de tresoreria.
El Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials en la sessió
celebrada el dia 10 de maig de 2018 va informar favorablement de les modificacions
1/2018 i 2/2018 i va proposar elevar al Ple de la Diputació de Barcelona aquestes
modificacions d’acord amb el que preveu l’art. 38 del RD 500/1990 Reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 122 de la Llei 40/2015 de règim Jurídic del Sector Públic.
Vist l’article 177 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, que regula l’aprovació de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit quan hagi de realitzar-se alguna despesa
que no es pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi en el pressupost de la
corporació crèdit o aquest sigui insuficient.
Vist el que estableixen els articles 35, 36 i 37 del RD. 500/90 de 20 d’abril, en matèria
de pressupostos, pel que fa als crèdits extraordinaris i als suplements de crèdit i
l’article 38 de l’esmentada normativa respecte de la tramitació d’aquests tipus
d’expedients.
Vist l’article 11g dels estatuts de l’ICPS vigents i en aplicació de l’article 122 de la Llei
40/2015, el Consell de Govern del Consorci informarà favorablement de la proposta i
l’aprovació de la mateixa correspondrà al Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la modificació pressupostària 01/2018, per un import de 23.000 euros, i la
modificació pressupostària 02/2018, per un import de 1.500 euros es finançarà
totalment amb la incorporació de romanent líquid de tresoreria quedant un romanent
líquid de tresoreria de lliure disposició, després d’aquesta modificació de 334.520,22
euros
Atès que aquesta modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i
determinat de les despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici
2019.
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
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Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment les modificacions de crèdit 01/2018 i 02/2018 del
pressupost de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) corresponent a l’exercici
2018, que recull crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per un import total de vinti-quatre mil cinc-cents euros (24.500 EUR), en les següents aplicacions del Pressupost
de despeses:
Aplicació
pressupostaria
62300
63500
63600
TOTAL

Descripció

Import

Maquinari,
instal·lacions Crèdit
19.000,00
tècniques i utillatge
extraordinari
Crèdit
Mobiliari
4.000,00
extraordinari
Equips per a processos Suplement de
1.500,00
d’informació
crèdit
24.500.00

Finançament
Aplicació romanent
Aplicació romanent
Aplicació romanent

Segon.- 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
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- 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.”
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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=2676

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 (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i Entesa (5) i l’abstenció dels Grups Polítics,
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2),
sent el resultat definitiu de 40 vots a favor i 8 abstencions.
Intervenció General
1.5.- Dictamen de data 22 de maig de 2018, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la corporació
i els seus organismes autònoms i de l’Informe d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del
Sector Públic Diputació de Barcelona referits al primer trimestre de 2018.
“La base 7.A.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la corporació per a
l’exercici 2018 determina que la Intervenció General donarà compte al Ple,
trimestralment, de l’estat d’execució del seu pressupost i de les entitats que formen
part del seu sector públic, d’acord amb els termes establerts en l’article 207 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com de l’acompliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de tot el sector públic de
la Diputació, en base a la darrera informació trimestral que sobre aquesta matèria
s’hagi subministrat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La regla de la despesa
s’avaluarà anualment, tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu previsible
acompliment a la fi de l’exercici.
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la
corporació i dels seus organismes autònoms, del primer trimestre d’enguany, que
s’acompanyen als Documents 1 i 2, a partir de la informació que figura als registres
informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen l’execució del pressupost
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la corporació. La
informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els quals reflecteixen l’execució de
les fases que s’han considerat més significatives i mostra una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la corporació i dels seus organismes
autònoms del primer trimestre d’enguany.
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, 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 pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com
a 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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Atès que, d’altra banda, 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. Així mateix, caldrà avaluar
l’acompliment de la regla de la despesa, de tal forma que la base computable no
ultrapassi el sostre de despesa establert per al present exercici pressupostari.
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del
seu pressupost.
La intervenció general detalla en el seu informe, que s’acompanya com Document 3,
els càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels
capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris, segons el sistema
europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de
l'esmentat Reglament, i en termes consolidats, de les entitats de no mercat que formen
part del seu sector públic, així com la determinació de la capacitat o necessitat de
finançament.
Les entitats considerades de mercat avaluaran l'acompliment de les regles fiscals del
present exercici de forma individualitzada en base a l’execució als seus estats i
comptes anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, el Patronat
d’Apostes i la Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona es consideren
entitats de mercat, tenint en compte que el seu finançament no prové de transferències
ni subvencions d’entitats públiques.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el diputat que subscriu proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’estat d’execució del pressupost de la
corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic, relatiu al primer
trimestre de 2018, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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SEGON.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació de l’acompliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, així com de la regla
de la despesa, a les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona a 31 de març de
2018, regulats en la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, que es correspon amb la informació de execució pressupostària del primer
trimestre d’enguany lliurada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per part de la
Intervenció General.”
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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=2725

I el Ple en resta assabentat.
1.6.- Dictamen de data 22 de maig de 2018, pel qual es proposa aprovar la
modificació de les Bases d’Execució del Pressupost 2018.
“El Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, inclou dins de la documentació que
conforma el pressupost d’una entat local les Bases d’execució.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió d’11 de gener de 2018, va aprovar
definitivament el Pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018,
dins del qual s’incorporava les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de
Barcelona.
El proper dia 1 de juliol entra en aplicació del Reial decret 424/2017 que regula el
règim de control intern de les entitats locals fent necessari un ajust en el contingut de
les Bases. Per altra banda s’ha detectat la necessitat d’adaptar altres aspectes de les
Bases al funcionament actual de la Corporació.
La tramitació de la modificació de les Bases d’execució haurà de seguir el procediment
previst per l’aprovació del pressupost, és a dir, aprovació inicial del Ple, exposició al
públic i posterior aprovació definitiva.
Vist que l’òrgan competent per a la modificació del pressupost és el Ple de la
Corporació, conforme determina l’article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del
TRLRHL.
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En conseqüència, atesos el motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
delegació eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de les Bases d’execució del Pressupost
de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018.
Segon.- EXPOSAR al públic la present modificació, prèvia la inserció del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i la seva fixació al tauler
d’edictes de la Corporació, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple, considerantse definitivament aprovada si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions, i en cas contrari el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
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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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=2956

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 (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i l’abstenció dels Grups Polítics Entesa (5),
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2),
sent el resultat definitiu de 35 vots a favor i 13 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
1.7.- Dictamen de data 17 d’abril de 2018, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, 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 Celoni 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.
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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
Celoni, 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 presentació dels serveis i la realització d'activitats d'ensenyament al
centre municipal d'expressió de Sant Celoni
 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 de serveis d'escola 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.
III - Preu públic per les quotes de tractament de logopèdia i psicoteràpia del servei
d'assistència multiprofessional de l'Ajuntament de Sant Celoni
 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.
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IV - Preu públic per a la prestació del servei d'ajuda a domicili per a la gent gran i/o
persones amb dependència sociosanitària
 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.
V - Preu públic per a la prestació del servei de teleassistència
 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.”
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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
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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 48 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups Polítics
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(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 46 vots a favor i 2
abstencions.
2.- 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).
2.1.- Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, sobre la xarxa d’impulsors
als municipis de la garantia juvenil.
“Atès que la Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea
amb l'objectiu de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien, ni
segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació
contínua, formació com a aprenents, o un període de pràctiques laborals.
Atès que la finalitat d’aquest programa és reduir l’atur juvenil i aconseguir un canvi
estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació a través de mesures
concretes de l’àmbit del treball, la formació i l’emprenedoria.
Atès que a Catalunya, aquesta iniciativa s’ha desplegat a través del Servei d’Ocupació
de Catalunya arran de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per
a l'any 2015, modificada per l’Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny.
Atès que segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres
contractacions de personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa
de Garantia Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa
d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com les pròrrogues de
les contractacions efectuades en les diferents convocatòries, són a jornada completa i
finalitzen el 30 de juny de 2018.
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Atès que a diferència d’altres anys, aquest 2018 no s’han publicat les convocatòries
públiques per a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la
garantia juvenil.
Atès que arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la directora
del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha confirmat que no es preveu renovar aquesta
figura i que es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques d’intervenció directa
sobre les persones joves que en cap cas s’han descrit ni especificat.
Atès que la figura dels impulsors de la garantia juvenil són fonamentals per seguir
treballant amb el col·lectiu de joves i la pèrdua d’aquesta figura pot comprometre la
incorporació dels joves al mercat de treball.
Atès que els impulsors i les impulsores han posat en marxa unes polítiques
d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no existien, obrint una porta
d’accés als i les joves i realitzant un servei d’acompanyament més proper del que el
Servei d’Ocupació de Catalunya pot fer.
Atès que cal denunciar l'endarreriment en la gestió feta dels recursos provinents de la
Comissió Europea per a la Garantia Juvenil, per part d’ambdós governs, de l’Estat i la
Generalitat, que entre un i l'altre han desaprofitat fins un 56% dels fons europeus
assignats a aquest programa i que segons la Comissió Europea encara s’estaria a
temps de cobrar la totalitat de l’assignació conforme es certifiquin les activitats
subvencionables.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció els
següents ACORDS:
1. Instar el Govern de la Generalitat a prorrogar, a través del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la Xarxa d’Impulsors del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya o incorporar una figura similar a les
mateixes entitats on estaven els Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del
Programa de Garantia Juvenil (2014-2020).
2. Instar el Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients a
polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a que la Xarxa
d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i
les joves.
3. Instar el Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i col·laboració
entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en
totes les mesures i programes que s’adrecin als i les joves.
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4. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya 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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=3223

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 48 membres presents a la sessió, des
51 que de fet i dret el constitueixen, dels Grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2).
2.2.- Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, en suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca.
“El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou
docents de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20
d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils
per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la
denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les
declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil,
que negaven taxativament aquelles no fonamentades acusacions.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es
van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’IES
El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les
expressions que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes
i tergiversen les diverses intervencions a les classes. Tot i que l'IES a dia d'avui no
s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis d’Inspecció, el mateix 3
d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar espais de
trobada entre alumnat, docents, Institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar
la situació, contrarestar el relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat
de l’alumnat.
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als
representants sindicals en la Junta de Personal que la Especio havia dut a terme les
pertinents indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora,
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l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al
Director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van
presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar – òrgan màxim responsable de la
cura de la convivència en el centre i en el que hi tenen representació el professorat, les
famílies, els alumnes i l’Ajuntament aprovava per assentiment unànime un comunicat
en el qual es rebutjaven les greus acusacions contra el professorat i es defensava la
professionalitat dels docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat com
als docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a la
dinàmica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la
hostilitat que ha rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia
ha impulsat l'inici un procediment judicial tant desorbitat com inadequat – utilitzant els
qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el
dia 24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la denúncia de la Fiscalia,
l’assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat
i el respecte d’uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies
del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de
comunicació en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament
del professorat implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la
comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no
respectar la presumpció d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la
denúncia.
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb
les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan
sols sentir la posició del propi Institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva
ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar més
suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia fiscalia.
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les
mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada
per ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la
lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’Institut.
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el
model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una
divisió inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en
símbol d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.
Per tot plegat, el grup CUP Poble Actiu, recollint les demandes de l’assemblea de
professorat d’El Palau i la Plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la
Barca, proposa al Ple de la Diputació de Barcelona el següents ACORDS:
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1. Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’IES El
Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació
similar.
2. Demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat d’El
Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra
docents de l’escola pública catalana.
3. Reclamar de les Institucions educatives i polítiques la protecció del nostre
professorat. Que es faci públic l’informe de la inspecció educativa que exonerava el
professorat d’El Palau i es doni suport públic al professorat.
4. Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra
l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.
5. Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre totes
les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de pobles de
l’Estat espanyol, Europa i el món.
6. Traslladar aquests acords al claustre i el Consell Escolar de l’IES El Palau, al
Departament d’Ensenyament, als grups municipals de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als 311 municipis de la
demarcació i a les entitats municipalistes.”
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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=4547

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 (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Entesa (5) i CUP - Poble
Actiu (2), el vot en contra dels Grups Polítics Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de
la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), sent el resultat definitiu de 32 vots a favor, 6 vots en
contra i 10 abstencions.
Abandona la sessió el diputat senyor González (PSC-CP).
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2.3.- Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona,
relativa a delimitar normativament la situació d’habitatge desocupat i perquè els
ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives.
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pels Grups Polítics
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i
acceptades pel Grup proposant.
“L'Impost sobre Béns Immobles és un tribut de caràcter real, directe i obligatori que, té
com a fet imposable la titularitat dels béns immobles rústics i urbans, i els béns
immobles de característiques especials. És en l'actualitat, el tribut municipal més
rellevant des de la perspectiva recaptatòria i, a més, ve apuntant una tendència a
guanyar pes dins de l'estructura financera dels municipis. Segons l’Informe econòmic i
financer dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya El sector públic local a
Catalunya per al 2016, és l’impost que aporta el major volum de recursos propis dels
ajuntaments, representant un 48,2% dels ingressos tributaris i un 28,8% del total
d’ingressos. Segons dades de l’estadística cadastral per a l’any 2016 pel que fa a la
demarcació de Barcelona va resultar una quota líquida urbana de 1.861.257.225
euros, rústica de 7.293.334 i de béns immobles de característiques especials (BICE)
de 49.411.146, donant un import total de 1.917.961.705 euros. L’IBI urbà de la
demarcació representa el 97% de la totalitat dels imports liquidats.
L’increment progressiu de l’IBI s'ha utilitzat com un mecanisme per pal·liar en bona
part la forta caiguda dels ingressos als ajuntaments, asfixiats per l'objectiu de dèficit i
per la disciplina angoixant d’estabilitat pressupostària, imposades pel govern Espanyol
tant a les Comunitats Autònomes com als ens locals, que ha derivat en un progressiu
deteriorament de la capacitat de despesa dels ajuntaments per atendre necessitats
socials i serveis públics, d'especial agudesa i impacte en la conjuntura de crisi
econòmica.
Precisament una de les assignatures pendents del Govern de l’Estat i també dels
governs de la Generalitat de Catalunya és l’elaboració d’una llei de finançament local
que garanteixi la seva sostenibilitat i autonomia. Lleis que assegurin la suficiència
financera i l'autonomia dels municipis, cada vegada més pressionats per afrontar
serveis socials bàsics, però sense els ingressos suficients.
Però més enllà d'aquest debat de caràcter genèric sobre la inadequada distribució dels
ingressos de l'Estat i de la Generalitat a les hisendes locals, ens preocupa la
configuració actual de l'impost a l'habitatge habitual, l'IBI. Un impost que ha
experimentat una alça insostenible per a moltes famílies i persones que es troben en
una difícil situació econòmica, un tribut que el ministre d'Hisenda ha incrementat en els
durs anys de retallades. Recordem al respecte les mesures imposades pel govern del
PP i que van suposar increments per imperatiu legal dels tipus impositius de l'IBI, amb
el resultat d'un increment de l'esforç i la pressió fiscal i per extensió de majors recursos
locals destinats a subsidiar part de les despeses tributàries a moltes famílies
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vulnerables. Al mateix temps i amb la protecció d’una legislació hipotecària, processal i
civil en benefici de les entitats financeres, continua el drama social dels
desnonaments. Amb data de 31 de desembre de 2016, hi havia a Catalunya 43.886
pisos buits (el 90% de la demarcació de Barcelona) producte d’execucions o de
desnonaments hipotecaris, segons dades del Registre d’habitatges buits i habitatges
ocupats sense títol habilitant, que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
L'art. 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) determina, en relació
amb els tipus impositius de l'IBI, que “es tracta d'immobles d'ús residencial que es
troben desocupats amb caràcter permanent, per complir les condicions que es
determinin per reglament, els ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50 per
cent de la quota líquida de l'impost. Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes
passius d'aquest tribut i al qual resultaran aplicable, en el no previst en aquest
paràgraf, les seves disposicions reguladores, es meritarà el 31 de desembre i es
liquidarà anualment pels ajuntaments, una vegada constatada la desocupació de
l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari”
Tot i l’habilitació normativa, els successius governs de l'Estat no han desenvolupat
aquest precepte legal, no han aprovat les determinacions reglamentàries referides a
les condicions per a considerar un habitatge buit. Tot i això molts ajuntaments han
incorporat a les seves Ordenances el recàrrec referit. No només això, el Govern de
l’Estat en la seva lògica de judicialitzar la legislació de Catalunya ja va presentar recurs
el 2016 contra la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i
de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, i alguns dels seus articles va
ser suspesos pel Tribunal Constitucional, tot i que posteriorment s’aixecà dita
suspensió. Recentment el Govern de l’Estat ha reincidit amb un nou recurs contra la
modificació del tribut sobre els habitatges buits que incorporava la llei de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic a Catalunya de 2017, recurs
admès pel Tribunal.
Davant la intencionada passivitat governamental de l’Estat i la seva dinàmica
impugnadora de totes aquelles lleis que representin avenços socials i enfortiments de
drets, resulta necessària la modificació de l'esmentat article 72.4 de la TRLRHL per a
incloure en la disposició legal tant les determinacions bàsiques de la condició
d'habitatge desocupat a efectes d'aplicació del recàrrec d'IBI com la remissió a
l’Ordenança municipal del contingut de desenvolupament i concreció. D'acord amb la
legislació establerta en el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals (articles:
9.1, 12.2 i 15.2), les entitats locals poden establir a les seves Ordenances fiscals el
règim de quotes tributàries d'acord amb el que es disposa legalment. Aspecte que
inclou el règim de bonificacions fiscals (art. 71 del TRLRHL) que, en el cas de l'IBI,
remet al que preveu l'article 74.2. Un apartat que no preveu cap bonificació potestativa
en relació a la situació econòmica del subjecte passiu ni tampoc en funció del valor
cadastral de l'immoble. La conseqüència d'aquest restrictiu marc normatiu és que els
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ajuntaments no podem establir bonificacions socials per als col·lectius socials més
vulnerables.
L'objectiu doncs, rau en avançar cap a un tipus d'impost de l'IBI més just, i progressar
cap a un model tributari més equitatiu, que permeti les administracions més properes
als ciutadans, els ajuntaments, a adoptar mesures sota la cobertura de la seguretat
jurídica per beneficiar els interessos dels seus veïns i veïnes.
En virtut d’aquestes consideracions, el grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona
proposa al Ple els següents
ACORDS
PRIMER.- Donar suport a la Proposició de Llei per delimitar normativament la situació
d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions
potestatives.
En aquest sentit es proposa modificar:
a. Article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en la direcció
d’exigir un recàrrec d'entre el 50 al 75% de la quota líquida de l'impost que els
ajuntaments podran determinar mitjançant Ordenança, en funció del nombre
d'anys de desocupació de l'immoble, del valor cadastral de l'habitatge i del
nombre d'habitatges en aquesta situació propietat del subjecte passiu.
b. Article 74.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a regular una
bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de l'impost sobre l'habitatge
habitual, en els casos de subjectes passius que acreditin una situació
econòmica desfavorable, d'insuficiència en les rendes familiars. En aquest
sentit, l'Ordenança determinarà i concretarà els criteris requerits així com la
quantia de bonificació en funció del valor cadastral de l'immoble.
SEGON.- Instar el Govern espanyol a desenvolupar per via reglamentària la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- Expressar el nostre rebuig a l’actitud del Govern espanyol de presentar els
recursos d’inconstitucionalitat que han impedit el desenvolupament de la legislació
catalana sobre els habitatges buits que pretenia pal·liar la situació creada per
l’absència de reglamentació estatal del recàrrec de l’IBI.
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QUART.- Traslladar el present acord al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, 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
HASH del video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=6654

Al llarg del debat, en diferents moments i abans de la votació, abandonen la sessió el
diputat senyor Forns (CiU) 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.
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), Entesa (5) i CUP - Poble Actiu (2), el vot en
contra del Grup Polític Partit Popular (3) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 39 vots a favor, 3 vots en
contra i 3 abstencions.
2.4.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la
Corporació i pels presidents delegats de les Àrees.
Abandona la sessió la vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP).
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 3246 al 4777, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 3259 al 4500,
ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre
els números 3205 al 4623, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Territori i
Sostenibilitat, compresos entre els números 3033 al 4289, ambdós inclosos de l’any
2018 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 3383 al 4523,
ambdós inclosos de l’any 2018.
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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=8584

Abandona la sessió la diputada senyora Marín (PSC-CP).
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2.5.- Precs
Es formulen diversos precs que es troben recollits en la gravació de la sessió plenària
disponible a
HASH del video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=8656

Abandona la sessió la diputada senyora Martínez (PSC-CP).
2.6.- 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 video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=9628

Abandona la sessió la diputada senyora Martinez Portell (CiU).
De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General
s’indicarà 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, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a
l’Acta de la present sessió
1. Pregunta, formulada en data 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.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació ha estat lliurada avui dia 31 de maig de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb número de registre 1800000584, us informo que, no hi ha
cap estudi al respecte.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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2. Pregunta, formulada en data 12 de març de 2018 pel portaveu del Grup
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit, passo a
formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat:
Sol·licito còpia de l’informe, en cas d’haver-se realitzat, relatiu al pavelló Guiera, del
municipi de Cerdanyola del Vallès, sobre la viabilitat de la seva remunicipalització.
La resposta, signada per la secretària general, va ser lliurada en data 25 de maig de
2018 i diu:
Com a resposta a la vostra petició de documentació, em plau fer-vos a mans la resposta que
es va donar a la petició de l’alcaldia de Cerdanyola del Vallès, sobre la viabilitat de la
remunicipalització del pavelló Guiera.
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3. 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.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació ha estat lliurada avui dia 31 de maig de 2018 i diu:
En resposta a la vostra petició amb número de registre 1840028407, us trasllado que
segons la informació facilitada des de Intervenció, no existeix cap anotació en el
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registres comptables de la Diputació de Barcelona que faci referència a l’empresa Nestlé
Waters.
En conseqüència podem afirmar que no s’ha fet cap pagament a aquesta empresa.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

4. 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.
La resposta, signada pel diputat adjunt d’Espais Naturals, va ser lliurada en data 17
de maig de 2018, i diu:
Adjunto a aquest escrit l’informe que ha redactat el gerent de Serveis d’Espais Naturals, a
l’efecte de donar resposta a la pregunta formulada pel seu Grup al vicepresident primer i
diputat president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Dionís Guiteras Rubio, sobre la
instal·lació d’un aparell desfibril·lador (DEA) a la Mola, en el parc natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
Confiant que aquest informe satisfaci la seva demanda, rebi una salutació ben cordial,
INFORME RELATIU A LA INSTAL·LACIÓ D’UN APARELL DESFIBRIL·LADOR (DEA) A LA
MOLA. P N DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC
Antecedents
Com a conseqüència de dos lamentables successos ocorreguts en el parc natural de Sant
Llorenç de Munt i l’Obac durant l’any 2017 en els quals sengles excursionistes van sofrir
problemes cardiovasculars mentre visitaven les àrees de La Mola i del Cavall Bernat,
ajuntaments del parc, entitats publiques i privades representades en la Comissió Consultiva, i
familiars d’un dels afectats es van interessar per la instal·lació de desfibril·ladors en llocs del
parc on es concentren mes visitants. Mes concretament, l’Ajuntament de Terrassa i els
familiars de l’excursionista que va traspassar mentre es trobava a La Mola, van sol·licitar la
instal·lació d’un aparell en aquest indret.
En data de 13 de novembre de 2017 es va rebre la comunicació de la declaració de la Junta
de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa que va ser contestada per escrit del cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals l’11 de desembre.
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Consideracions
Atesa la situació geogràfica de La Mola, indret només accessible a peu o en helicòpter i sense
connexió a la xarxa elèctrica, l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals va adreçar consultes a
serveis hospitalaris de cardiologia (Hospital Parc Tauli de Sabadell) els facultatius dels quals
van fer avinent que d’acord amb les experiències professionals amb els DEA (Desfibril·lador
Extern Automàtic), i amb la normativa dictada pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya (Decret 151/2012 de 20 de novembre), aquests aparells han de ser manipulats per
personal que hagi rebut amb caràcter previ una formació adequada, i han de trobar-se
instal·lats en indrets on el seu correcte funcionament sigui garantit.
En les mateixes consultes es va concloure que la instal·lació d’aquests aparells DEA
connectats a les bateries dels vehicles de la guarderia del parc i la formació dels guardes
forestals en la utilització dels mateixos, podia ser una solució per a la prestació del servei amb
totes les garanties que requereix una actuació de ressuscitació cardiopulmonar.
Conclusions
Els apartats 3.1 i 3.3.c del Decret 151/2012, i la seva remissió a l’article 3 del Reial Decret
365/2009, determinen uns requisits que no es complirien en la instal·lació d’un DEA a La Mola
al no ser possible garantir el compliment de les condicions del fabricant de l’aparell ni el
manteniment i la inspecció del mateix al quedar condicionats per l’accessibilitat.
Amb la propera adquisició de nous vehicles 4x4 per la guarderia forestal, (dels que ja han
finalitzat tots els tràmits de la licitació publica), s’instal·laran aquest aparells DEA connectats
a les bateries dels mateixos i es donarà la formació adequada al personal de la guarderia
forestal per a que siguin autoritzats pel seu us d’acord amb allò que es disposa en l’esmentat
Decret 151/2012.
Les urgències mediques a La Mola i la seva àrea d’influència es continuaran atenent a traves
de la zona habilitada com heliport d’emergència en muntanya.
Barcelona, 14 de maig de 2018
El Gerent de Serveis d’Espais Naturals
Jordi Bellapart Colomer

5. Pregunta, formulada en data 3 de maig de 2018, pel portaveu del Grup Partit
Popular, que diu:
Ramon Riera Macià, Portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’article 35.2 del seu Reglament Orgànic, presenta, per a ser
contestada per escrit, amb la entrega de la documentació que correspongui la següent:
PREGUNTA
El Decret 3047/2018 de 10/04/2018 convalida l'autorització del pagament de les
despeses que se'n derivin del viatge, allotjament i manutenció del Sr. D. S., Alcalde de
Sallent, a Brussel·les els dies 21 al 22 de març de 2018 per assistir a l'entrega de
guardons dels "PLATFORMA Awards". El Decret diu que PLATAFORMA convidà a la
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Presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, a la cerimònia d’entrega de premis el dia
21 de març de 2018 i els actes relacionats el dia 22 del mateix mes. El Premi es
lliurava el 21 i el Ple de la Diputació era el 22. La Diputació tenia vicepresidents i
diputats que podien anar a Brussel∙les i tornar en un dia i estar presents al Ple al dia
següent. Podíem nomenar un responsable de les oficines de relacions internacionals:
el Sr. Xavier Bertrana, Director de Relacions Internacionals o la Sra. Lupe Moreno,
Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. El senyor Alay no podia perquè
no pot sortir de territori nacional per raons conegudes. Malgrat això la Presidenta va
escollir a un senyor que no té cap representació de la Diputació. Diu el Decret “La
Presidenta va delegar la participació en l’acte en el Sr. David Saldoni, Alcalde de
Sallent i President de l’Associació Catalana de Municipis”. Per aquestes raons:
Demanem còpia de l’escrit de delegació i informació sobre les raons que
impossibilitaven a la resta de vicepresidents i diputats del Govern a anar en
representació de la Diputació al lliurament d’aquest Premi.
La resposta, signada pel diputa delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui, dia 31 de maig de 2018, i diu:
En resposta a la vostra petició amb registre d’entrada 1840029578 de data 3 de maig us
informo que, la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals de l’Àrea de Presidència, ha
estat guardonada en el marc de la Primera Edició dels Premis sobre projectes de
cooperació descentralitzada de PLATFORMA, que és la principal associació europea de
governs locals i regionals que treballen en el terreny de la cooperació descentralitzada
i compte amb el suport de la Unió Europea.
En concret, s’ha guardonat la Diputació amb un “Premi especial del jurat” pel projecte
“Enfortint les Capacitats de la Unió de Municipis d’Al Sahl per promoure la pau i la
coexistència”, impulsat al Líban davant la situació de crisi i emergència derivada de
l’arribada de centenars de milers de refugiats sirians.
El 9 de febrer, mitjançant una carta del Sr Frédéric Vallier, Secretari General del Consell
de Municipis i Regions d’Europa, que assumeix la secretaria tècnica de PLATFORMA,
se’ns va comunicar el guardó i va convidar la Presidenta a assistir a l’acte de lliurament,
que es celebrava al Comitè de les Regions el dimecres 21 de març de 18.30 a 21.00
hores.
Davant la coincidència del viatge de tornada i la celebració del Ple Corporatiu el dijous dia
22 de març, així com la demanda per part de PLATFORMA que recollissin el guardó
càrrecs electes, la Presidenta va convidar el Sr David Saldoni a assumir aquesta funció
com a President de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, entitat representativa
de tots els governs locals catalans. I per tant, de la demarcació de Barcelona.
El Sr. Saldoni va acceptar la invitació, recollint el guardó juntament amb el President
de la Unió de Municipis d’Al Sahl, que és la nostra contrapart en el projecte. El viatge va
ser gestionat per la Diputació però no tindrà cap cost per la institució, perquè PLATFORMA
assumirà les despeses derivades del mateix (com també ho farà amb la resta de
guardonats).
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Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

6. Pregunta, formulada en data 7 de maig de 2018 pel portaveu del Grup Partit
Popular, que diu:
El Portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona que subscribe, de
conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la citada entidad,
presenta, para ser contestada per escrito, con entrega de la documentación que
corresponda la siguiente
PREGUNTA:
En relación del contrato para la confección de un busto del nuevo rey Felipe VI que
hizo la Diputación de Barcelona, deseamos saber si se ha pagado el importe del
contrato al contratista y si éste ha entregado el busto a la Diputación de Barcelona. En
caso de que haya sido entregado este busto queremos saber en qué fecha, donde
está almacenado y por qué no se exhibe en el salón plenario de la Corporación.
Pregunta pendent de resposta.

7. Pregunta, formulada en data 14 de maig 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:
Còpia de l’estudi de planificació educativa dirigida a l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, en format electrònic a ser possible.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Educació, va ser lliurada en data 18 de
maig de 2018 i diu:
En resposta a la vostra demanda de data 14 de maig de 2018 amb registre d’entrada núm.
1840030728 on sol·licitàveu una còpia de l’estudi de planificació educativa dirigida a
l’ajuntament de Cerdanyola, us comunico que donat el volum de l’estudi (467 pàgines) us el
farem arribar a l’adreça de correu electrònic del grup Ciutadans.
Us recordem la previsió legal, contemplada a la normativa de règim local, relativa al respecte
obligat a la confidencialitat de la informació a què tenen accés els membres de les
corporacions locals per raó del seu càrrec (art. 164.6 del Text Refós de la Llei Municipal i
Règim Local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003, de 28 d'abril, i art. 16.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de
28 de novembre).
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8. Pregunta, formulada en data 17 de maig de 2018, per la portaveu 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
Tunstall Televida, empresa que ofereix el servei de Teleassistència contractada per la
Diputació de Barcelona, ens han arribat veus de les precàries condicions econòmiques
i laborals que tenen aquestes treballadores.
Ens agradaria poder conèixer les seves condicions laborals, la categoria laboral que
tenen assignada, sou que se’ls paga...
La resposta, signada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, va ser lliurada el dia 30 de maig de 2018 i diu:
En resposta a la vostra petició (núm. d’expedient 2018/0004140) sobre els serveis que presta
l’empresa Tunstall Televida, em plau informar-vos que pel que fa a la Gerència de Serveis de
Benestar Social, existeix un contracte en vigor fins al 31 de desembre de 2020 per a la
prestació del Servei Local de Teleassistència als municipis de la demarcació de Barcelona
menors de 300.000 habitants.
En el marc d’aquest contracte, la Diputació de Barcelona ha efectuat els pagaments mensuals
corresponents als serveis facturats per l’empresa des de la data d’inici del present contracte
(gener de 2017) fins al moment actual (la darrera facturació correspon al mes d’abril de 2018).
Adjunt a aquest escrit trobareu la relació mensual dels serveis prestats (usuaris) i de la seva
facturació.
Pel que fa a les condicions laborals del personal adscrit al contracte, us adjunto, també, la
informació aportada per l’esmentada l’empresa on consten el nombre de persones
assignades a cada categoria professional, les funcions específiques, la jornada laboral i la
retribució anual bruta.
Addicionalment, us adjunto un tercer document comparatiu entre les condicions laborals que
estableix el conveni marc del sector i les condicions econòmiques i socials que aplica
l’esmentada empresa al personal assignat al servei.
En el cas que necessiteu qualsevol aclariment, no dubteu de dir-ho i us prestarem des de
l’Àrea d’Atenció a les Persones el suport tècnic que us calgui.
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9. Pregunta, formulada en data 22 de maig de 2018, pel portaveu adjunt del Grup
Partit Popular, que diu:
En la sessió de 26 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va provar la convocatòria (núm. 9343/2017) i les seves bases específiques per a
l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al
curs 2016-2017, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels
alumnes d’aquestes llars d’infants, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports
de la Gerència de Serveis d’Educació.
En relació aquest tema, Xavier Mulleras, diputat 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
-

Relació en format excel d’entitats que varen sol·licitar aquesta subvenció i del
municipi on es troben. Nombre d’alumnes de llars d’infants que es beneficiarien
d’aquesta convocatòria en cada centre.
Relació d’entitats i subvencions concedides en la convocatòria 2015-2016, així
com del municipi on es troben. Nombre d’alumnes de llars d’infants que es van
beneficiar d’aquesta convocatòria en cada centre.

La resposta, signada pel diputat delegat d’Educació, va ser lliurada en data 30 de
maig de 2018 i diu:
En resposta a la informació sol·licitada pel Sr. Xavier Mulleras Vinzia, Diputat Portaveu adjunt
del Grup Popular, el passat 22 de maig de 2018, en relació a la convocatòria de subvencions
número 9343/17, aprovada per la Junta de Govern, en sessió de 26 d’octubre de 2017,
destinada al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 20162017, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes
d’aquestes llars d’infants,
INFORMO que:
1. Adjunto relació, on hi consten totes les entitats que van sol·licitar aquesta subvenció, el
municipi on es troba l’entitat -i si disposa de més d’un centre situat en altres municipis també
es relaciona-, i el nombre d’alumnes que podrien haver-se beneficiat de les subvencions.
2. No existeix cap convocatòria de subvencions pel curs 2015-2016 amb el mateix objecte, no
obstant, s’informa que amb anterioritat a aquest curs es van aprovar les corresponents als
cursos 2013-2014 i 2014-2015, amb la mateixa finalitat, per acords de la Junta de Govern de
29 de gener de 2015 (AJG 27/15) i de 14 de juliol de 2016 (AJG 336/16).
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HASH del video:”GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=“
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018053101?ts=9834

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: GNikiquWqaFJMmg4NnPNMJntHJECZrNE0+MRntqjobM=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 14 hores i 40 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.

