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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 27 de setembre 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 del seu
president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del vicepresident
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta segona, senyora
Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (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),
Arnau Funes i Romero (ENTESA), 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), 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 Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU),
Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), 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 (diputat
no adscrit), Sònia Recasens i Alsina (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), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), 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 els diputats senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA) i Pere
Regull i Riba (CiU) i les diputades senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP),
Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA).
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701
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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 pel
senyor president, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes inclosos a l’Ordre del
Dia de la sessió, que es transcriu a continuació:


1

Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona en memòria de les
víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, per la pau, la
democràcia i contra el terrorisme.
PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària celebrada en data 19 de juliol de
2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
1.2.

Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de
diputat de l'Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, com a diputat d’aquesta Corporació,
com a conseqüència del seu nomenament i presa de possessió com a Delegat
Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès, així com sol·licitar a la Junta
Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial del segon suplent de la
llista electoral de la Federació de CiU, de la Junta Electoral de Zona de
Vilafranca del Penedès, de l’Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell.

1.3.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 7562/18, de 20 de juliol de 2018, de modificació parcial del
Decret de la Presidència núm. 6777/18, de 3 de juliol, referent al règim de
dedicacions exclusives i parcials dels membres electes de la Diputació de
Barcelona, en el sentit d'acordar la dedicació exclusiva de les diputades Sra.
Laia Sabater i Díaz i Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà i deixar sense efecte la
dedicació exclusiva del diputat Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba.

Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.4.

Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la Mesa General de
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, subscrit en
data 18 de juliol de 2018, sobre la modificació parcial de l’apartat Sisè, punt II,
de l’Acord sobre personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat,
aprovat per Acord del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2016 (actualitzat per
Acord del Ple de 22 de febrer de 2018).

1.5.

Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions bàsiques i
complementàries del personal funcionari de carrera, del personal directiu
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professional, del personal eventual i del personal laboral al servei de la
Diputació de Barcelona, en un percentatge de l’1,5 per al període comprès
entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2018, i de l’1,75 per al període comprés
entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018, respecte a les retribucions
percebudes amb efecte de 31 de desembre de 2017, d’acord amb el que
disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2018, així com aprovar l’efecte retroactiu a l’1 de gener de 2018.
1.6.

Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment els apartats tercer, quart i
cinquè de la part dispositiva de l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària
de 29 de juliol de 2015, parcialment modificat per acords plenaris en sessions
ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20 de juliol de 2017, en el sentit
d’incrementar les retribucions dels membres electes de la corporació, tant
exclusives com parcials, així com les quanties de les indemnitzacions per
assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de
Seguiment, en el percentatge de l’1,5, per al període comprès entre l’1 de
gener i el 30 de juny de 2018, i de l’1,75 per al període comprès entre l’1 de
juliol de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018, amb efectes retroactius des de
l’1 de gener de 2018.

Servei de Programació
1.7.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 13/2018 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018.

Intervenció General
1.8.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Compte general de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2017.

1.9.

Dictamen pel qual proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat
d’execució dels pressupostos de la corporació i de les entitats que formen part
del seu sector públic 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 segon trimestre de 2018.

Organisme de Gestió Tributària
1.10. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació d’un increment d’un 1,5 per cent amb
efectes de l’1 de gener de 2018, i un increment addicional d’un 0,25 per cent
amb efectes de l’1 de juliol de 2018, de les retribucions del personal funcionari,
laboral i directiu professional de l’ORGT, en els termes previstos a la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i
l’Acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2018.
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1.11. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals, la revocació de la delegació de les fiances urbanístiques
i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.12. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la modificació, la revocació i
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Llagosta, 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.
1.13. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
1.14. 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.
1.15. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 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
universalització de l’educació de 0 a 3 anys.

2.2.

Moció que presenten els Grups Polítics Entesa, Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal i Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, de suport als actes del
80è aniversari del comiat a les Brigades Internacionals.

2.3.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les diferents Àrees.

2.4.

Precs
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2.5.

Preguntes
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q="

Declaració Institucional, en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes
de Barcelona i Cambril, per la pau, la democràcia i contra el terrorisme.
L’Excm. Senyor Castells (CiU), president de la Diputació de Barcelona, dona lectura a
la Declaració Institucional, acordada per unanimitat per tots els Grups polítics de la
corporació, que diu:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN
MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DELS ATEMPTATS TERRORISTES DE
BARCELONA I CAMBRILS PER LA PAU, LA DEMOCRÀCIA I CONTRA EL
TERRORISME
Els dies 17 i 18 d’agost de 2017 han quedat marcats a la retina de tots els ciutadans i
ciutadanes del nostre país. Els cruents atemptats perpetrats per Estat Islàmic a la
Rambla de Barcelona i al Passeig Marítim de Cambrils, que van provocar 16 víctimes
mortals i més d’un centenar de ferits, van ser un cop dur per a tots i totes nosaltres.
Però, la resposta cívica i pacífica de la ciutadania va ser la millor resposta. Un any
després, reiterem la nostra ferma condemna d’aquells atemptats i, com no pot ser
d’una altra manera, volem recordar i homenatjar a les víctimes d’aquells actes
terroristes i reiterar el suport a tots els familiars i amics.
Un dels pilars fonamentals de les societats democràtiques i civilitzades és que sota
cap concepte es pot atemptar contra la vida humana, en nom de res i de ningú.
En aquells dies tan complicats i durs que tots tenim molt presents reivindiquem
l’excel·lent tasca desenvolupada pels cossos d’emergències, de seguretat, mèdics, de
prevenció, institucions, organitzacions i, molt especialment, les institucions del nostre
país, i al front d’elles els màxims responsables dels cossos de seguretat i mossos, que
van fer front a les conseqüències dels atemptats responent amb una gran
professionalitat davant la gran adversitat i dificultat del moment. No podrem agrair mai
prou la tasca que van dur a terme tantes i tantes persones, posant en perill les seves
pròpies vides i combatent a un dels enemics més cruents de la nostra època: el
terrorisme.
El passat 17 d’agost també vam recordar tots aquells ciutadans i ciutadanes que van
col·laborar i ajudar en aquells dies tràgics. El 17 i 18 d’agost del 2017 vam demostrar
al món i a nosaltres mateixos l’esperit solidari, obert i col·laboratiu de la nostra
societat.
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Precisament aquest esperit és el que hem de reivindicar, convertint la Rambla de
Barcelona i el Passeig Marítim de Cambrils en artèries de vida.
Un lloc de trobada, de diversitat cultural, de respecte i de civisme, una mostra del que
són els nostres pobles i ciutats: punts de trobada i convivència per a tothom, uns
espais de no discriminació i garants de l’exercici de la llibertat. I avui ens tornem a
reafirmar en la voluntat de seguir construint municipis on imperi el respecte, la llibertat i
la pau. Un país que s’alça dient que no té por. Que no tenim por.
Davant del terrorisme que vol amenaçar la societat de convivència de Catalunya,
Europa i gran part del món, no permetrem posar en crisi el nostre model de pau i
llibertat. Ni el jihadisme ni cap mostra de terror podran canviar la nostra ferma voluntat
de viure en unes ciutats i pobles oberts, tolerants, i respectuosos amb totes les formes
de pensar. Aquest és el camí que hem decidit seguir fent, amb la pau com a eix
vertebrador de les nostres societats.
Alhora, cal que els països que es pretenen a si mateixos com a democràtics, civilitzats
i moderns no contribueixin de cap manera en la venda d’armes ni material bèl·lic als
intolerants, de manera directa o indirecta. El compromís amb la pau és i ha de ser una
prioritat per tots nosaltres i, per tant, com a societat no podem tolerar en cap cas que
el negoci armamentístic sigui aliè a la realitat creixent del terrorisme internacional. Tots
hem de predicar amb l’exemple.
El millor homenatge que podem fer a les víctimes, als familiars i als amics és refermar
el nostre compromís granític amb la democràcia, la tolerància, el respecte, la llibertat i
la pau. A totes les víctimes, ferits, familiars i amics: sempre sereu presents en la nostra
memòria i en la d’aquest país.
No tenim por, som gent de pau. 17 d’agost de 2018
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 19 de juliol de
2018. El senyor president, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 19 de juliol
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.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2.- Dictamen de data 24 de juliol de 2018, pel qual es proposa prendre en
consideració la renúncia al càrrec de diputat de l'Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba,
com a diputat d’aquesta Corporació, com a conseqüència del seu nomenament i
presa de possessió com a Delegat Territorial del Govern de la Generalitat al
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Penedès, així com sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir
la credencial del segon suplent de la llista electoral de la Federació de CiU, de la
Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, de l’Il·lm. Sr. Pere Pons i
Vendrell.
“Vist l’escrit presentat, en data 20 de juliol de 2018, en el Registre General de la
Diputació de Barcelona i inscrit amb el núm. 1840037449, per l’Il·lm. Sr. Pere Regull i
Riba, diputat d’aquesta corporació pel grup polític de la Federació Convergència i Unió
(CiU) –segons acord de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès de data
23 de juny de 2015–, en què renuncia expressament al seu càrrec de diputat de la
Diputació de Barcelona, a conseqüència del seu nomenament com a delegat territorial
del Govern de la Generalitat al Penedès, per Decret de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya 158/2018, de 17 de juliol, i publicat al DOGC 7668 de 20 de juliol de
2018.
Atès que, segons l’acta de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès de
data 23 de juny de 2015, pel qual es proclamen els diputats provincials, RESULTA que
el segon suplent de la llista electoral de la Federació Convergència i Unió per dita
Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès és l’Alcalde de l’Ajuntament de
Subirats, senyor PERE PONS I VENDRELL.
Vist que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), preveu que en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la
condició de diputat o diputada, la vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un dels
suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre ells.
Atès que en relació amb els efectes de la renúncia d’un membre electe d’una
corporació local, el Tribunal Constitucional, en sentència d’11 de novembre de 1998,
ha considerat que la renúncia presentada per un electe local és revocable per ell
mateix en tant que el Ple de la corporació no hagi pres raó de la renúncia. Una vegada
que s’ha produït la presa en consideració per part del Ple de la corporació la renúncia
és vàlida a tots els efectes. En el mateix sentit, el Tribunal Suprem, en sentència de 23
de gener de 2006, assenyala que perquè la renúncia operi com a causa legítima de la
pèrdua de condició d’electe local és necessari que es faci efectiva per escrit davant el
Ple de la corporació. Per tant, la renúncia no es fa efectiva en el moment de la
presentació de l’escrit en el Registre General de la corporació sinó justament quan dita
renúncia, registrada en la corporació local, és sotmesa al Ple, essent en aquest
moment quan es fa efectiva, per la qual cosa, és possible la seva revocació abans que
el Ple en prengui coneixement.
Vist que l’article 7 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
expressament que el diputat o diputada que resulti proclamat haurà de presentar la
credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
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Vista la Instrucció de la Junta Electoral Central 3/2003 sobre substitució de càrrecs
representatius locals, adoptada en sessió de 10 de juliol de 2003 i publicada en el BOE
de 18 de juliol de 2003.
Vistos els acords de la Junta Electoral Central de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de
juliol de 1994 en virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el diputat
o diputada electe té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer
Ple que se celebri.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputat provincial de
la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, de la llista electoral de la
Federació Convergència i Unió (CiU), de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del
Penedès, de conformitat amb el seu escrit de renúncia al càrrec de diputat de la
Diputació de Barcelona, que va tenir entrada en el Registre General d’aquesta
corporació el dia 20 de juliol de 2018, a conseqüència del seu nomenament com a
delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès, per Decret de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya núm. 158/2018, de 17 de juliol i publicat al
DOGC núm. 7668 de 20 de juliol de 2018 (núm. Registre 1840037449).
Segon. SOL·LICITAR a la JUNTA ELECTORAL CENTRAL que, de conformitat amb
el que disposa l’article 206 de la LOREG, procedeixi al nomenament i a lliurar la
credencial del segon suplent a diputat provincial de la Diputació de Barcelona
corresponent a la llista electoral de la Federació Convergència i Unió, de la Junta
Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, senyor PERE PONS I VENDRELL.
Tercer. Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de nou diputat del
senyor PERE PONS I VENDRELL per part de la Secretaria General, se li NOTIFIQUI
de forma fefaent la recepció de la dita credencial, als efectes que pugui prendre
possessió del seu càrrec com a diputat d’aquesta corporació local. La presa de
possessió tindrà lloc en la primera sessió plenària que se celebri, previ jurament o
promesa del càrrec de diputat de conformitat amb la fórmula establerta en el Reial
decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i
patrimoni, així com la declaració de possibles incompatibilitats i qualsevol activitat
econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, segons els
models aprovats pel Ple corporatiu, tot això, d’acord amb el que disposen els articles
75.7 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 163.1 del
Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
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Quart. DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als
efectes legals oportuns.
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, al Sr. Pere Pons i
Vendrell, a la Presidència de la Diputació de Barcelona, a la Secretaria General, a la
Intervenció General, al portaveu del grup polític de CiU, i als portaveus de la resta de
grups polítics, als efectes del seu coneixement general.”
I el Ple en resta assabentat.
1.3.- Dictamen de data 13 de setembre de 2018, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència núm. 7562/18, de 20 de juliol de 2018, de
modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 6777/18, de 3 de juliol,
referent al règim de dedicacions exclusives i parcials dels membres electes de la
Diputació de Barcelona, en el sentit d'acordar la dedicació exclusiva de les
diputades Sra. Laia Sabater i Díaz i Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà i deixar sense
efecte la dedicació exclusiva del diputat Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba.
“Atès que el president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 7562/2018,
de 20 de juliol, de modificació parcial del Decret de la Presidència 6777/2018, de 3 de
juliol, en el sentit d’acordar que la Sra. Laia Sabater i Díaz i la Il·lma. Sra. Rosa
Funtané i Vilà exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva i de deixar sense
efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, el text literal del qual és
el següent:
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 25
de juny de 2018, va acordar: d’una banda, prendre en consideració la renúncia com a
presidenta d’aquesta corporació de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès; i d’altra banda,
declarar vacant la Presidència de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la
renúncia de la seva titular.
Atès que, com a conseqüència de la renúncia de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, s’ha produït
la vacant de la Presidència, i, per tant, era necessari procedir a l’elecció d’un nou president
de la Diputació de Barcelona, en la forma establerta als articles 207 i següents de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, i l’article 60.5 del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 28
de juny de 2018, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament del titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa,
d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb
la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la
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Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, va dictar el Decret núm.
6777/2018, de 3 de juliol, pel qual s’aprova el nomenament del membres electes que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb les quantitats
aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 29 de
juliol de 2015, i posteriorment modificat en sessions plenàries ordinàries de 30 de
juny de 2016 i 20 de juliol de 2017.
Atès que, amb posterioritat, en data 9 de juliol de 2018, es va presentar un escrit del
Grup Polític CUP-Poble Actiu, que es va registrar al Registre General de la Diputació
de Barcelona amb el número 1840036473, de data 9 de juliol de 2018, en què
expressament sol·licita que amb efectes de 10 de juliol, la diputada del referit Grup
polític, Sra. Laia Sabater i Díaz, portaveu adjunta del grup, exerceixi el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, per la qual cosa és necessari modificar parcialment el Decret de
la Presidència 6777/2018, de 3 de juliol, en els termes sol·licitats pel Grup polític CUPPoble Actiu.
Atès que, en data 17 de juliol de 2018, el president del Grup polític ERC-AM, va
presentar un escrit al Registre general d’entrada de la Diputació de Barcelona núm.
1800018341, en què sol·licita a la Presidència que la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà,
diputada adjunta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat exerceixi el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del dia 1 de setembre d’enguany,
deixant sense efecte la dedicació parcial que tenia assignada.
Atès que l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba va ser nomenat delegat territorial del Govern de
la Generalitat al Penedès, per Decret del President de la Generalitat núm. 158/2018, de
17 de juliol, publicat al DOGC núm. 7668 de 20 de juliol de 2018.
Vist l’escrit de data 20 de juliol de 2018 de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba en què
renuncia al càrrec de diputat provincial.
Atès que, de conformitat amb el que disposa la Sentència del Tribunal Constitucional
45/83 i les resolucions de la Junta Electoral Central, de 9 de juliol de 2010, s’estableix
que ja que la Generalitat de Catalunya no ha regulat les causes d’inelegibilitat,
resulten d’aplicació les establertes, amb caràcter general, als articles 6 i 177 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny de règim electoral general, sense perjudici del que
estableixi la legislació autonòmica.
Atès que la Llei catalana 13/2005, de 27 de desembre, de règim i incompatibilitat dels
alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya, al seu article 2 considera com
alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, els delegats
territorials del govern.
Atès que l’article 3 de la Llei 13/2005, estableix que els alts càrrecs al servei de la
Generalitat de Catalunya han d’exercir les seves funcions amb dedicació plena, no
poden compatibilitzar la seva activitat amb l’exercici d’un altre lloc, càrrec,
representació, professió o activitat mercantil, professional o industrial, de caràcter

Àrea de Presidència
Secretaria General

públic o privat, per compte propi o aliè, llevat les excepcionalitats establertes a la
pròpia llei.
Atès que l’article 10.2 de la referida Llei 13/2005, estableix com a excepcionalitat a les
incompatibilitats establertes al seu article 3, que els alts càrrecs al servei de la
Generalitat de Catalunya puguin compatibilitzar l’exercici del seu càrrec amb la
condició de membre electe de les corporacions locals, llevat que tingui a la
corporació local una dedicació exclusiva o dedicació fixa a temps parcial.
Atès que, per tant, és incompatible l’exercici del càrrec amb dedicació exclusiva a la
Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba amb l’exercici del seu càrrec
de delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès, i que l’esmentada
incompatibilitat es produeix en el moment en què prengui possessió del nou càrrec.
Per tot l’esmentat anteriorment, és necessari modificar parcialment el Decret de la
Presidència 6777/2018, de 3 de juliol, en el següent sentit: d’una banda, acordar que la
Sra. Laia Sabater i Díaz, portaveu adjunta del Grup polític CUP-PA, exerceixi el seu
càrrec amb dedicació exclusiva i que, la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, diputada
adjunta a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat exerceixi el seu càrrec amb dedicació
exclusiva, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018, d’acord amb les peticions
formulades pels Grups polítics de CUP-PA i ERC-AM, respectivament; i, d’altra banda,
deixar sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, a
conseqüència del seu nomenament i presa de possessió com a delegat territorial del
Govern de la Generalitat al Penedès, al resultar incompatible d’acord amb el que
disposa l’article 10.3 en relació amb els articles 3 i 2 de la Llei 13/2005, de 27 de
desembre de règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de
Catalunya.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin.
En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que
es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, estableix que el nombre màxim de membres electes
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32
i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres
electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de
major població de la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte
de la província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.
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Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista
per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a les de
la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència,
vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin una
especial permanència en la Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents,
superior a la resta de diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la
determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la
proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació
local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si
escau, els organismes dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la
seva dedicació a aquesta entitat local o organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin indemnitzacions per les
despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes
d’aplicació general a les administracions públiques i les que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va acordar
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les
característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple
corporatiu en la mateixa sessió extraordinària.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 30 de juny de 2016, va
aprovar la modificació parcial de l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de
juliol de 2015, en el sentit de fixar les retribucions econòmiques a percebre en concepte de
sou i els percentatges de dedicació (75%, 51% i 25%) dels vicepresident/es; membres de la
Comissió Executiva; i presidents/es dels grups polítics amb dedicació parcial.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2017, va acordar
incrementar un 1% les retribucions, en concepte de sou, dels membres electes d’aquesta
corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, així com les
indemnitzacions per assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment de les quals siguin membres en les quanties i condicions
aprovades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, amb efectes
retroactius de l’1 de gener de 2017, i de conformitat amb la disposició addicional 32 de la
Llei 3/2017, de pressupostos generals de l’Estat per al 2017.
Vista la providència de la Presidència en què insta la Secretaria General perquè realitzi els
actes administratius necessaris per modificar parcialment el Decret de la Presidència núm.
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6777/2018, de 3 de juliol, referent al règim de dedicacions exclusives i parcials dels
membres electes de la corporació, en el sentit següent: d’una banda, acordar que la Sra.
Laia Sabater i Díaz, portaveu adjunta del Grup polític CUP-PA, exerceixi el seu càrrec
amb dedicació exclusiva, amb efectes del dia de la signatura del Decret d’aquesta
Presidència i, que la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, diputada adjunta a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb efectes
del dia 1 de setembre de 2018, d’acord amb les peticions formulades pels grups
polítics CUP-PA i ERC-AM, respectivament; i, d’altra banda, deixar sense efecte la
dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, a conseqüència del seu
nomenament i presa de possessió com a delegat territorial del Govern de la
Generalitat al Penedès, al resultar incompatible d’acord amb el que disposa l’article
10.3 en relació amb els articles 3 i 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre de règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya, amb
efectes del dia 20 de juliol de 2018.
Vist l’informe de la Secretaria General de juny de 2018 (DIBA 3/2018).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament
orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer.- MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 6777/2018, de 3 de
juliol (publicat al BOPB de 6 de juliol de 2018), en el següent sentit: d’una banda, acordar
que la Sra. Laia Sabater i Díaz, portaveu adjunta del Grup polític CUP-PA, exerceixi el
seu càrrec amb dedicació exclusiva amb efectes del dia de la signatura del Decret
d’aquesta Presidència i, que la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, diputada adjunta a
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2018, d’acord amb les peticions formulades pels
Grups polítics CUP-PA i ERC-AM, respectivament; i, d’altra banda, deixar sense efecte
la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, a conseqüència del seu
nomenament i presa de possessió com a delegat territorial del Govern de la
Generalitat al Penedès, al resultar incompatible d’acord amb el que disposa l’article
10.3 en relació amb els articles 3 i 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre de règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya, amb
efectes del dia 20 de juliol de 2018.
Segon. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, que els membres electes
d’aquesta Corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, president
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta segona
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, vicepresident quart
Il·lma. Sra. Nuria Parlón i Gil, vicepresidenta cinquena

Àrea de Presidència
Secretaria General

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, diputat delegat i president del Grup polític
ERC-AM
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez, presidenta del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del Grup polític Entesa
Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, president del Grup polític PP
Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner, president del Grup polític C’s
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo, president del Grup polític CUP-PA
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, membre de la Comissió Executiva i
portaveu del Grup polític CiU
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, membre de la comissió executiva, diputat delegat
i portaveu del Grup polític ERC-AM
Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia, portaveu del Grup polític PP
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, portaveu del Grup polític PSC-CP
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, portaveu del Grup polític C’s
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà, diputada delegada
Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina, diputada delegada
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut, diputat delegat i portaveu adjunt del Grup polític ERCAM
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero, diputat delegat
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol, diputat delegat
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller, diputat delegat
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, diputada delegada
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, diputat adjunt
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, diputada ajunta
Il·lma. Sra. Ana Maria del Puy del Frago i Barés, portaveu adjunta del Grup polític
PSC-CP
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia, portaveu adjunt del Grup polític Entesa
Sra. Laia Sabater i Díaz, portaveu adjunta del Grup polític CUP-PA

Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran les
retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any, d’acord amb les
retribucions següents:
Nom i cognoms

Càrrec

Nivell
de
retribucions
brutes mensuals

1. Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa

President

A-1: 7.178,93 €

2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i
Rubio
3. Il·lma. Sra. Mertixell Budó i
Pla
4. Il·lm. Sr.
Casals

Martí

Pujol

i

Vicepresident primer i president
de
l’Àrea
de
Territori
i
Sostenibilitat
Vicepresidenta
segona
i
presidenta de l’Àrea d’Atenció a
les Persones
Vicepresident tercer i president
de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports

A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
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Nom i cognoms

Càrrec

Nivell
de
retribucions
brutes mensuals

5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i
Fusté

Vicepresident quart i president
de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local

A-2: 6.431,14 €

Vicepresidenta cinquena

A-2: 6.431,14 €

President Grup ERC-AM i diputat
delegat d’Urbanisme i Habitatge

A-2: 6.431,14 €

Presidenta Grup PSC-CP

A-2: 6.431,14 €

Presidenta Grup Entesa

A-2: 6.431,14 €

President Grup PP

A-2: 6.431,14 €

President Grup C’s

A-2: 6.431,14 €

President Grup CUP-PA

A-2: 6.431,14 €

6. Il·lma. Sra. Nuria Parlón i
Gil
7. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut
i Bosque
8. Il·lma. Sra. Nuria Marín
Martínez
9. Il·lma.
Sra.
Alexandra
Sevilla Oliveras
10. Il·lm. Sr. Manuel Reyes
López
11. Il·lm. Sr. Miguel Ángel
Ibáñez Giner
12. Sr. Joaquim Jesús Duran i
Redondo
13. Il·lm. Sr. Joan
Garcia i Cañizares

Carles

14. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i
Colomer
15. Il·lm. Sr. Ramon Riera
Macía
16. Il·lma. Sra. Pilar Díaz
Romero
17. Il·lm. Sr. Salvador Tovar
Funes
18. Il·lma. Sra. Teresa M.
Fandos i Payà
19. Il·lma.
Sra.
Sonia
Recasens i Alsina
20. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
21. Il·lm. Sr. Antoni García i
Acero
22. Il·lm. Sr. Rafael Homet i
Ventayol
23. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i
Esteller

Membre
de
la
Comissió
Executiva;
diputat
delegat
d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la
Informació; i portaveu Grup CiU
Membre
de
la
Comissió
Executiva i diputat delegat
d’Infraestructures
Viàries
i
Mobilitat i portaveu Grup ERCAM

A-2: 6.431,14 €

A-2: 6.431,14 €

Portaveu Grup PPC

A-3: 5.725,91 €

Portaveu Grup PSC-CP

A-3: 5.725,91 €

Portaveu Grup C’s

A-3: 5.725,91 €

Diputada delegada d’Esports

A-3: 5.725,91 €

Diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació
Diputat delegat de Comerç i
portaveu adjunt d’ERC-AM
Diputat delegat d’Igualtat i
Ciutadania

A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €

Diputat delegat d’Educació

A-3: 5.725,91 €

Diputat delegat de Cultura

A-3: 5.725,91 €
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Nivell
de
retribucions
brutes mensuals

Nom i cognoms

Càrrec

24. Il·lma. Sra. Laura Martínez i
Portell
25. Il·lm. Sr. Josep Salom i
Ges
26. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i
Vilà
27. Il·lma. Sra. Ana María del
Puy del Frago i Barés
28. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez
Herencia
29. Sra. Laia Sabater i Díaz

Diputada delegada
Pública i Consum

de

Salut

A-3: 5.725,91 €

Diputat adjunt Turisme

A-3: 5.725,91 €

Diputada adjunta a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat

A-3: 5.725,91 €

Portaveu adjunta Grup PSC-CP

A-4: 3.833,81 €

Portaveu adjunt Grup Entesa

A-4: 3.833,81 €

Portaveu adjunta Grup CUP-PA

A-4: 3.833,81 €

Quart. RATIFICAR, en conseqüència amb l’apartat segon, que els membres electes
d’aquesta corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial són:

1.
2.
3.
4.
5.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, President Grup CiU
Il·lm. Sr. Arnau Funes i Romero, portaveu del Grup polític Entesa
Sra. Maria Rovira i Torrens, portaveu del Grup polític CUP-PA
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau, diputat adjunt d’Espais Naturals

Cinquè. RATIFICAR, en conseqüència amb l’apartat quart d'aquesta resolució, que els
membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial abans designats percebran
les retribucions següents en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:
Nom i cognoms

Càrrec

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana
President Grup CiU
i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes i Portaveu
Grup
Romero
Entesa
3. Sra. Maria Rovira i Portaveu
Grup
Torrens
CUP-PA
Diputat
delegat
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent
d’Espais Naturals i
Torras
Medi Ambient
5. Il·lm. Sr. Jesús Calderer Diputat
adjunt
i Palau
d’Espais Naturals

%
Dedicació

Nivell
de
retribucions
brutes mensuals

75

A5 – 4.823,36 €

51

A6 – 2.920,21 €

25

A6 – 1.431,47 €

51

A6 – 2.920,21 €

75

A6 – 4.294,43 €

Sisè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les assistències efectives
a les sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives i de seguiment de les quals
siguin membres de ple dret en la quantia i condicions aprovades per acord del Ple corporatiu
en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, parcialment modificat per acords del Ple en
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sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i de 20 de juliol de 2017, d’acord amb les
quanties i condicions següents:
a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple, 858,50 €.
b) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de seguiment i
a la Comissió Especial de Comptes, 393,90 €.
c) El nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions de les comissions
informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, en què estan
integrats els diputats i diputades, que es faran efectives serà, com a màxim, de dues
al mes.
d) No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions especials ni
altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la corporació.
Setè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, el nombre de membres electes que exerceixen
el seu càrrec amb dedicació exclusiva és de 29 sobre 32 i el nombre de membres electes
que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial és de 5 sobre 15, tot això de conformitat
amb els límits màxims de dedicacions exclusives i parcials aprovats per acord del Ple
corporatiu en sessió extraordinària del 29 de juliol de 2015, i parcialment modificat per
acords pel Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i de 20 de juliol de 2017.
Vuitè. Aquest decret entrarà en vigor, als efectes de reconèixer que la portaveu adjunta del
Grup polític CUP-Poble Actiu, Sra. Laia Sabater i Díaz, exerceixi el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, amb efectes del dia de la signatura del present Decret. En el cas de la
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018, i, respecte a
deixar sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, els efectes es
produiran el dia 20 de juliol de 2018.
Novè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article
75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i en el Portal de la transparència, en compliment del que disposa la Llei 19/2014,
de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Desè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a la Sra. Laia Sabater i Díaz, a la
Sra. Rosa Funtané i Vilà, al Sr. Pere Regull i Riba, a les presidències i els portaveus dels
grups polítics, a la Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la
Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als
efectes legals oportuns.
Onzè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en el primer Ple ordinari que se celebri.

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 7562/2018,
de 20 de juliol, pel qual s’acorda modificar parcialment el Decret de la Presidència
núm. 6777/2018, de 3 de juliol, referent al règim de dedicacions exclusives i parcials
dels membres electes de la Diputació de Barcelona, en el sentit següent:
a) Acordar que la Sra. Laia Sabater i Díaz, portaveu adjunta del Grup polític CUPPA, exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva.
b) Acordar que la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, diputada adjunta a l‘Àrea de
Territori i Sostenibilitat, exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2018.
c) Deixar sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, a
conseqüència del seu nomenament i presa de possessió com a delegat territorial
del Govern de la Generalitat al Penedès.”
I el Ple en resta assabentat.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.4.- Dictamen de data 14 de setembre de 2018, pel qual es proposa la ratificació
de l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la
Diputació de Barcelona, subscrit en data 18 de juliol de 2018, sobre la
modificació parcial de l’apartat Sisè, punt II, de l’Acord sobre personal interí de
la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat per Acord del Ple corporatiu
de 28 de juliol de 2016 (actualitzat per Acord del Ple de 22 de febrer de 2018).
“En relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1, lletra c), del Text Refós de
la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, les parts legitimades per constituir la Mesa General de
Negociació de matèries comunes (en endavant MGNMC) de la Diputació de
Barcelona, han negociat la revisió de l’actual regulació del règim de permisos del
personal temporal, prevista a l’apartat Sisè, punt II, de l’Acord sobre personal interí de
la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat en data 30 de juny de 2016, per la
corporació i les seccions sindicals de CCOO i de UGT, i que va ser ratificat per Acord
plenari de 28 de juliol de 2016.
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Mitjançant l’Acord de 30 de juny de 2016 s’establiren els criteris que havien de regir els
diferents aspectes vinculats a la situació del personal interí en l’àmbit de la Diputació
de Barcelona, els quals precisen, d’acord amb la voluntat manifestada per les parts
presents a la MGNmc, d’una actualització dins de les possibilitats que el marc legal i
jurisprudencial vigent permeten. Els criteris que informen aquell Acord abasten, entre
d’altres àmbits, el referit a l’homologació -en els termes previstos en la normativa
europea i interna, així com d’acord amb la doctrina jurisprudencial vigents- de les
condicions de treball del personal temporal, en les quals s’insereix la matèria objecte
de la present negociació.
Així, els representants de la corporació i la representació dels empleats presents a la
MGNmc, de conformitat amb el que preveu la Directiva 1999/70/CE del Consell de 28
de juny de 1999, relativa a l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball
de durada determinada, així com de l’anàlisi de la jurisprudència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que s’ha pronunciat sobre l’abast del principi de no
discriminació entre treballadors temporals i indefinits, han acordat que el personal
interí que estigui ocupant una destinació vacant fins a provisió reglamentària, tindrà
dret a sol·licitar ser declarat en la situació de serveis especials o excedència forçosa
pel fet d’haver estat designat per ocupar un càrrec de representació pública.
En aquest sentit, escau fer menció de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de 31 de gener de 2018 (recurs núm. 201/2017), la qual reconeix el dret
d’una funcionària interina d’una administració catalana, que havia estat elegida
diputada del Parlament de Catalunya, al passi a la situació administrativa de serveis
especials. Afirma la Sentència que “una interpretación (...) del Acuerdo marco que
excluyese el derecho al reconocimiento de la situación de servicios especiales del
ámbito de aplicación del concepto de “condiciones de trabajo” en el sentido de esta
disposición equivaldría a reducir, en detrimento del objetivo de dicha disposición, el
alcance de la protección concedida a los trabajadores temporales contra las
discriminaciones”.
En el mateix sentit es pronuncia la Sentència 75/2016 del Jutjat contenciósadministratiu núm. 18 de Madrid que reconeix el dret d’un professor interí d’una
Universitat pública al passi a la situació de serveis especials per haver adquirit la
condició d’eurodiputat.
D’altra banda, la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 20 de
desembre de 2017, ha declarat que l’Acord marc sobre treball de durada determinada
(Directiva 1999/70/CE) s’oposa a una norma interna d’un Estat membre que exclogui
la concessió a un empleat amb contracte de durada determinada, quan aquest passi a
desenvolupar un càrrec polític representatiu, el dret a gaudir d’un permís que comporti
la suspensió de la relació contractual fins la reincorporació d’aquest empleat amb
motiu del cessament de l’esmentat càrrec, si aquest dret és reconegut per la normativa
interna pels treballadors fixos.
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El Ple corporatiu, en sessió de data 22 de febrer de 2018, ratificà l’Acord de la
MGNmc, subscrit entre la corporació i les organitzacions sindicals de CCOO i UGT en
data 24 de novembre de 2017, que aprovà la modificació parcial de l’apartat Sisè, de
l’Acord del personal interí: Pla d’Estabilitat, en allò que fa referència al seu punt I.
Duta a terme aquesta negociació, la MGNmc ha adoptat en data 18 de juliol de 2018
(Acta MGNmc núm. 202) l’Acord referit a la modificació parcial de l’Acord sobre
personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, en allò que fa referència
a l’apartat Sisè, punt II del mateix, en els termes que a continuació es transcriuen.
“ACORD
Modificació parcial de l’apartat Sisè, punt II, de l’Acord sobre personal interí de la Diputació
de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat per Acord del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2016.
Sisè.- Drets del personal interí
I.- (...)
II.- El personal interí i personal laboral temporal que estigui ocupant una destinació vacant
fins a provisió reglamentària, tindrà dret a sol·licitar, els següents permisos, els quals es
regiran per la mateixa normativa d’aplicació que el personal funcionari de carrera i el
personal laboral fix:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Permís per assumptes propis sense retribució
Permís per estudi
Permís per interès particular
Permís per interès particular amb reserva de lloc
Permís per agrupació familiar
Permís per manteniment de la convivència

En els casos previstos als apartats a) b) i d), la reserva de lloc estarà condicionada a la
cobertura definitiva del lloc mitjançant convocatòria pública, en el benentès que aquesta
reserva es donarà per finalitzada en el cas que l’empleat interí o laboral temporal no
obtingués el lloc un cop resolta la convocatòria definitiva. També es donarà per finalitzada la
reserva del lloc en el cas d’amortització d’aquest per raons organitzatives.
En els altres casos en què no hi ha reserva de lloc, el retorn del personal interí s’haurà de
portar a terme d’acord amb els requisits i condicions establertes en el Reglament de gestió
de les borses de treball.
El personal interí que estigui ocupant una destinació vacant fins a provisió reglamentària,
tindrà dret a sol·licitar ser declarat en la situació de serveis especials o excedència forçosa
pel fet d’haver estat designat per ocupar un càrrec de representació pública. A l’efecte
tindran la consideració els supòsits previstos a les lletres a), e), i f), de l’article 87, 1, del
RDL 30/2015, de 30 d’octubre Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
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El règim a aplicar en aquests supòsits serà el previst en el referit article 87, del TREBEP,
atenent a la naturalesa de la seva condició. Pel que fa al personal laboral, serà d’aplicació
en els mateixos termes, el règim específic previst a l’article 46, del RDL 2/2015, de 23
d’octubre”

De conformitat amb el que disposa l’article 38.3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, Text Refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en relació amb l’àmbit
de negociació recollit al seu article 37, quant a la necessitat d’aprovació expressa i
formal per part de l’òrgan competent de cada administració, a efecte de la seva
validesa i eficàcia; tot això en aplicació de l'article 33.2, apartat b) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 10.2 del
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat per Acord del Ple corporatiu
de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 28.2.2003) i modificat parcialment
per Acord del Ple de data 11 d’abril de 2015 (BOPB de 15.5.2015) i l'article 70, apartat
4, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 2. apartat f,
in fine, del Reglament del personal al servei dels ens locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol.
En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i amb la normativa aplicable, el
diputat delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes
de la Diputació de Barcelona, subscrit en data 18 de juliol de 2018, i que a continuació
es transcriu en la seva part resolutiva:
“ACORD
Modificació parcial de l’apartat Sisè, punt II, de l’Acord sobre personal interí de la Diputació
de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat per Acord del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2016.
Sisè.- Drets del personal interí
I.- (...)
II.- El personal interí i personal laboral temporal que estigui ocupant una destinació vacant
fins a provisió reglamentària, tindrà dret a sol·licitar, els següents permisos, els quals es
regiran per la mateixa normativa d’aplicació que el personal funcionari de carrera i el
personal laboral fix:
a) Permís per assumptes propis sense retribució
b) Permís per estudi
c) Permís per interès particular
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d) Permís per interès particular amb reserva de lloc
e) Permís per agrupació familiar
f) Permís per manteniment de la convivència
En els casos previstos als apartats a) b) i d), la reserva de lloc estarà condicionada a la
cobertura definitiva del lloc mitjançant convocatòria pública, en el benentès que aquesta
reserva es donarà per finalitzada en el cas que l’empleat interí o laboral temporal no
obtingués el lloc un cop resolta la convocatòria definitiva. També es donarà per finalitzada la
reserva del lloc en el cas d’amortització d’aquest per raons organitzatives.
En els altres casos en què no hi reserva de lloc, el retorn del personal interí s’haurà de
portar a terme d’acord amb els requisits i condicions establertes en el Reglament de gestió
de les borses de treball.
El personal interí que estigui ocupant una destinació vacant fins a provisió reglamentària,
tindrà dret a sol·licitar ser declarat en la situació de serveis especials o excedència forçosa
pel fet d’haver estat designat per ocupar un càrrec de representació pública. A l’efecte
tindran la consideració els supòsits previstos a les lletres a), e), i f), de l’article 87, 1, del
RDL 30/2015, de 30 d’octubre Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
El règim a aplicar en aquests supòsits serà el previst en el referit article 87, del TREBEP,
atenent a la naturalesa de la seva condició. Pel que fa al personal laboral, serà d’aplicació
en els mateixos termes, el règim específic previst a l’article 46, del RDL 2/2015, de 23
d’octubre.”

Segon. L’àmbit d’aplicació subjectiu del present Acord és l’establert en l’apartat Desè
de l’Acord sobre personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat
per Acord plenari de 28 de juliol de 2016.
Tercer. Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que s’hi
oposi.”
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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(9), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.5.- Dictamen de data 16 de setembre de 2018, pel qual es proposa incrementar
les retribucions bàsiques i complementaries del personal funcionari de carrera,
del personal directiu professional, del personal eventual i del personal laboral al
servei de la Diputació de Barcelona, en un percentatge de l’1,5 per al període
comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2018, i de l’1,75 per al període
comprés entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018, respecte a les
retribucions percebudes amb efecte de 31 de desembre de 2017, d’acord amb el
que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2018, així com aprovar l’efecte retroactiu a l’1 de gener de 2018.
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“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 de novembre de 2017,
va aprovar inicialment, per majoria absoluta, el Pressupost General de la Diputació de
Barcelona, així com els annexos que l’acompanyen i les bases d’execució per a
l’exercici de 2018, el qual va quedar definitivament aprovat un cop el Ple de la
Diputació, en sessió extraordinària d’11 de gener de 2018, va resoldre desestimar les
reclamacions formulades en el període d’exposició pública (BOPB de 12 de gener de
2018).
En l’apartat quart de la part resolutiva de l’esmentat Acord del Ple de 30 de novembre
de 2017 s’acordà aprovar les relacions de tots els llocs de treball degudament
classificats de la corporació i del seu sector públic que figuren inclosos en els
pressupostos respectius, així com les taules retributives consolidades, les quals es
recullen a l’Annex A2.6 que s’adjunta al pressupost.
El referit pressupost incorpora les taules retributives de la Diputació de Barcelona per a
l’any 2018, tant del personal funcionari com laboral, així com del personal eventual i
personal directiu professional, amb les mateixes quanties que les previstes a les taules
retributives vigents per a l’exercici 2017.
Amb posterioritat a aquesta aprovació, l’apartat segon de l’article 18 de Llei 6/2018, de
3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 161 de 4 de
juliol de 2018), ha previst que en l’any 2018 les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 1,5 per cent
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del
mateix, i incorpora, a l’apartat cinquè del mateix article, les quanties a percebre en les
nòmines ordinàries de gener a desembre de 2018 i en les pagues extraordinàries de
juny i desembre de 2018 en concepte de sou i triennis ja incrementades en un 1,5 per
cent respecte les quanties corresponents de 2017, normativa que és d’obligat
compliment per a les administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat
onzè d’aquest mateix article 18.
Per Acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2018 s’ha aprovat l’aplicació de
l’increment de retribucions previst al segon paràgraf de l’article 18.Dos de la Llei 6/2018
esmentada, el qual preveu un increment addicional del 0,25 per cent, amb efecte 1 de
juliol de 2018, que, sumat a l’increment del 1,5 per cent establert amb caràcter general,
suposa que amb efecte 1 de juliol de 2018 les retribucions del personal al servei del
sector públic tindran un increment de 1,75 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2017.
En aquest sentit s’ha de tenir en compte el que estableix la Resolució de 17 de juliol de
2018 per la qual es dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic
estatal dels endarreriments corresponents a l’increment del 1,5 per cent i a l’increment
addicional del 0,25 per cent previstos a la Llei 6/2018 (BOE 174 de 19 de juliol de 2018),
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que, entre d’altres extrems, determina que aquest 0,25 per cent addicional es calcularà
sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2017 i que les quanties aplicables a
partir de l’1 de juliol de 2018 han estat publicades al Portal de l’Administració
Pressupostària de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques de la
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda, tal com preveu
l’apartat VI de l’esmentada Resolució de 17 de juliol de 2018.
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 del
pressupost general de la Diputació de Barcelona, que existeix crèdit suficient per fer
front a la despesa produïda per aquest increment retributiu.
Ha estat objecte de negociació, en el sí de la Mesa General de Negociació reunida el dia
18 de juliol de 2018, l’aplicació dels increments retributius previstos a la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
D’acord amb el que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la presidència núm. 7048/18, de 9
de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
D’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR un increment d’un 1,5 per cent, amb caràcter general, respecte de
les retribucions dels funcionaris, bàsiques i complementàries, personal laboral,
eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, vigents a 31 de desembre
de 2017, amb efecte a partir de l’1 de gener de 2018 i fins al 30 de juny de 2018, amb
efecte retroactiu per aquest període.
Segon.- APROVAR un increment d’un 1,75 per cent, amb caràcter general, respecte
de les retribucions dels funcionaris, bàsiques i complementàries, personal laboral,
eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, vigents a 31 de desembre
de 2017, amb efecte a partir de l’1 de juliol de 2018, amb efecte retroactiu des
d’aquesta data.
Tercer.- DETERMINAR que el contingut d’aquests acords afecten el personal que la
Diputació de Barcelona té adscrit a les entitats públiques que en depenen i al
consorcis en els quals participa, així com al personal propi d’aquests, sempre que
estiguin adscrits al conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions
establertes a la clàusula addicional segona dels Pactes Socials 2000-2003 prorrogats.
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Quart.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades de la
Diputació de Barcelona per a 2018 que substitueixen a les que consten a l’Annex A2.6
dels Pressupostos Generals de la Diputació de Barcelona per al 2018, d’acord amb els
annexos que s’adjunten que recullen els increments retributius aprovats.
Cinquè.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
l’increment de les retribucions, aniran a càrrec de les partides corresponents del
pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018.
Sisè.- PUBLICAR aquests acords, i els seus annexos, en la pàgina web i en el portal
de transparència de la Diputació de Barcelona.
Setè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords relatius
a les retribucions del personal eventual en compliment del que disposa l’article 104.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups Polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(9), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
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1.6.- Dictamen de data 19 de setembre de 2018, pel qual es proposa modificar
parcialment els apartats tercer, quart i cinquè de la part dispositiva de l’acord del
Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, parcialment
modificat per acords plenaris en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20
de juliol de 2017, en el sentit d’incrementar les retribucions dels membres
electes de la corporació, tant exclusives com parcials, així com les quanties de
les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les
Comissions Informatives i de Seguiment, en el percentatge de l’1,5, per al
període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2018, i de l’1,75 per al
període comprès entre l’1 de juliol de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018, amb
efectes retroactius des de l’1 de gener de 2018.
“La Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el 15 de
juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions municipals
del dia 24 de maig de 2015. En aquesta mateixa sessió plenària, es va procedir a
l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de la
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària el 29 de juliol de 2015, va
aprovar, per majoria absoluta, la fixació del nombre de membres electes que exerciran
el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i parcial, així com les seves
retribucions, en concepte de sou, i les quanties econòmiques a percebre en concepte
d’indemnitzacions per assistències a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment.
En sessió ordinària del 30 de juny de 2016, el Ple d’aquesta corporació, va aprovar,
per majoria absoluta, la modificació parcial de l’esmentat Acord de Ple de 29 de juliol
de 2015, en el sentit d’establir la dedicació parcial per als vicepresidents/es, membres
de la Comissió Executiva i presidents/es de grups polítics, així com el seu percentatge
de dedicació i les retribucions econòmiques a percebre en concepte de sou.
Posteriorment, per Acord 123/17 es va tornar a modificar l’esmentat Acord de Ple de
29 de juliol de 2015, en el sentit d’incrementar en un 1 per cent les retribucions de
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i
parcial, així com les quanties econòmiques a percebre en concepte d’indemnitzacions
per assistències a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment,
de conformitat amb els límits establerts a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, amb efecte d’1 de gener de 2017.
Recentment, el Ple, en sessió extraordinària de 28 de juny de 2018, va procedir, com a
conseqüència de la renúncia de la Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès a la presidència
de la corporació, a l’elecció, proclamació i nomenament del titular de la presidència en
favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, qui, prèvia acceptació i promesa va
prendre possessió del càrrec de President de la Diputació de Barcelona.
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En virtut de tot això, per Decret núm. 6777/18 de 3 de juliol de 2018 (modificat
parcialment per Decret núm. 7562/18, de 20 de juliol de 2018), la presidència de la
corporació va resoldre nomenar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb
dedicació exclusiva o parcial segons les quanties aprovades per Acord del Ple, en
sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, i modificat parcialment en sessions
ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20 de juliol de 2017.
L’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(en endavant Llei 7/1985), estableix que els membres de les corporacions locals
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb
dedicació exclusiva o parcial i que seran donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarial que li
corresponguin. En el cas de dedicació parcial, percebran retribucions pel temps de
dedicació de forma proporcional i segons el percentatge de dedicació que es determini
en cada cas.
Així mateix, l’article 75.3 de la Llei 7/1985 determina que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva o parcial, podran percebre indemnitzacions per l’assistència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia que
determini el Ple corporatiu.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local va introduir en la Llei 7/1985, un nou article, el 75 bis, en què s’assenyala que els
membres de les corporacions locals seran retribuïts en l’exercici del seu càrrec en els
termes establerts a l’article 75 de la Llei 7/1985 i que els pressupostos generals de
l’Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que podran percebre els membres
de les corporacions locals per a tots els conceptes retributius i assistències, exclosos
els triennis a què, en el seu cas, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es
trobin en situació de serveis especials.
Aquest mateix article 75 bis de la Llei 7/1985 assenyala que l’esmentat límit màxim
s’estableix en funció de la població del municipi, i que, en el cas dels presidents/es de
les diputacions provincials, el límit màxim per a tots els conceptes retributius i
assistències és igual al tram corresponent a l’alcalde/essa de la corporació municipal
més poblada de la província, que, en el cas de la Diputació de Barcelona, és el
municipi de Barcelona, amb una població superior a 500.000 habitats.
En aquest sentit, la disposició addicional trenta-cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 161 de 4 de juliol
de 2018) estableix, de conformitat amb el que preveu l’article 75 bis de la Llei 7/1985 i
tenint en compte el que disposa l’article 20 d’aquesta mateixa llei de pressupostos, el
límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes retributius i assistències, i que, en el cas dels municipis amb població superior
a 500.000 habitants, ha quedat fixat en 103.667,68 € bruts anuals, quantitat que ha estat
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publicada al Portal de l’Administració Pressupostària de la Direcció General de Costos
de Personal i Pensions Públiques de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses
del Ministeri d’Hisenda, tal com preveu l’apartat VI de la Resolució de 17 de juliol de
2018 per la qual es dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic
estatal dels endarreriments corresponents a l’increment del 1,5 per cent i a l’increment
addicional del 0,25 per cent previstos a la Llei 6/2018 (BOE 174 de 19 de juliol de 2018).
Així mateix, l’article 75.5 de la Llei 7/1985 estableix que les corporacions locals
consignaran en els seus pressupostos les retribucions, indemnitzacions i assistències
a que fan referència els apartats 1 a 4 d’aquest mateix article 75, dintre dels límits que
amb caràcter general es determinin, i que els acords plenaris referents a les
retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial, així com la seva dedicació,
i les indemnitzacions i assistències, han de ser publicats en el BOPB i en el taulell
d’anuncis de la corporació.
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 i 2 del
pressupost general de la Diputació de Barcelona, que existeix crèdit suficient per fer
front a la despesa produïda per aquest increment tant en les retribucions per dedicació
exclusiva i parcial dels membres de electes, com en les quanties econòmiques en
concepte d’indemnització per assistència a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment.
Tenint en compte tot el que s’ha exposat i vista la providència del president, de 13 de
setembre de 2018, en què insta la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la
Diputació de Barcelona perquè realitzi els actes administratius necessaris per elevar al
Ple el dictamen que proposa una nova modificació parcial de l’Acord núm. 130/15 de
29 de juliol de 2015, que ja havia estat modificat parcialment per Acord 112/16 de 30
de juny de 2016 i per Acord 123/17 de 20 de juliol de 2017, en el sentit d’incrementar
les quanties econòmiques a percebre pels membres electes de la Diputació de
Barcelona en concepte de sou per dedicació exclusiva i parcial i en concepte
d’indemnització per assistències a les sessions del Ple i de les Comissions
Informatives i de Seguiment, en un 1,5 per cent de l’1 de gener al 30 de juny de 2018 i
en un 1,75 per cent a partir de l’1 de juliol de 2018, respecte a les retribucions vigents
a 31 de desembre de 2017, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 75 bis
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb la
disposició addicional trenta-cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 161 de 4 de juliol de 2018).
Vist l’informe de la Secretaria General de 5 de juny de 2015 (DIBA 9/2015), així com
l’informe de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de 14 de setembre de 2018
d’acord amb el qual la disposició addicional trenta-cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, habilita als òrgans de
govern de les administracions locals per a aprovar l’increment dels conceptes
retributius i assistències dels membres de les corporacions locals.
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En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, i els articles 36 i 37 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat tercer de la part dispositiva de
l’Acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015
(parcialment modificat per l’Acord del Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016
i 20 de juliol de 2017), en el sentit de fixar les retribucions a percebre per part dels
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva. En
conseqüència, ACORDAR que el membres electes de la Diputació de Barcelona que
exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva percebran les
següents retribucions, en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any i
amb les dates d’efecte que es detallen:
D’1.1.2018 a 30.06.2018:
Nivell

Càrrec

A.1
A.2

President/a
Vicepresident/a; membres de la Comissió executiva i
presidents/es dels grups polítics
Presidents/es
delegats/des
d’àrea;
diputats/des
delegats/des; diputats/des adjunts/es; i diputats/des
portaveus dels grups politics
Diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics

A.3
A.4

Retribució bruta
mensual
7.286,61 €
6.527,61 €
5.811,80 €
3.891,32 €

A partir de l’1.07.2018:
Nivell

Càrrec

A.1
A.2

President/a
Vicepresident/a; membres de la Comissió executiva i
presidents/es dels grups polítics
Presidents/es
delegats/des
d’àrea;
diputats/des
delegats/des; diputats/des adjunts/es; i diputats/des
portaveus dels grups politics
Diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics

A.3
A.4

Retribució bruta
mensual
7.304,56 €
6.543,68 €
5.826,11 €
3.900,90 €

Segon.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat quart de la part dispositiva de
l’Acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015
(parcialment modificat per l’Acord del Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016
i 20 de juliol de 2017), en el sentit de fixar les retribucions a percebre per part dels
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial. En
conseqüència, ACORDAR que els membres electes de la Diputació de Barcelona que
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exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial percebran les següents
retribucions, en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any i amb les
dates d’efecte que es detallen:
D’1.1.2018 a 30.06.2018:
Nivell

Càrrec

A.5

Vicepresident/a; membres de la Comissió
executiva i presidents/es dels grups polítics amb
dedicació parcial
Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des
delegats/des;
diputats/des
adjunts/es;
i
diputats/des portaveus dels grups politics amb
dedicació parcial
Diputat/des portaveus adjunts/es de grups
polítics amb dedicació parcial

A.6

A.7

Retribució
bruta mensual
4.895,71 €
3.329,07 €
1.631,90 €
4.358,85 €
2.964,01 €
1.452,94 €
2.918,48 €
1.984,58 €
972,83 €

Percentatge
Dedicació
75 %
51 %
25 %
75 %
51 %
25 %
75 %
51 %
25 %

A partir de l’1.07.2018:
Nivell

Càrrec

A.5

Vicepresident/a; membres de la Comissió
executiva i presidents/es dels grups polítics amb
dedicació parcial
Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des
delegats/des;
diputats/des
adjunts/es;
i
diputats/des portaveus dels grups politics amb
dedicació parcial
Diputat/des portaveus adjunts/es de grups
polítics amb dedicació parcial

A.6

A.7

Retribució
bruta mensual
4.907,77 €
3.337,27 €
1.635,92 €
4.369,58 €
2.971,31 €
1.456,52 €
2.925,67 €
1.989,47 €
975,22 €

Percentatge
Dedicació
75 %
51 %
25 %
75 %
51 %
25 %
75 %
51 %
25 %

Tercer.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat cinquè de la part dispositiva de
l’Acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015
(parcialment modificat per l’Acord del Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016
i 20 de juliol de 2017), en el sentit de fixar les quanties econòmiques a percebre per
part dels membres electes que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o
parcial. En conseqüència, ACORDAR que el membres electes de la Diputació de
Barcelona que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o
parcial tindran dret a percebre una indemnització per assistència efectiva a les
sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment corresponents a les
àrees executives en les quanties econòmiques brutes i les dates d’efecte que a
continuació es determinen:
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De l’1.01.18 al 30.06.18:
A) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 871,38 €
B) Per assistència efectiva a les sessions de les 5 comissions informatives i de
seguiment i de la Comissió especials de Comptes: 399,81 €
A partir de l’1.07.2018:
A) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 873,52 €
B) Per assistència efectiva a les sessions de les 5 comissions informatives i de
seguiment i de la Comissió especials de Comptes: 400,79 €
El nombre màxim d’assignacions per l’assistència a les sessions de les 5 comissions
informatives i de seguiment en què estan integrats els/les diputats/des, que es faran
efectives serà, com a màxim, de 2 al mes. No es percebran indemnitzacions per
assistència efectiva a les sessions de les comissions especials ni d’altres òrgans
col·legiats que es constitueixin en el si de la corporació.
Quart.- ACORDAR que queden inalterables la resta dels apartats de l’Acord del Ple
adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 (A-130/15).
Cinquè.- ACORDAR que aquests acords tindran efectes retroactius d’1 de gener de
2018.
Sisè.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
les retribucions i les quanties econòmiques per assistències a les quals s’ha fet
referència als apartats anteriors aniran a càrrec de les partides corresponents del
pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2018.
Setè.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis i en el portal de transparència de la Diputació, en compliment del
que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i de la legislació de transparència.
Vuitè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus
dels grups polítics, als interessats i a la resta dels/de les diputats/des, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, a l’efecte legal oportú.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=1257
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=" inicio en: 00:20:57
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Finalitzat el debat, per part del President 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 (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5), Partit Popular (3) i el diputat no
adscrit (1), el vot en contra del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup
Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 41 vots a
favor, 3 vots en contra i 3 abstencions.
Servei de Programació
1.7.- Dictamen de data 16 de setembre de 2018, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 13/2018 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.
Atès que les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
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d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, després
del compliment dels tràmits legalment establerts, 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
presidència sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 7048/18 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018.
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 13/2018 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, que recull crèdits extraordinaris, suplements
de crèdit i transferències de crèdit per un import total de dos milions vuit-cents norantados mil dos-cents seixanta-un amb cinquanta-un cèntims (2.892.261,51 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.
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Polítiques Digitals i Administració Pública 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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El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=1335
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=" inicio en: 00:22:15

Finalitzat el debat, per part del President 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 (10), Entesa (5), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1), el vot en contra del Grup Polític Partit Popular (3) i
l’abstenció dels Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (9) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 32
vots a favor, 3 vots en contra i 12 abstencions.
Intervenció General
1.8.- Dictamen de data 16 de setembre de 2018, pel qual es proposa aprovar el
Compte general de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017.
“Fets
El Compte General posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici, de conformitat amb allò que preveu
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l'article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El Compte General de la Diputació de Barcelona està integrat pel de la pròpia
Corporació, pels dels organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre,
Organisme de Gestió Tributària (ORGT), Fundació Pública Casa de Caritat i Patronat
d'Apostes i pels comptes anuals de la societat mercantil limitada Xarxa Audiovisual
Local (en endavant 'XAL, SL').
El contingut, l’estructura i l'elaboració del Compte de la Corporació i els comptes dels
seus organismes autònoms s'ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques (ICL), a l’empara del que disposa l'article 210,
en relació amb l'article 203.1.d) del TRHL, i els comptes anuals de la XAL, SL s'han
elaborat d'acord amb la normativa mercantil, i el règim de comptabilitat és el previst per
a les societats mercantils quan el capital social de les quals pertany íntegrament a les
entitats locals, d'acord amb l'article 209.3 del TRHL.
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat retuts per la presidència, i els
dels seus organismes autònoms i el de la XAL SL, han estat retuts i proposats pels
seus òrgans competents, a tenor del que estableix l'art. 212 del TRHL.
Vist l’informe de la Intervenció General, de data 16 de maig de 2018, emès en relació
amb el Compte General 2017 en compliment de la funció comptable que preveu
l'article 4 del reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la reunió que va tenir lloc el dia 21 de
juny de 2018, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informa
sobre la procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada
Comissió, a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies
més els interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions,
conforme amb el que disposa l'art. 212.3 del TRHL.
Atès que el Compte General, juntament amb l’informe de la Comissió Especial de
Comptes, ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies, sense que en aquest
termini, ni tampoc durant els vuit dies hàbils següents, que van finalitzar el 27 de juliol
d'enguany, s'hagi presentat cap observació, reparament ni reclamació en relació al
Compte General esmentat.
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de
la Corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per
la Comissió Especial de Comptes, esmentat anteriorment de data 21 de juny de 2018.
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Per tant, no cal emetre un nou informe per l'esmentada Comissió, conforme amb allò
que determina l'art. 212.3 del TRHL.
Atès que la Regla 48.1 b) i c) ICL, relativa als comptes anuals de les societats
mercantils amb participació majoritària de la Diputació i de les entitats incloses en
l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, preveu que s’incorporin al Compte General de la Diputació de
Barcelona, s’acompanyen dins de l’expedient.
Vist que el Compte General s'acompanya de la documentació complementària prevista
a la Regla 48.1 b) i c) ICL, relativa als comptes anuals de les societats mercantils amb
participació majoritària de la Diputació i de les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació de
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, que no s'integren al Compte General de la Diputació de Barcelona:
 CONSORCI CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
 CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA
 CONSORCI ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L'ADM. LOCAL
(CEMICAL)
 CONSORCI DE L'ESPAI NATURAL GUILLERIES-SAVASSONA
 CONSORCI UNIV. INT. MENÉNDEZ PELAYO DE BARCELONA-CTRE.
ERNEST LLUCH
 CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TEXTIL DE
TERRASSA
 CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
 CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
 CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
 CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
 CONSORCI I INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
 CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL
MARESME
 FUNDACIÓ PRIVADA PALAU
 FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL
 FUNDACIÓ INSTITUT D'HUMANITATS DE BARCELONA
Fonaments de dret
Vista la Base 87 de les d'execució del pressupost 2017, i vist l'apartat 2.4.j) de la
Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 juliol
de 2018).

Àrea de Presidència
Secretaria General

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
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 el Compte General de la Diputació de Barcelona de l'exercici de
2017, el qual està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de
conformitat amb allò que preveu l'article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
acompanyat de la documentació complementària prevista a la Regla 48.1 b) i c) ICL,
relativa als comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària de
la Diputació i de les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que no s'integren al
Compte General de la Diputació de Barcelona.
Segon.- RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d'allò
previst en l'article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012,
de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma
prevista en l'Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 8 de març de 2016 (DOGC
7081, de 17 de març, de 2016) i al Tribunal de Comptes, d’acord amb la Resolució de
24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el
Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes per a la coordinació del retiment
telemàtic dels comptes Generals de les entitats locals, signat el 4 de desembre de
2014, donant per complert el previst a l’article 212.5 del TRLRHL.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=2208
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=" inicio en: 00:36:48

Finalitzat el debat, per part del President 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 (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el
diputat no adscrit (1) i l’abstenció dels Grups Polítics Entesa (5), Partit Popular (3) i
CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 36 vots a favor i 11 abstencions.
1.9.- Dictamen de data 16 de setembre de 2018, pel qual proposa donar-se per
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la corporació
i de les entitats que formen part del seu sector públic i de l’Informe d’avaluació
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del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera
de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona referits al segon
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 del compliment 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
compliment 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 segon 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 segon trimestre d’enguany. Igualment s’acompanyen els estats
d’execució a 30 de juny del pressupost dels ens consorciats que formen part del sector
públic de la Diputació de Barcelona.
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.
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix el compliment 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 el
compliment 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
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les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del
seu pressupost.
La intervenció 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.
Aquests càlculs s’han realitzat d’acord amb les previsions que recull el Pla
Economicofinancer 2018-2019 aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona.
Les entitats considerades de mercat avaluaran el compliment 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 4.1.3.d) de la Refosa núm. 1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
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 del
següent
ACORD
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 segon
trimestre de 2018, d’acord amb el previst a 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.
SEGON.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del compliment 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 30 de juny de
2018, regulats en la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, que es correspon amb la informació d’execució pressupostària del segon
trimestre d’enguany lliurada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per part de la
Intervenció General.”
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El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=2331
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=" inicio en: 00:38:51

I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
1.10.- Dictamen de data 3 de setembre de 2018, pel qual es proposa l’aprovació
d’un increment d’un 1,5 per cent amb efectes de l’1 de gener de 2018, i un
increment addicional d’un 0,25 per cent amb efectes de l’1 de juliol de 2018, de
les retribucions del personal funcionari, laboral i directiu professional de
l’ORGT, en els termes previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018 i l’Acord del Consell de Ministres de 13 de
juliol de 2018.
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 30 de novembre de 2017,
va acordar aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per
a l’exercici 2018, integrat pels estats de despeses i d’ingressos i les bases d’execució
del Pressupost General el qual està integrat pel pressupost de la pròpia Corporació,
els dels organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació
Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària, per les previsions de
despeses i d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual Local S.L., i els consorcis que
integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. El pressupost general conté, per
a cadascun dels pressupostos que en ell s’integren, els estats de despeses i
d’ingressos, les bases d’execució i els annexos, i la resta de documentació prevista al
TRHL.
En haver-se presentat reclamacions dins el període d’exposició pública contra
l’aprovació inicial acordada el 30 de novembre de 2017 (BOPB d’1 de desembre de
2017), en sessió plenària extraordinària d’11 de gener de 2018, el Ple va resoldre
desestimar les reclamacions formulades i va acordar aprovar-lo definitivament en els
mateixos termes en que foren aprovats inicialment (BOPB de 12 de gener de 2018).
El referit pressupost incorpora, entre d’altres documents, les taules retributives del
personal de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a 2018.
Amb posterioritat a aquesta aprovació, l’article 18, Dos, paràgraf primer, de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE
núm.161 de 4 de juliol), preveu que:
“Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
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diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de
julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se
considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Una vez publicado el avance del PIB por el INE, y previa comunicación a la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de
9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso,
la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades
Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y
Provincias”.

L’apartat cinquè del mateix article 18 incorpora les quanties a percebre en concepte de
sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2018, i en les pagues
extraordinàries de juny i desembre de 2018 ja incrementades en un 1,50 per cent
respecte a les quanties vigents a 31 de desembre de 2017, normativa que és d’obligat
compliment per a les administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat
onzè d’aquest mateix article 18.
Vist que el percentatge addicional d’increment del 0,25 per cent amb efectes d’1 de
juliol de 2018 estava supeditat al compliment de les condicions que assenyala la Llei
6/2018, de 3 de juliol i a la seva aprovació pel Consell de Ministres que s’ha dut a
terme amb data 13 de juliol de 2018 atès que el creixement del PIB en 2017 ha assolit
el 3,1% segons dades publicades per l´INE.
Vist que amb posterioritat a aquest Acord s’han publicat en el Portal de l’Administració
Pressupostària del Ministeri d’Hisenda les quanties, dels diferents articles, disposicions
i annexos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat, un cop
aplicat l’increment addicional del 0,25 per cent aprovat pel Govern el dia 13 de juliol de
2018 amb efectes d’1 de juliol de 2018.
Atesa la reunió de la Mesa de negociació de matèries comuns de l’Organisme de
Gestió Tributària de data 16 de juliol de 2018 en què s’ha informat sobre l’aplicació al
personal funcionari i laboral de l’ORGT de l’increment retributiu de l’1,5 per cent en els
termes previstos a la Llei 6/2018,de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2018 (en endavant LPGE), previst a l’article 18, Dos), paràgraf primer, a les
retribucions bàsiques i complementàries amb efectes 1 de gener de 2018, i de
l’increment addicional del 0,25 per cent també sobre retribucions bàsiques i
complementàries amb efectes 1 de juliol de 2018, en els termes previstos a la LPGE i
a l’Acord del Consell de ministres de 13 de juliol de 2018.
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Vist l’informe del Director de serveis de Recursos Humans de l’ORGT de data 29
d’agost de 2018 i els dos annexos que l’acompanyen, pel qual es proposa aprovar les
taules retributives consolidades del personal funcionari, laboral i directiu professional
de l’ORGT un cop aplicats els increments retributius que es proposen aprovar de l’1’5
% i del 0,25 % en els termes previstos en la normativa esmentada, amb la inclusió del
lloc de treball de Gerent i les percepcions salarials que té atribuïdes segons les taules
retributives del personal de la Diputació de Barcelona vigents en cada moment, així
com la determinació de l’import corresponent a la dedicació exclusiva assignada al lloc
de treball d’Adjunt a Gerència.
Atès que s’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol
1 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributaria, que existeix crèdit suficient per
fer front a la despesa produïda per aquest increment retributiu.
D’acord amb el que disposa l’article 28 dels Estatuts de l’Organisme de Gestió
Tributària, publicats al BOPB en data 4 de maig de 2015, que reserva al Ple de la
Diputació de Barcelona l’exercici de determinades competències.
En conseqüència, atesos el motius exposats i la normativa aplicable, el president de la
Diputació de Barcelona i d’aquest Organisme de Gestió Tributària previ dictamen de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans,
proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR un increment d’un 1,5 per cent, amb caràcter general, en els
termes previstos a la Llei 6/2018,de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2018, respecte de les retribucions bàsiques i complementàries del personal
funcionari, personal laboral i directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, vigents a 31 de desembre de 2017, amb efecte de l’1 de
gener de 2018 .
Segon.- APROVAR un increment retributiu addicional d’un 0,25 per cent, en els
termes previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’any 2018 i a l’Acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2018, respecte de
les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, personal laboral i
directiu professional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
amb efecte de l’1 de juliol de 2018.
Tercer.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades de
l’Organisme de Gestió Tributària per a 2018 que substitueixen a les que consten a
l’annex de pressupostos de l’ORGT de la Diputació de Barcelona per a 2018, d’acord
amb els Annexos 1 i 2 que s’adjunten a aquest dictamen i que recullen els increments
retributius aprovats.
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Quart.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquest acord en relació amb
l’increment de les retribucions de l’1,50 per cent i l’increment addicional del 0,25 per
cent, aniran a càrrec de les partides corresponents del pressupost de l’ORGT de la
Diputació de Barcelona per a l’any 2018.
Cinquè.- PUBLICAR aquests acords, i el seus Annexos 1 i 2, en la pàgina web i en el
portal de transparència de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
Annex 1 a la proposta de dictamen de data 3 de setembre de 2018, que aprova un
increment d´un 1,5 per cent i un increment addicional d´un 0,25 per cent, de les
retribucions del personal funcionari, laboral i directiu professional de l´ORGT de la
Diputació de Barcelona, en els termes de la Llei 6/2018, de 3 de juliol , de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i l’Acord del Consell de Ministres de
13 de juliol de 2018.
S´ha de tenir en compte que l´increment del 0,25 % té efectes d´1 de juliol de 2018
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Annex 2 a la proposta de dictamen de data 3 de setembre de 2018, que aprova un
increment d´un 1,5 per cent i un increment addicional d´un 0,25 per cent, de les
retribucions del personal funcionari, laboral i directiu professional de l´ORGT de la
Diputació de Barcelona, en els termes de la Llei 6/2018, de 3 de juliol , de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i l’Acord del Consell de Ministres de
13 de juliol de 2018.
S´ha de tenir en compte que l´increment del 0,25 % té efectes d´1 de juliol de 2018
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(9), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.11.- Dictamen de data 4 de juliol de 2018, pel qual es proposa l’acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals, la revocació de la delegació de
les fiances urbanístiques i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Balenyà de 6 de març de 2018 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.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí 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 Balenyà adoptat
en sessió de 6 de març de 2018 pel qual va aprovar la revocació de la delegació
efectuada en la Diputació de Barcelona de les fiances urbanístiques.
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Balenyà de 6 de març de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, en el sentit que s’especifica a
continuació:
I - Taxa per entrada vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de
domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena.











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Practica 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 – Taxes per expedició de documents administratius. Taxa per Llicències
urbanístiques. Taxa per llicència d’obertura d’establiments. Taxa de clavegueram.
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 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. Taxa per
obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via
pública del paviment de les voreres. Taxa per la intervenció administrativa en activitats
i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal. Taxa per
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aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen
el domini públic per a prestar el servei de subministraments que no afectin la
generalitat del veïnat. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la
instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local. Taxa per la prestació del
servei de la bàscula municipal. Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control
sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització
de carn fresca i els seus derivats, sotmesos a la preceptiva autorització sanitària
municipal. Taxa per la prestació de serveis festius. Taxa per prestació de serveis en la
piscina municipal i utilització d’instal·lacions esportives.







Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
Sancions.
Execucions subsidiàries.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Qualsevol altre ingrés de dret públic.
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

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











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















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

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica











Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per 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
 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.
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 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
V – Contribucions especials








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

VI – 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.
VII – Altres taxes per:
- Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
- La prestació del servei de gestió de residus municipals.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxa del cementiri municipal








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

IX – Quotes d’urbanització








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

X - Taxes per expedició de documents administratius. Taxa per Llicències
urbanístiques. Taxa per llicència d’obertura d’establiments. Taxa de clavegueram.
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 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. Taxa per
obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via
pública del paviment de les voreres. Taxa per la intervenció administrativa en activitats
i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal. Taxa per
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen
el domini públic per a prestar el servei de subministraments que no afectin la
generalitat del veïnat. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la
instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local. Taxa per la prestació del
servei de la bàscula municipal. Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control
sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització
de carn fresca i els seus derivats, sotmesos a la preceptiva autorització sanitària
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municipal. Taxa per la prestació de serveis festius. Taxa per prestació de serveis en la
piscina municipal i utilització d’instal·lacions esportives. Taxa subministrament d’aigua.
Taxa per prestació de serveis socials i culturals.
-

Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
Sancions.
Multes coercitives.
Execucions subsidiàries.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Qualsevol altre ingrés de dret públic.








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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups Polítics
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el diputat no adscrit (1) i
l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3) sent el resultat definitiu de 44 vots a
favor i 3 abstencions.
1.12.- Dictamen de data 17 de juliol de 2018, pel qual es proposa l’acceptació de
la modificació, la revocació i l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de La Llagosta, 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 la Llagosta de 29 de març de 2018 acordà la modificació, la
revocació i l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
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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.- 1.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de la Llagosta de 29 de març de 2018 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 la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
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.
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2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l'Ajuntament de la Llagosta de 29 de març
de 2018 pel qual va aprovar la revocació de la delegació efectuada en la Diputació de
Barcelona en acords anteriors respecte a la recaptació de les taxes i preus públics que
tot seguit es detallen:
- Taxa del cementiri municipal.
- Taxa per la prestació del servei de vigilància especial.
- Preu públic lloguer de sales, instal·lacions culturals i anàlegs, excepte als conceptes
de bucs d’assaig i d’utilització de sales d’espais municipals.
- Taxa per utilitzar privativament habitatges de propietat municipal.
3.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la
Llagosta de 29 de març de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació del tribut que a continuació s’especifiquen:







Taxa expedició de documents administratius
Notificacions 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 quart dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta 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:
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.
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II - Impost sobre activitats econòmiques
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
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.
 Expedició de documents cobratoris.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
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Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.







V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:








Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
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 - Contribucions especials
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:







Notificacions 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.

VII - 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.
VIII - Taxes per al tractament, recollida i eliminació de residus sòlids urbans
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.

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 per a l'efectivitat dels anteriors.
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X - Les següents taxes:
-

Taxa del Mercat
Taxa per serveis urbanístics
Taxa per serveis de salut pública
Taxa per la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions
Taxa per llicència obertura d’establiments
Taxa per llicència de primera ocupació
Taxa per llicències del servei d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
Taxa per ensenyaments especials municipals
Taxa per la prestació del servei de veu pública
Taxa per utilització privativa o per l’aprofitament especial de béns de domini públic
municipal i prestació de serveis:






Ocupació de la via pública mitjançant el mercat setmanal ambulant.
Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Obertura de cales o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoció del paviment
o voreres en les vies públiques.
 Ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos.
 Ocupació de la via pública mitjançant parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, així com indústries del
carrer, ambulants o rodatge cinematogràfic.
 Ocupació amb mercaderies derivades de la indústria, materials per a la construcció,
runes, tancs, puntals, apuntalaments, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
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.
XI - Els preus públics següents:
- Preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària.
- Preu públic per l’escola municipal de música.
- Preu públic lloguer de sales, instal·lacions culturals i anàlegs, només respecte als
conceptes de bucs d'assaig i d'utilització de sales d'espais municipals.
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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 - Taxa per la retirada de vehicles abandonats i estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
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.

XIII - Quotes d'urbanització
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.

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.
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XV - Sancions administratives
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.

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







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

XVII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
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.

XVIII - Altres ingressos tributaris
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
 Emissió de 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.
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIX - Altres ingressos 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.
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 quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups Polítics
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el diputat no adscrit (1) i
l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3) sent el resultat definitiu de 44 vots a
favor i 3 abstencions.
1.13.- Dictamen de data 17 de juliol de 2018, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Monistrol de
Montserrat, 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 Monistrol de Montserrat de 26 d’abril de 2018 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.
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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
Monistrol de Montserrat de 26 d’abril de 2018 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:
- Multes coercitives







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada por 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
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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
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el diputat no adscrit (1) i
l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3) sent el resultat definitiu de 44 vots a
favor i 3 abstencions.
1.14.- Dictamen de data 4 de juliol 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 de 5 d’abril de 2018 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 de 5 d’abril de 2018 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:
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I – Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o altres espai del
domini públic local
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
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el diputat no adscrit (1) i
l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3) sent el resultat definitiu de 44 vots a
favor i 3 abstencions.
1.15.- Dictamen de data 4 de juliol de 2018, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, 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 Vilafranca del Penedès de 20 de març de 2018 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
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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
Vilafranca del Penedès de 20 de març de 2018 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 l'assistència a l'escola municipal de música M. Dolors Calvet de
l'Institut Municipal de formació








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.

II - Preu públic assistència a l'escola municipal d'art Arsenal de l'Institut Municipal de
formació






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.
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 Aprovació de crèdits incobrables.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Preu públic escola de formació professional d'enoturisme de Catalunya de l'Institut
Municipal de formació








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.

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.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=3045
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=" inicio en: 00:50:45

Finalitzat el debat, per part del President 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
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el diputat no adscrit (1) i
l’abstenció del Grup Polític CUP - Poble Actiu (3) sent el resultat definitiu de 44 vots a
favor i 3 abstencions.
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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 universalització
de l’educació de 0 a 3 anys.
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup Polític
Partit Popular i una esmena “in voce” presentada pel Partit proposant.
“Atès que l’educació és un dels pilars bàsics de les polítiques públiques, i aprofitant
que el curs escolar 2018-2019 es va iniciar tot just el passat 12 de setembre,
considerem oportú el moment per a fer una valoració de la situació en la que es troba
l’educació a Catalunya i concretament la que comprèn dels 0 a 3 anys.
Atès que Catalunya se situa literalment a la cua d’Europa i dels països desenvolupats
en inversió d’educació pel que fa al PIB en educació. La inversió a Catalunya l’any
2016 va ser del 3,6% (dades IDESCAT) i a Espanya un 4,1% del PIB tot i que la llei
d’educació de Catalunya (LEC) estableix que s’hauria d’arribar fins al 6%. Està, per
tant, molt per sota de la mitja del 4,9% de la Unió Europea i del 5,6% de la OCDE,
Dinamarca, Suècia, Bèlgica, Finlàndia, Estònia, Letònia i Portugal superen el 6%
(dades EUROSTAT ).
Atès que, si bé l’educació, en tota la seva dimensió i etapes, és un dret imprescindible
per aconseguir equitat, cohesió social i empoderament de la ciutadania, la que cobreix
dels 0 a 3 anys és bàsica i essencial per a promoure la igualtat d’oportunitats, la
convivència i la diversitat. L’educació dels infants de 0 a 3 anys afavoreix la
reconducció de les situacions socialment desafavorides. Les escoles bressol són
espais educatius on les relacions personals són un element clau per donar valor a la
convivència i a la diversitat. Els seus projectes educatius tenen com a objectiu
fonamental potenciar i afavorir el desenvolupament de les capacitats dels infants,
respectant les seves singularitats. A més, l’oferta de les escoles bressol municipals
afavoreix les polítiques d’incorporació de la dona al món del treball perquè possibilitat
la conciliació laboral i familiar.
Atès que, tot i essent inqüestionable aquesta advertència, els darrers governs de la
Generalitat lluny de contemplar-la i compartir-la, s’han limitat a ignorar-la, malmetent
així un dels pilars fonamentals i una de les mesures bàsiques de l’Estat de Benestar,
en no comprometre ni un sol euro per a l’etapa educativa de 0 a 3 anys.
Atès que, cal posar en valor que els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies i la
col·laboració i suport de la Diputació, han hagut de suportar el sosteniment de les
escoles bressol municipals.
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Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció els
següents ACORDS:
1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reconèixer la universalització de la
gratuïtat de l’escolarització al tram de 0-3 anys, com ha anunciat que farà el Govern
d’Espanya, i a defensar-la, tot i el seu caràcter voluntari, com a cicle educatiu amb
identitat pròpia que garanteix plenament el desenvolupament personal, social,
cognitiu i emocional dels infants.
2. Instar el Govern d’Espanya en cooperació amb la Generalitat de Catalunya, a
habilitar els recursos necessaris perquè sigui una realitat la universalització de
l’educació de 0 a 3 anys, donada la seva corresponsabilitat en matèria educativa
amb els ajuntaments i les famílies en el finançament de les escoles bressol, així
com en el desplegament i execució de l’educació de 0 a 3 anys.
3. Ratificar el compromís de la Diputació de Barcelona a continuar aportant els
recursos necessaris als Ajuntaments com ha fet fins ara, davant el desistiment de
funcions de la Generalitat fins que aquesta torni a assumir les seves
responsabilitats.
4. Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat, a
l’ACM i la FMC.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=3091
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=" inicio en: 00:51:31

Finalitzat el debat, per part del President 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 (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup Polític CUP
- Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 3 abstencions.
2.2.- Moció que presenten els Grups Polítics Entesa, Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés, amb l’adhesió del Grup Polític Convergència i Unió de la Diputació
de Barcelona, de suport als actes del 80è aniversari del comiat a les Brigades
Internacionals.

Àrea de Presidència
Secretaria General

“Exposició de motius
Les Brigades Internacionals van ser unitats militars integrades per 35.000 voluntaris
estrangers de 54 països que van participar en la Guerra d’Espanya al costat de
l'exèrcit de la II República, per lluitar contra l'alçament colpista de Francisco Franco
contra el govern democràtic elegit a les urnes el 1936. Les Brigades van participar en
la defensa de Madrid el 1936, les batalles del Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite,
Terol, Aragó i l'Ebre, i varen ser retirades a partir del 23 de setembre de 1938, seguint
exigències internacionals amb l’objectiu de modificar la posició davant la intervenció
estrangera del Comitè de No intervenció. El 28 d'octubre de 1938 van rebre un
multitudinari comiat popular a Barcelona.
Les Brigades Internacionals no es van formar espontàniament però la immensa
majoria dels seus integrants sí que van ser veritablement "voluntaris de la llibertat"
arribats des dels països dominats per dictadures i pel feixisme, com Alemanya, Itàlia o
Polònia, però també dels països democràtics com França (que va donar suport al
major nombre de brigadistes, uns 9.000), la Gran Bretanya i els Estats Units.
Mai en la història s'ha produït un cas tan extraordinari de solidaritat internacional. Les
Brigades Internacionals constitueixen un referent en la història del segle XX, tant
espanyola com internacional, i ha de ser un deure el reconeixement a la memòria dels
i les brigadistes i la promoció de la investigació històrica. La demarcació de Barcelona i
el nostre país poden nodrir-se del coneixement d'aquesta singular experiència de
solidaritat i lluita antifeixista del passat segle, que va tenir lloc enmig del conflicte bèl·lic
que va ser antecedent immediat de la segona Guerra Mundial.
I la ciutat de Barcelona i per extensió els pobles i ciutats de la demarcació tenen
l’oportunitat de recuperar una singularitat històrica. Rescatar la memòria i els vestigis
dels brigadistes al nostre país no és només una qüestió de justícia amb la memòria
col·lectiva de la Guerra d’Espanya, vol dir recuperar un patrimoni amb valor cultural,
turístic i educatiu que pot enriquir simbòlicament les noves generacions.
A l'octubre de 2018 es commemorarà el 80è aniversari del comiat de les Brigades
lnternacionals de Catalunya amb nombrosos actes. L'Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, així com organitzacions dedicades a l'estudi, divulgació i
recuperació de la memòria de les Brigades Internacionals, contribuiran a promoure la
difusió d'aquest esdeveniment històric del qual la ciutat de Barcelona va ser
protagonista i ha de divulgar amb orgull l'experiència, vestigis, i relats que ens van
llegar els i les brigadistes i els que els van acollir i van conviure amb ells.
En aquest sentit expressem que la Diputació de Barcelona no pot restar aliena a les
activitats programades i s’ha de sumar amb un suport polític i econòmic explícit.
ACORDS:
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1. Donar suport a les iniciatives de celebració del 80è aniversari del comiat de
Barcelona de les Brigades lnternacionals, amb diverses activitats en la propera
tardor.
2. Treballar per la defensa i difusió del llegat de les Brigades Internacionals de lluita
contra el feixisme i la recuperació de les restes dels i les brigadistes morts a
Catalunya.
3. Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés i Senat, del Parlament
Europeu i del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=4608
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=" inicio en: 01:16:48

Finalitzat el debat, per part del President 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 (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1) i el vot en contra del
Grup Polític Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 3 vots en
contra.
2.3.- 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 6824 al 9124, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 7003 al 8893,
ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre
els números 6816 al 8890, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Territori i
Sostenibilitat, compresos entre els números 6781 al 8854, ambdós inclosos de l’any
2018 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 6984 al 8884,
ambdós inclosos de l’any 2018.
El president, senyor Castells (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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https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=5618
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2.4.- Precs
Es formulen diversos precs que es troben recollits en la gravació de la sessió plenària
disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=5628
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=" inicio en: 01:33:48

2.5.- Preguntes
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de preguntes, que es troba recollit en
la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018092701?ts=5679
HASH del video:"cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=" inicio en: 01:34:39

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 7 de maig de 2018 pel 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.
2. Pregunta formulada, en data 7 de juliol de 2018, pel 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:
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Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2011 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada las subvenciones, convenios, ayudas,
transferencias (con su fecha de formalización, nombre de proyecto, país destinatario
de la ayuda, Importe de la ayuda) que haya podido establecer la Oficina de
Cooperación al Desarrollo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la
Diputación de Barcelona.
La pregunta va ser resposta en una reunió celebrada el més de juliol de 2018
amb els Grups Polítics.
3. Pregunta formulada, en data 19 de juliol de 2018, pel 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:
Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de contratos, subvenciones, convenios,
ayudas, 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 PRENSA LOCAL SANT CUGAT o TOT MEDIA
COMUNICACIO SL, ambos con el N.I.F. B58364936 .
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa al Grup sol·licitant en data 26 de setembre
de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1840037343, relatiu a la inversió
publicitària amb Premsa Local de Sant Cugat TotMedia, en el període 2015 – 2018, us
trasllado la informació facilitada pel Gabinet de Premsa i Comunicació
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Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

4. Pregunta formulada, en data 19 de juliol de 2018, pel 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:
Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de los proyectos de inversión de capital y de
las transferencias de capital acordados, pactados, adjudicados, autorizados, y de su
estado de ejecución que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o
cualquiera de las entidades que conforman su sector público, con el Ayuntamiento de
Badalona.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa al Grup sol·licitant en data 26 de setembre
de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada número 1840037344, us trasllado la
informació sol·licitada en relació a les transferències de capital a favor de l’Ajuntament de
Badalona pel període 2015 – 2018, en document adjunt.
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Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

5. Pregunta formulada, en data 19 de juliol de 2018, pel 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:
Existen determinadas aceras pertenecientes a zonas privadas que han resultado de
“uso público” por el uso habitual que hacen los ciudadanos para moverse y transitar
dentro de los municipios. En el caso que estas aceras “privadas” necesiten ser
reparadas, nos gustaría saber a quién le correspondería la reparación de los posibles
desperfectos de estas aceras. También nos gustaría saber si existen modelos de
convenios entre los ayuntamientos y los propietarios de las aceras para gestionar esta
problemática. En caso afirmativo agradeceríamos que nos facilitaran dichos modelos.
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La resposta, signada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat, va ser tramesa al Grup sol·licitant en data 26 de setembre de 2018, i
diu:
En relació amb la pregunta formulada, registrada en data 19 de juliol de 2018, emetem la
següent resposta en base a la informació que ha estat facilitada a la senyora Maria
Xalabarder, gerent del serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats.
L’ús públic de la zones de titularitat privada s’ha de recollir en les normes de planejament
urbanístic del municipi, establint servituds públiques de pas. A la pràctica, hi ha pocs
ajuntaments que regulin específicament aquests espais per a tot el terme municipal.
Els propietaris tenen l’obligació de conservar i mantenir la seva propietat i els seus elements
comuns, segons el que regula l’article 10.1 de la Llei de Propietat Horitzontal.
Els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim local obliga als ajuntaments a
prestar els serveis públics en les vies o espais de caràcter públic; no en zones de titularitat
privada. Els ajuntaments poden establir fórmules de col·laboració conveniada ad-hoc amb
els propietaris implicats pel manteniment de zones de titularitat privada i d’ús públic, amb la
possibilitat d’establir compensacions que s’han de fonamentar en el principis de bona fe
(article 7.1 i 1258 CC) i d’equitat (article 3.2 CC).
No existeixen models de conveni de col·laboració entre particulars i administració local
sobre aquest tema; la seva redacció s’adapta a la casuística i ha de recollir les condicions
d’utilització d’aquests espais i el seu manteniment, així com les necessitats de cada situació
concreta.
Finalment, informar també que la Gerència posa a disposició dels ens locals un servei de
consultes puntuals en línia, per atendre de manera àgil i rigorosa aquells dubtes de caire
tècnic-jurídic que es plantegen en la pràctica diària de l'administració local. S’hi accedeix en
el següent enllaç Consultes GSHUA
Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o aprofundiment de la informació
facilitada.

6. Pregunta formulada, en data 19 de juliol de 2018, pel 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:
Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de los proyectos de inversión de capital, de
las transferencias de capital y de reparación y mantenimiento acordados, pactados,
adjudicados, autorizados, y de su estado de ejecución que haya podido establecer la
Diputación de Barcelona, o cualquiera de las entidades que conforman su sector
público, en bibliotecas.
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La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa al Grup sol·licitant en data 26 de setembre
de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1840037347, relatiu als projectes
d’inversió de capital, de les transferències de capital i de reparació i manteniment, així com
l’estat d’execució dels mateixos, us trasllado la informació facilitada per l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports en els dos documents annexes:
 Taula per municipis corresponent a la inversió i manteniment d’equipaments i
Infraestructures. Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019
 Taula per municipis corresponent a l’otorgació de subvencions procedent del programa
complementari de reforma i millora d’equipaments locals
El 26 d’octubre de 2017 s’aprovà en Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el
“Programa Complementari de reforma i millora d’equipaments locals” i el seu règim
regulador en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
Aquest pla complementari recull una línia de suport d’”equipaments bibliotecaris” en el marc
de la qual es financen les actuacions de reforma, millora i manteniment de les biblioteques
de la Xarxa de Biblioteques Municipals pel 2018 – 2019.
En aquests moments les actuacions del 2018 estan en execució i no n´hi ha cap justificada
(el termini és el 31/10/2018)
Les adjudicacions per actuacions del 2019 estan per iniciar-se en la majoria dels casos.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
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7. Pregunta formulada, en data 30 de juliol de 2018, pel Grup Partit Popular, que
diu:
La biblioteca municipal de la del Vallès va premiar fa uns mesos un dibuix en el qual
s'observa a un nen regalant un llibre a un agent antiavalots de les Forces de
Seguretat. Aquest dibuix ha estat utilitzat per il·lustrar un punt de llibre, tal i com es fa
des de fa quinze anys, i vol representar la biblioteca municipal durant el transcurs de
l'any, segons exposa el consistori de La Roca a la seva pàgina web. L’elecció del
premi d’aquest dibuix ha estat feta per un jurat format pel regidor de Cultura de La
Roca i per membres de la Biblioteca pública. Primera. Ha pagat la Diputació de
Barcelona part del cost del premi de punts de llibre de la biblioteca municipal de La
Roca del Vallès de l’any 2018? Si és el cas, quin ha estat el cost d’aquest finançament.
Segona. Considera la Diputació de Barcelona que un dibuix d’aquestes
característiques compleix la obligació de neutralitat política, atès que pot interpretar-se
d’acord amb una posició parcial, no ajustada a aquest deure de neutralitat o
equidistància, alineada amb les pretensions d'un grup de ciutadans amb inevitable
exclusió de la resta?
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa al Grup sol·licitant en data 26 de setembre
de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1840038226, referent al dibuix premiat
per a la biblioteca de la Roca del Vallès utilitzat per il·lustrar un punt de llibre (Sant Jordi
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2018), us informo que la Diputació de Barcelona no ha pagat cap cost relacionat amb el
premi ni l’edició del punt de llibre. Les biblioteques són de titularitat municipal i malgrat es
gestionen amb un conveni amb la Diputació de Barcelona, aquesta institució no intervé en
els processos de comunicació de les mateixes.
Atès que la Diputació de Barcelona no ha participat ni intel·lectualment, ni tècnicament, ni
econòmicament en l’organització del concurs, ens hem de remetre a les explicacions que
donen des del consistori, que apunten que es va valorar especialment la tècnica i el valor
artístic.
Sabem que el debat dels límits de la cultura en l’àmbit de la llibertat d’expressió i la lliure
creació cultural està d’actualitat i també que, la interpretació d’una obra cultural es por fer
des de moltes perspectives diferents i en molts casos de forma subjectiva i impregnada per
les nostres creences, experiències i sentiments.
En qualsevol cas, entenem que la imatge és una al·legoria de la cultura contra la violència,
les paraules (representades pel llibre) per davant dels cops (representada per l’arma).
Entenem però que la interpretació de l’art és subjectiva.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

8. Pregunta formulada, en data 6 d’agost de 2018, pel 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:
Copia digital del “Pla Director de Clavegueram de Moià”.
La documentació sol·licitada va ser lliurada al Grup en el marc de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en la sessió del
mes de setembre de 2018.
9. Pregunta formulada, en data 6 d’agost de 2018, pel 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:
Copia digital del Pla local d’atenció a la diversitat de Gavà.
La resposta, signada per la vicepresidenta segona, i presidenta de l’Àrea d’Atenció a
les Persones, va ser lliurada en data 21 de setembre de 2018, i diu:
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En resposta a la vostra petició (núm. d’expedient 2018/0002038 amb data de 6 d’agost)
d’una còpia digital del Pla local d’atenció a la diversitat del municipi de Gavà, em plau
informar-vos del següent:
L’Ajuntament de Gavà ha sol·licitat, l’any 2018, un suport tècnic al Servei de Convivència,
diversitat i participació ciutadana per a l’elaboració del Pla director de diversitat i drets civils
amb els següents objectius: inventariar i estructurar els serveis que actualment s’ofereixen,
establir prioritats, augmentar la visibilitat i millorar el compromís de l’Ajuntament en el
departament i els seus projectes, sense crear cap nova estructura.
Actualment, l’Ajuntament disposa d’un servei externalitzat que gestiona el servei d’acollida,
el crèdit variable que s’ofereix als instituts i l’assessorament tècnic en drets civils i ciutadania
(especialment els referents als programes Setmana europea, Gavàmón i la Xarxa
antirumors).
Per part del servei es valorà la petició tant a nivell intern de disponibilitats tècniques i
pressupostàries com amb l’Ajuntament de Gavà, a fi de perfilar la petició i la seva
necessitat. Atès que no es pot atendre de manera integral la sol·licitud de suport tècnic per
manca de disponibilitats pressupostàries, s’acordà amb l’Ajuntament incorporar una persona
tècnica a un grup de treball que s’impulsa des del Servei. El grup porta per títol: Projectes de
Serveis de drets civils i no discriminacions. Itineraris formatius per al personal municipal, i es
realitzarà els propers mesos amb altres ens locals
En aquest grup de treball es pretén elaborar estratègies de sensibilització, educació,
informació i formació tant per al personal dels ens locals com per a la ciutadania sobre drets
humans i drets a la ciutat, drets civils, delictes d’odi, racisme, xenofòbia i no
discriminacions.

10. Pregunta formulada, en data 13 d’agost de 2018, pel 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:
Us sol·licitem en referència al Smithsonian Folklife Festival, realitzat a Washington del
27 de juny al 1 de juliol, i del 4 al 8 de juliol de 2018:
- Relació del número de personal representant de la Diputació de Barcelona que hi
va assistir.
- Cost total desglossat entre: viatges,
invitacions, materials diversos, altres...
Pregunta pendent de resposta.

manutencions,

hotels,

aportacions,
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11. Pregunta formulada, en data 14 de setembre de 2018, pel 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:
- En referencia al “Pla zonal de la xarxa de carreteres locals” nos gustaría conocer
el plazo para presentar alegaciones.
- En referencia al mismo plan, el “Pla zonal de la xarxa de carreteres locals”, nos
gustaría tener el detalle de la información que haga referencia a la “carretera de
Castelldefels a Gavà por la Sentiu”.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa al Grup sol·licitant en data 26 de setembre
de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1840040123, us informo que el període
d’al·legacions al Pla Zonal, finalitza el proper dia 26 de setembre, al complir-se els dos
mesos d’exposició publica.
Així com també, us adjunto en format pdf, el conjunt d’actuacions que es preveuen en
primera fase dins la comarca del Baix Llobregat , entre les quals es troba l’actuació en el
camí de Castelldefels a Gavà per la Sentiu.
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12. Pregunta formulada, en data 18 de setembre de 2018, pel Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
JUAN MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, Diputado Portavoz-Adjunto 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:
Copia del informe de riesgos laborales y otros informes y/o actuaciones realizadas
dentro del ámbito de su área a lo largo del plan de mandato actual en la Biblioteca de
Lloreda del municipio de Badalona.
Pregunta pendent de resposta.
13. Pregunta formulada, en data 18 de setembre de 2018, pel Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
JUAN MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, Diputado Portavoz-Adjunto 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:
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Copia de informes, proyectos y/o actuaciones vinculadas a la Biblioteca de Lloreda del
municipio de Badalona.
Pregunta pendent de resposta.
14. Pregunta formulada en data 21 de setembre de 2018, pel Grup Partit Popular,
que diu:
XAVIER MULLERAS VINZIA, Diputat del Grup del Partit Popular a la Diputació de
Barcelona, per tal que sigui resposta per escrit, amb lliurament de la documentació
adient, formula la següent PREGUNTA. Pel Decret de la Presidència d’11 de gener i
de 4 de maig de 2017 es varen acordar la suspensió cautelar de qualsevol pagament
pendent de realitzar des d’aquell moment en relació amb diferents expedients de la
Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. Mitjançant el Decret
de Presidència de 23 de maig de 2018 es va resoldre aixecar la suspensió dels
pagaments pendents de realitzar quant als expedients de referència i continuar-ne la
tramitació fins a la seva resolució definitiva. Per Decret de 2 d’agost del 2018 es
suspenen altre vegada la tramitació d'alguns expedients de la Direcció de Relacions
Internacionals de la corporació havent-se d'estar al resultat de la investigació judicial
Aquest Diputat vol conèixer:
 Relació d’entitats afectades per les suspensions del 1 gener i del 4 de maig del
2017 que varen rebre cobraments de la Diputació de Barcelona entre el 23 de
maig del 2018 i el 26 d’agost del 2018, així com el detall de les quantitats
liquidades.
 Còpia dels informes tècnics i jurídics que justifiquin el Decret d’aixecament de la
suspensió del 23 de maig del 2018.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa al Grup sol·licitant en data 26 de setembre
de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1840040992, referent a la suspensió de
tramitacions d’expedients de la Direcció de Relacions Internacionals, formulada en data 21
de setembre d’enguany, us informo que un cop revisats els antecedents informatitzats
existents en el sistema d’informació comptable d’aquesta Corporació, no consta cap
pagament efectuat entre les dates de 23 de maig de 2018 i 2 d’agost de 2018 a cap de les
entitats relacionades en els decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona de dates
d’11 de gener de 2017 i 4 de maig de 2017 (entitats que també es troben referenciades en
el decret de Presidència de 23 de maig de 2018).
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la
sessió plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: cTM64PKcJZSHAbIRm6pHZAHEiD70nIyvMnC2eAe5W+Q=
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 13 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per
la secretària que en dona fe.

