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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 25 d’octubre 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), Núria Marín i
Martínez (PSC-CP), Jordi Martí i Galbis (CiU), Ana Maria Martínez i Martínez (PSCCP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juan José Puigcorbé i Benaiges
(diputat no adscrit), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Manuel Reyes López (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
Ramon Riera Macia (PP), i les diputades senyores Laura Pérez i Castaño (ENTESA), i
Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA).
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El president, senyor Castells (CiU), constata l’existència del quòrum necessari per a la
celebració de la sessió, previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la seva
redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i obre la sessió.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018102501
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Pere Pons i
Vendrell, candidat electe de la Federació Convergència i Unió, per la Junta
Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, en substitució de l’Excm. Sr. Pere
Regull i Riba.
El president, senyor Castells (CiU), manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia
del Ple ordinari, es procedirà a la presa de possessió del diputat Il·lm. senyor Pere
Pons i Vendrell, candidat electe de la Federació Convergència i Unió per la Junta
Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, segons la credencial emesa per la Junta
Electoral Central, i després d’haver donat compliment als requisits legalment i
reglamentàriament establerts. Tot seguit la Presidència demana al senyor Pons que
s’acosti a la Mesa Presidencial a l’objecte de prendre’l jurament o promesa del seu
càrrec, conforme a la fórmula reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de
5 d’abril.
A continuació, el senyor Pons s’aixeca i lliura la seva credencial a la secretària
general, senyora Mahillo, qui manifesta que és conforme. Seguidament, s’acosta a la
Mesa Presidencial i el president procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o
promesa establerta en el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril dient:
Senyor Pons: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir amb
fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat
al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així
com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
El senyor Pons contesta: “Prometo per imperatiu legal”.
El president, senyor Castells, procedeix a col·locar la insígnia de la Diputació de
Barcelona al nou diputat i a partir d’aquest moment l’Il·lm. Senyor Pons adquireix la
condició de diputat amb els honors, drets, obligacions i privilegis propis del càrrec.
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària celebrada en data 27 de setembre de
2018.
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1.2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret 9069/18, de
13 de setembre, pel qual es deixa sense efecte el nomenament de l'Il·lm. Sr.
Pere Regull i Riba com a diputat delegat de Turisme i es nomena i es deleguen
les facultats en l’àmbit de Turisme a l'Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez amb
efectes del 17 de setembre de 2018. (exp. núm. 2018/11364).
1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret 9124/18, de
14 de setembre, pel qual s'acorda que l'Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez
exercirà el càrrec de diputat delegat de Turisme amb caràcter de dedicació
exclusiva, amb efectes del 17 de setembre de 2018. (exp. núm. 2018/11365).
1.4. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament la modificació dels Estatuts
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovada per
l’Assemblea General del Consorci, en sessió de data 4 de juliol de 2018. (exp.
núm. 2018/16467).
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.5. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Reglament de les relacions
electròniques en el marc dels procediments administratius en l’àmbit de
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, i sotmetre l’expedient al tràmit
d’informació pública, prèvia la inserció dels corresponents anuncis, per un termini
de 30 dies hàbils, durant el qual podran presentar-se al·legacions, reclamacions i
suggeriments, així com aprovar definitivament el mateix en el cas que durant el
termini d’informació pública no es presentessin cap tipus de reclamacions,
al·legacions o suggeriments. (exp. núm. 2018/16458).
Servei de Programació
1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 15/2018 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018. (exp.
núm. 2018/16208).
Tresoreria
1.7. Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de les
ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que
regiran a partir de l’exercici 2019; així com exposar la modificació provisional a
informació pública, per termini de 30 dies als efectes de presentació
d’al·legacions i aprovar definitivament les mateixes en el cas de no presentar-se
al·legacions durant el termini d’informació pública (exp. núm. 2018/0009236).
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1.8. Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 9572/18, de data 26 de
setembre de 2018, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions
necessàries per pal·liar els desperfectes a causa de l’esllavissada de talús com a
conseqüència de pluges ocorregudes els dies 5 i 6 de setembre a la carretera B224z, entre els pk 16+780 i 16+980. TM Masquefa (exp. Núm. 2018/14476).
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 presenten els Grups Polítics CUP - Poble Actiu i Entesa de la
Diputació de Barcelona, en suport a les persones afectades per l’estafa
d’iDental.

2.2. Moció que presenten els Grups Polítics Entesa i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per instar el
Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del
Decret de menjadors escolars.
2.3. Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per accedir als
habitatges amb preus de lloguer justos i estables.
2.4. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords
adoptats per la Junta de Govern (27 de setembre de 2018).
2.5. Precs
2.6. Preguntes
1.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària celebrada en data 27 de setembre
de 2018. El senyor president, i en relació amb l’Acta de la sessió ordinària de 27 de
setembre de 2018, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
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1.2.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2018, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret 9069/18, de 13 de setembre, pel qual es deixa sense efecte
el nomenament de l'Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a diputat delegat de Turisme
i es nomena i es delegen les facultats en l’àmbit de Turisme a l'Il·lm. Sr. Miquel
Sàmper i Rodríguez amb efectes del 17 de setembre de 2018. (exp. núm.
2018/11364).
“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. 9069/18, de
13 de setembre, pel qual es deixa sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere
Regull i Riba com a diputat delegat de Turisme i es nomena per a aquest càrrec l’Il·lm.
Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez amb efectes del dia 17 de setembre de 2018, que
literalment diu:
«I. La Diputació de Barcelona es constitueix en sessió plenària extraordinària el 15 de juliol
de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals de 24 de maig de 2015, nomenant
Presidenta l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès i, en sessió plenària de 29 de juliol de 2015,
aprova el Cartipàs corresponent al mandat 2015-2019, tot determinant l’estructura
organitzativa de la Corporació.
Així mateix es disposa la distribució de competències entre els òrgans corporatius que es
recullen en la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de 14 d'abril (BOPB 22.4.2016), Refosa posteriorment
complementada i modificada pels Decrets de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de
setembre, i 8656/17, de 14 de setembre (BOPB 19.9.2017).
II. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 25 de juny de
2018, acorda, entre d’altres, prendre en consideració la renúncia, com a Presidenta de la
Corporació, de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès i, en sessió extraordinària celebrada el
28 de juny de 2018, nomena President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Marc
Castells i Berzosa.
En sessió extraordinària, celebrada el 3 de juliol de 2018, el plenari aprova el nou Cartipàs i,
entre d’altres, acorda estructurar la Diputació de Barcelona en les Àrees següents:
-

Àrea de Presidència
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea de Cultura, Educació i Esports
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
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III. Les delegacions conferides pel Ple a favor de la Presidència i de la Junta de Govern
resulten de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària de 29.7.2015 (BOPB 3.8.2015).
IV. Les delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern, així
com els nomenaments respectius, resulten del Decret núm. 6737/18, de 28.6 (BOPB
3.7.2018),
V. Les delegacions conferides per la Presidència a favor d’òrgans unipersonals, així
com els nomenaments respectius, resulten del Decret núm. 6776/18, de de 3.7 (BOPB
6.7.2018). Entre d’altres, es resol el nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a
Diputat delegat de Turisme, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (apartat
Tercer, V, 3).
VI. Mitjançant Decret núm. 7048/18, de 9.7 (BOPB 11.7.2018) s’aprova la Refosa 1/2018
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple que, entre d’altres, inclou el nomenament i la delegació
esmentats a favor del Diputat Il·lm. Sr. Regull (apartat Primer, 1, 5, e), 3).
VII. El 20.7.2018 l’Il·lm. Sr. Regull, com a conseqüència del seu nomenament com a Delegat
territorial del Govern de la Generalitat al Penedès (Decret del President de la Generalitat
núm. 158/2018, 17.7 publicat en el DOGC núm. 7668 de 20.7.2018), presenta la seva
renúncia com a Diputat, renúncia que és efectiva a partir del 27.9.2018, data en que el Ple
en pren coneixement,
VIII. Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General a
elaborar el decret per a deixar sense efecte el nomenament i la delegació de l’Il·lm. Sr. Pere
Regull i Riba com a Diputat delegat de Turisme i nomenar l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i
Rodríguez, com a Diputat delegat de Turisme –tot fixant la seva dedicació com a exclusiva–
amb efectes del dia 17 de setembre de 2018 i, per tant, modificar en el dit sentit els Decrets
del President núm. 6776/18, de 3.7 i 7048/18, 9.7, abans citats.
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,
RESOLC
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a
Diputat delegat de Turisme (Àrea de Desenvolupament Econòmic Local), disposat per
Decrets del President núm. 6776/18 i 7048/18 de 3 i 9 de juliol i publicats en el BOPB el 6 i
l’11 de juliol de 2018, respectivament.
Segon.- NOMENAR l’Il·lm. Miquel Sàmper i Rodríguez, com a Diputat delegat de Turisme
(Àrea de Desenvolupament Econòmic Local), amb efectes del dia 17 de setembre de 2018 i
amb les atribucions disposades per Decrets del President núm. 6776/18 i 7048/18 de 3 i 9
de juliol i publicats en el BOPB el 6 i l’11 de juliol de 2018, respectivament.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer.- MODIFICAR, en conseqüència, el Decret del President núm. 6776/18, de 3.7
(apartat Tercer, V, 3), sobre nomenament de Presidències delegades d’àrea, de Comissions
informatives i de seguiment, de la Comissió Especial de Comptes, de la Comissió Especial
de caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL, del Diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, del Diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona, dels Diputats i
Diputades delegats i dels Diputats i Diputades adjunts, així com la delegació de l’exercici de
les competències conferides per la Presidència i MODIFICAR el Decret del President núm.
7048/18, 9.7 (apartat Primer, 1, 5, e), 3), d’aprovació de la Refosa 1/2018 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, ambdós Decrets publicats en el BOPB el 6 i l’11 de juliol de
2018, respectivament.
Quart.- MANTENIR LA VIGÈNCIA dels citats Decrets del President núm. 6776/18 i 7048/18
de 3 i 9 de juliol, respectivament, i publicats en el BOPB de 6 i 11 de juliol de 2018,
respectivament, en tot allò no afectat per la present Resolució.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en la pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en compliment del
que disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Sisè.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ de la present Resolució en la
primera sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4 del
ROF.»

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i 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. 9069/18, de
13 de setembre, pel qual es resol:
a) Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a
diputat delegat de Turisme.
b) Nomenar l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez diputat delegat de Turisme, amb
efectes del dia 17 de setembre de 2018.
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c) Modificar, conseqüentment, els decrets núm. 6776/18, de 3 de juliol (apartat
Tercer, V, 3), i núm. 7048/18, de 9 de juliol (apartat Primer, 1, 5, e), 3), mantenint
la seva vigència.”
I el Ple en resta assabentat.
1.3.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2018, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret 9124/18, de 14 de setembre, pel qual s'acorda que l'Il·lm.
Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez exercirà el càrrec de diputat delegat de Turisme
amb caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del 17 de setembre de 2018.
(exp. núm. 2018/11365).
“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. 9124/2018,
de 14 de setembre, de modificació parcial del Decret de la Presidència 6777/2018, de
3 de juliol, parcialment modificat pel Decret 7562/2018, de 20 de juliol, en el sentit
d’acordar que l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez exercirà el càrrec de diputat
delegat de Turisme amb caràcter de dedicació exclusiva, 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
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
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2015, i posteriorment modificat en sessions plenàries ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20
de juliol de 2017.
Atès que mitjançant Decret de la Presidència núm. 6777/2018, de 3 de juliol, es va acordar
deixar sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, com a
conseqüència del seu nomenament com a delegat territorial del Govern de la Generalitat al
Penedès i atès que els articles 3 i 10.2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim
d’incompatibilitats dels alts càrrec al servei de la Generalitat de Catalunya estableixen com a
excepcionalitat a les incompatibilitats que els alts càrrecs al servei de la Generalitat de
Catalunya puguin compatibilitzar el seu càrrec amb la condició de membre electe de les
corporacions locals, llevat que tinguin una dedicació exclusiva o parcial en la corporació
local.
Atès que mitjançant Decret de la Presidència núm. 9069/2018, de 13 de setembre de 2018,
va acordar modificar parcialment el Decret 7048/18, de 9 de juliol, pel qual s’aprova la
Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, en el sentit de deixar sense efecte el
nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, com a diputat delegat de Turisme i nomenar
l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez com a diputat delegat de Turisme, així com delegar-li
l’exercici de les competències genèriques i específiques necessàries per a l’exercici de la
seva delegació amb efectes del dia 17 de setembre de 2018.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin.
En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que
es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, estableix que el nombre màxim de membres electes
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32
i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres
electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de
major població de la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte
de la província de Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista
per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a les de
la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència,
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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 s’insta la Secretaria General perquè realitzi els
actes administratius necessaris per modificar parcialment el Decret de la Presidència núm.
6777/2018, de 3 de juliol, parcialment modificat pel Decret de la Presidència 7562/18, de 20
de juliol, referent al règim de dedicacions exclusives i parcials dels membres electes de la
corporació, en el sentit d’acordar que l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez exerceixi el
càrrec de diputat delegat de Turisme amb caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del
dia 17 de setembre de 2018, i que es procedeixi a l’abonament de les retribucions
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econòmiques, en concepte de sou, aprovades per acord de Ple corporatiu extraordinari
celebrat el 29 de juliol de 2015, i parcialment modificades per acords del Ple en sessions
ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20 de juliol de 2017, que li corresponen, sense perjudici
d’adaptar-les al que estableix la disposició addicional 35a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressupostos generals de l’Estat per al 2018, en les quanties que en el seu dia aprovi el Ple
corporatiu.
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), modificat parcialment per Decret de la
Presidència 7562/18, de 20 de juliol, en el sentit d’acordar que l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i
Rodríguez exerceixi el càrrec de diputat delegat de Turisme amb caràcter de dedicació
exclusiva, amb efectes del dia 17 de setembre de 2018, i que es procedeixi a l’abonament
de les retribucions econòmiques, en concepte de sou, aprovades per acord de Ple
corporatiu extraordinari celebrat el 29 de juliol de 2015 i parcialment modificades per acords
del Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20 de juliol de 2017, que li
corresponen, sense perjudici d’adaptar-les al que estableix la disposició addicional 35a de la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, en les quanties
que en el seu dia aprovi el Ple corporatiu.
Segon. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, que els membres electes
d’aquesta corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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
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
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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. Miquel Sàmper i Rodríguez, diputat delegat
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 –sense perjudici de
la seva adaptació al que estableix la disposició addicional 35a de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, en les quanties que en el seu dia aprovi el Ple corporatiu–, d’acord amb les quanties
següents:
Nom i cognoms

Càrrec

1.

Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa

2.

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

3.

Il·lma. Sra. Mertixell Budó i Pla

4.

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals

5.

Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté

6.

Il·lma. Sra. Nuria Parlón i Gil

7.

Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

8.
9.
10.
11.
12.

Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras
Il·lm. Sr. Manuel Reyes López
Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner
Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

13.

Il·lm. Sr.
Cañizares

Joan

Carles

Garcia

i

President
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
Vicepresident quart i president de
l’Àrea
de
Desenvolupament
Econòmic Local
Vicepresidenta cinquena
President Grup ERC-AM i diputat
delegat d’Urbanisme i Habitatge
Presidenta Grup PSC-CP
Presidenta Grup Entesa
President Grup PP
President Grup C’s
President Grup CUP-PA
Membre de la Comissió Executiva;
diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la
Informació; i portaveu Grup CiU

Nivell de retribucions
brutes mensuals
A-1: 7.178,93 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
A-2: 6.431,14 €
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Nom i cognoms
14.

Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer

15.
16.
17.
18.

Il·lm. Sr. Ramon Riera Macía
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes
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.
23.

Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller

24.

Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell

25.
26.

Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges

27.

Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà

28.

Nivell de retribucions
brutes mensuals

Càrrec

Il·lma. Sra. Ana María del Puy del
Frago i Barés
29. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
30. Sra. Laia Sabater i Díaz

Membre de la Comissió Executiva i
diputat delegat d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat i portaveu Grup
ERC-AM
Portaveu Grup PPC
Portaveu Grup PSC-CP
Portaveu Grup C’s
Diputada delegada d’Esports
Diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació
Diputat delegat de Comerç i
portaveu adjunt d’ERC-AM
Diputat
delegat
d’Igualtat
i
Ciutadania
Diputat delegat d’Educació
Diputat delegat de Cultura
Diputada delegada de Salut Pública
i Consum
Diputat delegat de Turisme
Diputat adjunt Turisme
Diputada adjunta a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat

A-2: 6.431,14 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €
A-3: 5.725,91 €

Portaveu adjunta Grup PSC-CP

A-4: 3.833,81 €

Portaveu adjunt Grup Entesa
Portaveu adjunta Grup CUP-PA

A-4: 3.833,81 €
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 en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any, següents:
Nom i cognoms
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot
Il·lm. Sr. Arnau Funes i Romero
Sra. Maria Rovira i Torrens
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras

Càrrec

%
Dedicació

Nivell de retribucions
brutes mensuals

President Grup CiU

75

A5 – 4.823,36 €

Portaveu Grup Entesa
Portaveu Grup CUP-PA
Diputat
delegat
d’Espais Naturals i Medi
Ambient

51
25

A6 – 2.920,21 €
A6 – 1.431,47 €

51

A6 – 2.920,21 €
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Nom i cognoms

Càrrec

%
Dedicació

Nivell de retribucions
brutes mensuals

Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

Diputat adjunt d’Espais
Naturals

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 i parcialment modificades per acords del Ple
en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i de 20 de juliol de 2017, d’acord amb les
quanties i condicions que s’indiquen a continuació i sense perjudici de la seva adaptació, si
escau, en el Ple corporatiu:
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 30 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. INSTAR la Direcció dels Serveis de Recursos Humans a donar d’alta l’Il·lm. Sr.
Miquel Sàmper i Rodríguez en el règim general de la Seguretat Social, per totes les
contingències, amb efectes del dia de l’entrada en vigor d’aquest decret.
Novè. Aquest decret ENTRARÀ EN VIGOR el dia 17 de setembre de 2018, data del
nomenament i de la delegació de competències en favor de l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i
Rodríguez, quedant rectificat l’error material de l’acord segon de la part dispositiva del
Decret 9069/18, de 13 de setembre, de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, ja que on diu 17 de setembre de 2017, ha de dir 17 de setembre de 2018.
Desè. 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.
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Onzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i
Rodríguez, 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.
Dotzè. 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.
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. 9124/2018,
de 14 de setembre, pel qual s’acorda modificar parcialment el Decret de la Presidència
núm. 6777/2018, de 3 de juliol, parcialment modificat pel Decret de la Presidència
7562/2018, de 20 de juliol, referent al règim de dedicacions exclusives i parcials dels
membres electes de la Diputació de Barcelona, en el sentit d’acordar que l’Il·lm. Sr.
Miquel Sàmper i Rodríguez exercirà el càrrec de diputat delegat de Turisme amb
caràcter de dedicació exclusiva amb efectes del 17 de setembre de 2018.”
I el Ple en resta assabentat.
1.4.- Dictamen de data 19 d’octubre de 2018, pel qual es proposa ratificar
íntegrament la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola, aprovada per l’Assemblea General del Consorci, en sessió
de data 4 de juliol de 2018. (exp. núm. 2018/16467).
I. ANTECEDENTS
1. La Diputació de Barcelona forma part del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola –el Consorci, en endavant–, entitat pública de caràcter associatiu i de
naturalesa institucional i local. Aquest ens es va constituir amb la finalitat d’exercir
les competències de gestió i conservació, de caràcter general o local, que
corresponen als ens consorciats respecte al Parc Natural de la Serra de Collserola,
sens perjudici de les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya
en els termes del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural
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de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la
Rierada-Can Balasc com a espais naturals de protecció especial.
2. Fruït de la necessitat d’adaptar els Estatuts del Consorci (BOPB 09.05.2011) a les
exigències de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local (LRSAL), l’Assemblea General de l’ens, en sessió de data
22 de juliol de 2014, va aprovar inicialment la seva modificació. Tanmateix,
aquesta modificació estatutària no va prosperar, ja que, tot i que diversos ens
consorciats la van ratificar, l’Assemblea General del Consorci celebrada el 7 de
maig de 2015 no va aprovar el dictamen relatiu a la modificació dels Estatuts per la
majoria absoluta exigida per a aquest tràmit per l’article 313 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS).
3. En data 13 de desembre de 2017, l’Assemblea General del Consorci, davant la
necessitat d’adaptació del Text dels Estatuts a la referida realitat normativa
configurada per la LRSAL, acollida, al seu torn, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic (LRJSP), va aprovar una proposta d’ampliació de la
modificació dels Estatuts del Consorci, amb la incorporació de diversos
suggeriments formulats per la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya.
4. El text relatiu a la proposta d’ampliació de la reforma estatutària va ser tramitat en
seu de la Generalitat de Catalunya, i sotmès a diversos informes, de resultes dels
quals es van introduir diverses esmenes en el darrer text aprovat per l’Assemblea
General del Consorci.
5. En data 26 de juny de 2018, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant Acord GOV/22/2018 (DOGC 28.06.2018), va aprovar el text estatutari
amb les avantdites esmenes, el qual, acomplint amb les previsions l’article 322 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS, va rebre la conformitat
de l’Assemblea General del Consorci mitjançant acord adoptat en sessió de data
4 de juliol de 2018, els termes del qual van ser els següents:
“DICTAMEN
SOBRE PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
I. ANTECEDENTS DE FET
1. El text dels vigents Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola fou
aprovat per l'Assemblea General de l’entitat en la sessió de 28 d’abril de 2011 i publicat
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig de 2011 (CVENúm. de registre: 022011011318).
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2. De conformitat amb l’article 1 dels seus Estatuts, el Consorci és una entitat pública de
caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local. En aquest sentit, la Disposició
Addicional 2 estableix que en allò no inclòs en els Estatuts serà d’aplicació la normativa
vigent que regeixi per a les entitats locals.
3. L’Assemblea General del Consorci, en sessió de data 22 de juliol de 2014, va aprovar la
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, per tal
d’adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local i va sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que
dugui a terme les actuacions materials per a l’execució de l'anterior acord, previstes a la
legislació i que siguin comunes a tots els ens consorciats.
4. La referida proposta de modificació tenia diverses finalitats:
A) Identificació de l’administració pública d’adscripció.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
(LRSAL) va impulsar aquesta tramitació.
La seva disposició final segona modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en el sentit
d’incloure-hi una nova disposició addicional, la vintena, que du per títol règim jurídic dels
consorcis. Aquest precepte implica el següent:
- Els Estatuts del Consorci han de determinar l’administració pública a la que estarà adscrit,
així com el seu règim orgànic, funcional i financer, segons els criteris que s’expliciten.
- El Consorci quedarà adscrit, en cada exercici pressupostari, i per a tot aquest període, a
l’administració pública que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Disposi de la majoria de vots als òrgans de govern.
Tingui facultats per a nomenar o destituir la majoria dels membres dels òrgans executius.
Tingui facultats per a nomenar o destituir a la majoria dels membres del personal directiu.
Disposi d’un major control sobre l’activitat del consorci degut a una normativa especial.
Tingui facultats per a nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan de
govern.
Financi en més d’un cinquanta per cent o, en el seu defecte, en major mesura l’activitat
desenvolupada pel consorci, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial com el
finançament concedit cada any.
Ostenti el major percentatge de participació en el fons patrimonial.
Tingui major nombre d’habitants o extensió territorial depenent de si les finalitats
definides a l’estatut estan orientades a la prestació de serveis, a les persones, o al
desenvolupament d’actuacions sobre el territori.
Exercici de la potestat d’execució forçosa i sancionadora.

Aquesta classificació no ha d’anar de cap manera en detriment del grau d’implicació dels
ens consorciats envers el finançament, la prestació de serveis mancomunats o la
col·laboració tècnica.
En aquest sentit, es proposà la modificació de l’article 1.2 dels vigents Estatuts del Consorci.
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B) Concreció de competències.
És molt important en el context econòmic i en el vigent marc jurídic identificar clarament les
competències de l’entitat, així com l’objectiu d’interès general a què responen. Cal cercar
fórmules operatives que permetin considerar aquesta entitat com a l’autoritat única en el
territori, en aquest sentit caldrà aprofundir per part dels operadors jurídics en trobar les eines
més adequades: delegació de competències, encàrrecs de gestió o d’altres que incideixin
en el mateix sentit. En qualsevol cas la ciutadania ha de percebre que l’entitat és resolutiva i
operativa en el context, evidentment, del marc competencial ben definit i delimitat.
En aquest sentit, després de repassar les competències que el Consorci té assignades
estatutàriament i comprovar la seva coherència amb les previsions de la LRSAL, es va
proposar modificar l’article 6 i de conformitat amb l’informe emès pel Servei d’Administració i
Contractació de l’entitat en data 22 de maig de 2014.
En aquest punt, es fa explícita referència a la prevenció d’incendis; tenint present que
aquesta competència ha estat sempre molt rellevant per a l’òrgan gestor del Parc de
Collserola (des de la constitució del Patronat Metropolità del Parc de Collserola fins a
l’actualitat).
5. El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 28
d’octubre de 2014, va adoptar els acords d’aprovar inicialment, amb el vot favorable de la
majoria absoluta dels seus membres, la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola; acceptar la petició d’aquest Consorci per tal que l’AMB
dugui a terme les actuacions materials per a l’execució de l’aprovació de la modificació dels
Estatuts previstes a la legislació i que siguin comunes a tots els ens consorciats; sol·licitar a
la resta de membres consorciats l’adopció, amb les formalitats degudes, de l’acord
corresponent d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci i sotmetre, un cop tots
els membres consorciats hagin pres l’acord corresponent, a informació pública l’expedient
incoat per a l’aprovació de la modificació dels Estatuts, mitjançant un anunci de caràcter
col·lectiu i, de conformitat amb els acords dels respectius òrgans dels membres consorciats,
al BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’AMB.
Els Plens de diversos ens consorciats han adoptat l’acord, per majoria absoluta dels seus
membres, d’aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci proposada en les següents
sessions:
1. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: 17 de novembre de 2014.
2. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 15 d’octubre de 2014.
3. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: 30 d’octubre de 2014.
4. Ajuntament de Montcada i Reixac: 24 de juliol de 2014.
5. Ajuntament del Papiol: 6 de novembre de 2014.
6. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: 27 de novembre de 2014.
7. Ajuntament de Sant Just Desvern: 30 d’octubre de 2014.
8. Ajuntament de Molins de Rei: 30 d’octubre de 2014.
Per la seva banda, l’ajuntament de Barcelona, mitjançant informe emès per l’Àrea de Règim
Jurídic en data 2 de desembre de 2014, va emetre informe favorable a la referida proposta
de modificació d’Estatuts, amb un seguit de recomanacions:
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-

Revisar l’article 19 (secretari, interventor i tresorer).
Revisar l’article 21 (personal).
Adaptar l’article 23 (règim econòmic).
Revisar els articles referents a la separació i dissolució del Consorci (articles 30 a 32), per
tal d’adaptar el seu contingut a les previsions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

Al seu torn, la Diputació de Barcelona mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern en
sessió del 12 de febrer de 2015, aprovà un seguit de mesures i criteris que hauran de regir
l'adequació dels estatuts dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de
Barcelona, referint, entre d’altres aspectes, els següents:
- Obligació d’adscripció dels Consorcis a l’Administració Pública corresponent.
- Referència a la classificació en un dels tres grups previstos a la disposició addicional 12a

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Les adaptacions quant al nombre màxim de membres dels òrgans col·legiats, derivades

dels referits acords de classificació.
- L’adaptació del règim econòmic i financer resultant de la disposició addicional 20.4 de la

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
La incorporació de les previsions derivades de la disposició addicional 20.5 de la citada
Llei 30/1992 als preceptes reguladors del règim de personal.
La regulació de la dissolució i extinció del Consorci, tenint presents els diferents apartats
de l’article 14 de la Llei 15/2014 esmentada anteriorment.
El recull de les prescripcions contingudes als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014 quant al
règim de separació dels membres.
Si cal, una previsió sobre el règim transitori d’aplicació de les modificacions estatutàries.

6. L’Assemblea General del Consorci reunida en data 7 de maig de 2015, en no assolir-se la
majoria absoluta prevista a l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals per aquest supòsit, no va
aprovar el dictamen relatiu a la modificació dels Estatuts.
7. L’Assemblea General del Consorci, en sessió de 13 de desembre de 2017, va acordar
donar conformitat a una nova proposta de text de modificació dels Estatuts del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola, amb la incorporació dels suggeriments formulats per
la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
8. D’aleshores ençà, aquest text s’ha tramitat en seu Generalitat de Catalunya sent aprovat
a la sessió del Consell Executiu de 26 de juny de 2018. Aquest procediment ha comportat la
introducció d’alguna esmena al darrer text aprovat per l’Assemblea General, tal i com es
detalla a la documentació que obra a l’expedient.
9. Per tant, una vegada aprovat el text per la Generalitat de Catalunya ja es pot iniciar el
tràmit d’aprovació per part de les administracions locals, centralitzant l’aprovació inicial i la
pertinent informació pública a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb aquesta finalitat es
proposa que l’Assemblea General del Consorci doni la seva conformitat al citat document.
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II. FONAMENTS DE DRET
1. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local (LRSAL) va incidir notablement en la regulació dels consorcis,
bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPC).
2. La disposició final segona de la LRSAL va afegir una nova disposició addicional vintena a
la LRJAPC que establia, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’administració
pública a la que havia d’estar adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la
pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i contenia d’altres requeriments quant
al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual era necessària la corresponent
adaptació estatutària.
3. A aquesta necessitat d’adaptació es va sumar la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de
setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa, que incorporà diverses previsions
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en el seus
estatuts.
4. Es considera escaient incorporar al text estatutari d’aquest Consorci tant els criteris que
han de regir l'adequació dels estatuts dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació
de Barcelona (aprovats per la seva Junta de Govern en sessió del 12 de febrer de 2015),
com les recomanacions contingudes a l’informe emès per l’Àrea de Règim Jurídic de
l’Ajuntament de Barcelona en data 2 de desembre de 2014; així com el derivat dels
següents informes emesos per la Generalitat de Catalunya:
- Departament de Territori i Sostenibilitat, Assessoria Jurídica, 19 d’octubre de 2016
- Vicepresidència i Economia i Hisenda, Direcció General de Patrimoni, el 16 de novembre

de 2016
- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Direcció General de

Modernització i Innovació de l’Administració, 24 de novembre de 2016
- Vicepresidència i Economia i Hisenda, Direcció General de Pressupostos, el 9 de

desembre de 2016
III. PROPOSTA
1. Per tot això exposat anteriorment, resta justificada la necessitat de procedir a
l’actualització del marc normatiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i,
per tant, a la modificació dels seus Estatuts.
2. Així, es proposa modificar els Estatuts de l’entitat per tal d’adaptar-los a les previsions de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures
de reforma administrativa.
3. L’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, estableix que la modificació dels estatuts del consorci,
amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que
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per a l’aprovació. En aquest sentit, l’article 313, apartats 2 i 3, del Decret 179/1995
assenyala que l'acord per modificar els estatuts, que s'ha d'adoptar amb el vot favorable de
la majoria absoluta de membres de la corporació, juntament amb el text, s'han de sotmetre a
informació pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l'article 160 d'aquest
Reglament, és a dir, amb anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat.
4. L’article 10.a) dels vigents Estatuts del Consorci del Parc de Collserola assenyala que
correspon a l’Assemblea General l’aprovació de la modificació dels Estatuts.
En virtut de tot això es proposa a l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola l’adopció dels següents,
ACORDS
1. Donar conformitat al text aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en
data 26 de juny de 2018 relatiu a la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola, d’acord amb el document que s’adjunta en annex, de conformitat
amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb l’article 10.a) dels vigents Estatuts de
l’entitat.
2. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les actuacions materials
per a l’execució del primer acord, previstes a la legislació i que siguin comunes a tots els
ens consorciats.
3. Notificar aquests acords a tots els ens consorciats per al seu coneixement i als efectes
legals escaients”.

6. Finalment, val a dir que la modificació dels Estatuts del Consorci es concreta en els
termes següents:
a) S’actualitza la relació d’institucions que formen part del Consorci, ja que són
diferents a aquelles que l’integraven en data 09.05.2011. Així doncs, la
composició actual del Consorci (art. 1.2 Estatuts) és la següent:
-

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament Sant Cugat del Vallès
Ajuntament El Papiol
Ajuntament Cerdanyola del Vallès
Ajuntament Montcada i Reixac
Ajuntament Molins de Rei
Ajuntament Esplugues de Llobregat
Ajuntament Sant Just Desvern
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b) S’adscriu el Consorci a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (art. 1.2 in fine
Estatuts) i, en conseqüència, es sotmet al seu règim de personal (art. 21
Estatuts), pressupostari, comptable i de control (art. 23 Estatuts) i li atribueix
les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria (art. 19 Estatuts), acomplint
les exigències de l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic (LRJSP), així com la classificació del Consorci en un dels tres
grups previstos d’acord amb la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 1.6 Estatuts).
c) S’amplien les finalitats del Consorci (art. 4 Estatuts), estenent-les a la
prevenció d’incendis en l’àmbit del Parc Natural, la informació i la promoció de
l’activitat turística d’interès i d’àmbit local, la promoció de l’ocupació del temps
lliure i la promoció de la cultura i dels equipaments culturals, la qual cosa té com
a corol·lari una ampliació i reformulació de les seves funcions (art. 6.1 Estatuts).
d) Es fa esment explícit a la naturalesa d’ens institucional de caràcter local del
Consorci i a les seves potestats d’execució forçosa i sancionadora,
reglamentària, d’autoorganització, planificació i programació (art. 6.2 Estatuts).
e) S’estableix una nova composició de la seva Assemblea General (art. 9
Estatuts), la qual consta de 14 membres, respectant el límit de 15 membres fixat
per la Llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (disposició addicional 12, paràgraf 2n, de la LBRL, introduït
per la LRSAL), en relació al nombre màxim de membres dels òrgans superiors
de govern i administració dels consorcis.
D’aquests 14 membres, 1 correspon a la Generalitat, 2 a la Diputació de
Barcelona, 2 a l’AMB i 1 a cada ajuntament adscrit al Consorci. A més, disposa
un sistema de vot ponderat, en què, dels 22 vots, 3 corresponen a cadascun
dels representants de l’AMB, 3 a cadascun dels representants de la Diputació
de Barcelona (és a dir, 6 vots del total), i 1 a cadascun dels representants de
la Generalitat i dels ajuntaments.
f) S’institueix un sistema rotatori de designació per part de l’Assemblea General
de la Presidència, les Vicepresidències i la Vicepresidència Executiva entre
els representants designats per la Generalitat, la Diputació i l’AMB (art. 10.d) i 12
Estatuts).
g) Es disposa una nova composició de la Comissió Executiva (art. 15 Estatuts),
la qual consta de 15 membres (en congruència amb l’avantdita limitació de la
LRSAL), dels quals 2 són representants de la Generalitat, 2 de la Diputació de
Barcelona, 2 de l’AMB i 1 de cada ajuntament adherit al Consorci.
A més, fixa un sistema de vot ponderat, en què, dels 21 vots, corresponen 1 a
cadascun del representants de la Generalitat, 2 a cadascun dels representants
de l’AMB, 2 a cadascun dels representants de la Diputació de Barcelona (és
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a dir, 4 vots del total), 3 vots al representant de l’Ajuntament de Barcelona i 1
vot a cadascun dels representants dels ajuntaments.
h) Es dona rang estatutari al Consell Científic Assessor i es defineixen les seves
funcions (article 17.4 Estatuts).
i) S’inclou la necessitat que la designació del/de la director/a gerent es faci
mitjançant un procediment en què es garanteixi la publicitat i la concurrència,
atenent a criteris de competència professional i experiència en l’àmbit públic i
privat, i es disposa que quedarà sotmès a la relació laboral de caràcter especial
d’alta direcció (art. 18 Estatuts).
j) Es recullen les determinacions sobre els llocs de treball d’habilitació de caràcter
nacional de secretaria, intervenció i tresoreria corresponents a les persones
titulars de l’ens d’adscripció, la possibilitat de delegació i l’assistència a les
sessions de la secretaria i la intervenció (art. 19 Estatuts)
k) Es regula el tipus de personal del Consorci i els règims aplicables, amb la
previsió que aquest pugui disposar de personal funcionari o laboral, propi o de
les administracions consorciades (art. 21 Estatuts), d’acord amb el que disposa
la disposició addicional tretzena de la LRSAL per als consorcis que prestin algun
dels serveis mínims que es citen a l’article 26 de la LBRL (la prevenció
d’incendis, en el cas d’aquest Consorci).
l) S’actualitza la referència a la legislació reguladora del procediment administratiu
comú a les administracions públiques (art. 22 Estatuts).
m) S’estableix la subjecció al règim de pressupostació, comptabilitat i control de
l’entitat d’adscripció (art. 23 Estatuts), i, en referència a les aportacions dels
ens consorciats (art. 26 Estatuts), es determina que tendiran a ser
proporcionals a la capacitat de decisió en els òrgans de govern del Consorci i
que el seu incompliment suposarà una limitació proporcional de les activitats dels
ens incomplidors. Altrament, s’explicita que el Consorci, de manera ordinària, es
nodreix principalment de les aportacions de L’AMB i de la Diputació de
Barcelona.
n) S’adapta el règim de separació, dissolució i liquidació del Consorci (Títol V
del Estatuts, art. 30, 31 i 32) a les previsions dels articles 125, 126 i 127 de la
Llei 40/2015 RJSP.
o) S’adapten alguns articles amb vista a un ús inclusiu del llenguatge des de la
perspectiva de gènere (art. 11, 12, 13, 14, 15, 18 i 19).
p) Es suprimeix la disposició transitòria segona del Estatuts.
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II. FONAMENTS DE DRET
1. La regulació bàsica dels consorcis es conté en els articles 118 a 127 i la disposició
addicional 10a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP), 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 269 a 272 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47, 164, 165, 209,
213 i 220 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de maig (LRHL), i 2, 4 i 7 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
2. La competència per a l’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
d’acord amb el que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 114.3.d) del Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i l’article 313.2 del ROAS.
3. Les modificacions proposades al text dels Estatuts del Consorci (BOBP 09.05.2018)
s’adeqüen a la legalitat vigent i contribueixen a millorar el seu funcionament i
organització, en la mesura en què s’identifica l’Administració d’adscripció, es
concreten les competències dels seus òrgans de govern, administració i
participació, i es defineixen amb claredat els règims de les aportacions dels ens
consorciats i el del seu personal.
4. Finalment, ha estat emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació
de Barcelona, l’informe previ, preceptiu i no vinculant que consta a l’expedient en
compliment de l’article 179 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 3.3.c) i
3.3.d).1, i 4.b.5, respectivament, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’elevació al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola, aprovada per l’Assemblea General del Consorci, en sessió
de data 4 de juliol de 2018, que afecta els articles 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
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17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 30, 31 i 32, suprimeix la disposició transitòria 2ª, i de
resultes de la qual el text dels Estatuts queda fixat en els termes següents:
Article 1
Constitució i entitats que integren el Consorci
1. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és un ens consorcial públic, de
caràcter local i de naturalesa associativa i institucional, constituït per acomplir les finalitats
assenyalades en els presents Estatuts i a l’empara d’allò que estableix l’article 87 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 269 i següents del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant el Consorci) és
integrat per les institucions següents: la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de
medi ambient, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
l'Ajuntament del Papiol, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament de Molins de
Rei, l'Ajuntament de Montcada i Reixac, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat i l'Ajuntament de Sant Just Desvern. De conformitat amb la
normativa reguladora del règim jurídic del sector públic, tenint en compte tant l’aportació del
fons patrimonial com el finançament concedit cada any, el Consorci està adscrit a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Aquesta adscripció determina la subjecció al règim jurídic de
personal, patrimonial, pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció,
sens perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 20/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3. D’altra banda, altres administracions i entitats actuants que persegueixin finalitats d’interès
general concurrents amb les pròpies de les entitats publiques consorciades, podran
·
incorporar-se en el Consorci, mitjançant sol licitud de l’ens i acord d’admissió de I’Assemblea
General, amb modificació, si s’escau, d’aquests Estatuts.
4. El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té la potestat i
prerrogatives de què poden gaudir els ens no territorials en virtut de l’article 8 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
5. En allò que no està inclòs en aquests Estatuts serà d’aplicació la normativa vigent que
regeixi per a les entitats locals.
6. Correspon a l’administració d’adscripció la classificació del Consorci en un dels tres grups
previstos d’acord amb la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Article 2
Denominació i personalitat jurídica
L’Entitat consorciada tindrà el nom de Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i
gaudirà de personalitat jurídica pròpia distinta dels ens consorciats i capacitat jurídica i d’obrar
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i gestionar serveis i activitats d’interès local o general, per al compliment de les seves finalitats
generals de conformitat amb els articles d’aquests Estatuts.
El Consorci, per mitjà dels seus òrgans, a més de les facultats que com a entitat de dret
públic li corresponen, podrà:
a) adquirir, posseir, gaudir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns i drets
reals, excepte els béns de domini públic adscrits als serveis que presti;
b) dur a terme l’estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d’accions, obres i
activitats d’acord amb les seves finalitats;
c) fer contractes i convenis;
d) sol·licitar i rebre avals i préstecs;
e) assumir obligacions;
f) interposar recursos i exercir les accions previstes a les lleis.
Article 3
Seu social
El Consorci tindrà el seu domicili en l’edifici seu de la carretera de l’Església, número 92, (ctra.
Vallvidrera- Sant Cugat, km. 4,7) del municipi de Barcelona.
Títol II
Àmbit funcional
Article 4
Finalitats
Sense perjudici de les competències pel que fa a la declaració de Collserola com a Espai
Natural de Protecció Especial i dels efectes d’aquesta declaració, que corresponen en tot cas
a la Generalitat de Catalunya, el Consorci exercirà les competències de gestió, de caràcter
general o local, que corresponen als ens consorciats respecte al Parc Natural de la Serra de
Collserola, aprovat per Decret 146/2010, de 19 d’octubre, col·laborant així mateix per a aquest
fi amb les diferents administracions públiques amb competències concretes en l’àmbit
territorial i, en concret:
-

L’ordenació del Parc, el seu desenvolupament com a tal, així com la seva corresponent
gestió, utilitzant per a això qualsevol de les formes de gestió establertes per la legislació de
règim local.

-

Possibilitar la participació dels ajuntaments i altres ens del Consorci per tal de delimitar i
cercar solucions globals als problemes del Parc.

-

Informar sobre les activitats que afectin l’espai i requerir a l’administració competent per al
compliment del que s’ha acordat.
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-

Vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigents.

-

Establir acords de col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre, que coincideixin
essencialment amb els objectius del Consorci.

-

Promoure la captació, coordinació i gestió d’ajuts i fons comunitaris i d’altres
administracions i ens, que les puguin atorgar.

-

La prevenció d’incendis en l’àmbit territorial vinculat al Parc Natural.

-

La informació i la promoció de l’activitat turística d’interès i d’àmbit local.

-

La promoció de l’ocupació del temps lliure.

-

La promoció de la cultura i dels equipaments culturals.

Article 5
Àmbit
El Consorci tindrà com a àmbit territorial l’àrea delimitada pel Parc Natural de la Serra de
Collserola i pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, o el que resulti de
les seves modificacions, i que actualment comprèn part de l’àmbit dels municipis del Papiol,
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona,
Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.
Excepcionalment, i a causa del context metropolità en el qual s’ubica el Parc Natural, el
Consorci podrà estendre el seu àmbit territorial al del terme municipal dels municipis
consorciats, sempre que sigui d’interès per a l’assoliment dels objectius del Parc Natural, i
prèvia la formalització dels instruments de gestió corresponents.
Article 6
Funcions, capacitat, potestats i prerrogatives
1. Funcions
El Consorci realitzarà per a la consecució de les esmentades finalitats, les funcions
següents:
a) Redactar i/o promoure estudis, plans i informes relatius a l'espai protegit, catàlegs
d'edificis o monuments d'especial protecció.
b) Gestionar i desenvolupar el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge i del
Pla rector d'ús i gestió.
c) Proporcionar assessorament i ajuda tècnica necessaris als ajuntaments i ens del
Consorci, en matèria de la gestió de l'espai natural.
d) Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris a l'espai natural, així com
l'arranjament de camins, accessos, etc.
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e) Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents, fins i tot
els serveis de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i serveis de l'espai
natural.
f) Informar, amb caràcter previ, sobre qualsevol proposta d'actuació a desenvolupar en tots
els sectors de l'àmbit de l'espai natural, d'acord amb els aspectes específics que per a
aquest es regulin.
g) Actuar a tots els efectes com a òrgan de representació dels ens del Consorci, amb tot el
que faci referència a l'espai natural.
h) Dur a terme l'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina
urbanística dins l'àmbit de l'espai natural, prèvia delegació, si s'escau, dels membres
consorciats, així com la formació del patrimoni de sòl que comporti l'esmentada gestió
segons preveu la legislació vigent.
2. Capacitat, potestats i prerrogatives
El Consorci, en l’àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d’un ens
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden gaudir
els ens locals no territorials o institucionals en virtut de l’article 8 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació als serveis prestats i en el marc dels
seus Estatuts i, específicament, les potestats d’execució forçosa i sancionadora, la
reglamentària, la d’autoorganització, la de planificació i la de programació.
Article 7
Durada
La durada del Consorci és per temps indefinit.
Títol Ill
Govern i Administració
Article 8
Òrgans del Consorci
Els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són:
L’Assemblea General.
La Presidència, dues Vicepresidències i la Vicepresidència Executiva.
La Comissió Executiva.
El Consell Consultiu.
El Consell Científic Assessor.
La Direcció Gerència.
Article 9
L’Assemblea General. Naturalesa i Composició
1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. També és
l’òrgan rector del Parc Natural als efectes del previst a l’article 10.2 del Decret 146/2010, de 19
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d’octubre. Els seus integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de govern dels
ens consorciats.
2. La composició de l’Assemblea General és d’1 membre de la Generalitat de Catalunya, 2
membres de la Diputació de Barcelona, 2 membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 1
membre de cada Ajuntament adherit al Consorci. El total de membres serà de 14.
El representant de la Generalitat de Catalunya i els dels Ajuntaments tindran 1 vot cadascun
i els de la Diputació de Barcelona i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tindran 3 vots
cadascun. El total de vots serà de 22.
3. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en representació
seva.
4. L’assistència a l’Assemblea General té caràcter personal i el vot es delegable.
5. Quan alguna persona que formi part de l'Assemblea General cessi del seu càrrec o lloc
dels respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu
càrrec en els òrgans del Consorci, i l'ens al qual pertanyi n’anomenarà una altra que la
substitueixi. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió
d’un membre de l’Assemblea General.
6. A petició d’algun dels membres consorciats, l’Assemblea podrà convocar, si ho considera
oportú, a més dels membres que la integren, uns altres representants amb veu però sense vot,
que tindran la consideració de convidats o observadors per tractar temàtiques concretes.
Article 10
Atribucions de l’Assemblea General
1. Correspon a l’Assemblea General:
’

a) L aprovació i modificació dels Estatuts.
b) La dissolució i liquidació del Consorci.
c) L’admissió de nous integrants en el Consorci i la separació dels seus membres.
d) El nomenament de la persona que ocupi la Presidència, les vicepresidències i la
Vicepresidència Executiva.
e) L’aprovació del Pla rector d’ús i gestió.
f) L’aprovació del pressupost anual del Consorci, així com de la plantilla del personal.
g) L’aprovació i censura dels comptes.
h) L’alienació dels béns i drets del Consorci i la contractació administrativa i privada
atribuïda per la legislació de contractes del sector públic a l’òrgan superior de l’entitat.
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i) L’elecció dels membres de la Comissió Executiva i dels vocals dels diferents sectors del
Consell Consultiu, a proposta de la Comissió Executiva.
j) Qualsevol de les funcions que la legislació atribueix a l’òrgan rector del Parc Natural.
2. Les decisions estratègiques que pugui prendre l’Assemblea General hauran de comptar
amb el vot favorable de la Generalitat de Catalunya. Es consideren decisions estratègiques les
següents:
a) Modificació dels Estatuts.
b) Incorporació de nous membres al Consorci.
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en
la part que els afecti.
d) Dissolució del Consorci.
Article 11
Sessions de l’Assemblea General
1. L’Assemblea General es reunirà com a mínim una vegada a l’any, en sessió ordinària. En
sessió extraordinària, totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria pel president o
bé quan ho proposi la tercera part dels seus membres.
2. Les sessions es podran celebrar tant en la seu del Consorci com en la seu dels ens
consorciats.
3. La persona titular de la Presidència enviarà les convocatòries de la reunió als membres de
l’Assemblea General, com a mínim amb dos dies d’antelació. En la corresponent convocatòria
de les sessions, s’indicarà la data, l’hora, el lloc i l’ordre dels temes que s’hi han de tractar, i la
persona titular de la Secretaria n’aixecarà l’acta corresponent.
’

4. En tot el que no s oposi a aquests Estatuts, el seu règim de funcionament s’acomodarà al
que disposa la legislació de règim local per als plens municipals.
Article 12
Presidència, vicepresidències i Vicepresidència Executiva
1. La persona que ocupi la Presidència i les persones que ocupin les vicepresidències seran
escollides per l’Assemblea General entre els seus membres designats en representació de la
Generalitat, la Diputació o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de manera que cada càrrec sigui
ostentat per un representant de cadascuna d’aquestes tres administracions.
A partir del primer nomenament, que recaurà en un representant dels ens locals consorciats,
els següents seran escollits per rotació entre els representants de cadascuna de les tres
administracions, per mandats de dos anys.
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2. Les persones que ocupin les vicepresidències substituiran la persona que ocupi la
Presidència en els casos d’absència, vacant o malaltia, en les competències d’aquesta.
3. La persona que ocupi la Presidència designarà la persona candidata a ocupar la
Vicepresidència Executiva, que assumirà les funcions que determina l’article 15.
4. Sens perjudici d’un canvi de nomenament, la durada d’aquests càrrecs està vinculat als
mandats municipals.
Article 13
Atribucions de la Presidència
Correspon a la Presidència:
a) Elaborar l’ordre del dia de les reunions de l’Assemblea General.
b) Convocar, presidir i aixecar les sessions de l’Assemblea General.
c) Publicar, executar i fer complir els acords de l’Assemblea General i dictar les disposicions
particulars que exigeixin el seu millor compliment.
d) Comparèixer sense necessitat de poder previ davant tota classe d’autoritats, tribunals i
jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones públiques,
privades, físiques i jurídiques, a efectes judicials, administratius i representatius.
e) En casos d’urgència, l’exercici d’accions judicials o administratives.
f) Les que li siguin delegades per l’Assemblea General.
g) Vot de qualitat en cas d’empat en les votacions.
h) Les competències no atribuïdes expressament als altres òrgans.
i) La contractació administrativa i privada atribuïda per la legislació de contractes del sector
públic al president de l’entitat.
j) En casos d’urgència, les competències de l’Assemblea General establertes a les lletres f) a
i) de l’article 10 i de la Comissió Executiva, i donar compte de les resolucions que adopti a
la sessió següent dels òrgans col·legiats per a la seva ratificació.
Article 14
La Comissió Executiva
La Comissió Executiva és un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i establir els
mecanismes de posada en marxa de les decisions preses en l’Assemblea General. També és
l’òrgan gestor del Parc Natural als efectes del previst a l’article 10.3 del Decret 146/2010, de 19
d’octubre.
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Les seves atribucions i funcions seran les següents:
a) Tramitar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts a la legislació
urbanística.
b) Proposar a l’Assemblea General l’aprovació dels programes d’actuació i les seves revisions
anuals.
c) Sotmetre a l’aprovació de les autoritats competents qualsevol tipus de document i projecte
urbanístic.
d) Informar els plans i projectes elaborats per administracions i particulars, en el seu àmbit
territorial i d’acord amb les normes reguladores que incideixin en la seva gestió i
desenvolupament.
e) Elevar a l’Assemblea General els projectes de pressupost i plantilla del personal per a la
seva aprovació.
f) Gestionar el patrimoni de sòl públic dins el seu àmbit territorial, amb la facultat d’adquirir,
reivindicar, permutar, gravar o administrar tota mena de béns, així com assumir titularitats
fiduciàries o dominicals de disposició, quan aquestes competències no estiguin atribuïdes a
l’Assemblea General.
g) Acceptar subvencions, donatius i cessions de tota mena.
h) Tramitar i aprovar projectes d’expropiació forçosa.
i) Aprovar projectes i inversions i la corresponent contractació administrativa i privada en
les quanties atribuïdes per delegació del president o de l’Assemblea General.
j) Acordar operacions de crèdit i contractes de tresoreria.
k) Designar la persona que ocupi el càrrec de director gerent.
l) Exercir accions i interposar recursos judicials i administratius, així com l’exercici de la
defensa en els procediments incoats contra el Consorci.
m) Donar compte anualment a l’Assemblea General de la tasca realitzada, mitjançant
memòria informativa.
’

n) Proposar a l Assemblea General l’aprovació i les modificacions d’aquests Estatuts, dels
reglaments, ordenances i altres normes aplicables aprovades per aquella.
o) Aprovar les modificacions de pressupost quan no li correspongui al/a la director/a gerent.
p) Qualsevol altra que li sigui delegada per l’Assemblea General.
q) Qualsevol de les funcions que la legislació atribueix a l’òrgan gestor del Parc Natural.
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Article 15
Composició de la Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva es designarà a proposta de la Presidència i amb l’aprovació de
l’Assemblea General.
2. La seva composició es fixarà en 15 membres dels quals 2 seran representants de la
Generalitat de Catalunya, 2 de la Diputació de Barcelona, 2 de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i 1 de cada Ajuntament adherit al Consorci; sense que els designats hagin de
ser necessàriament membres de l’Assemblea General.
3. Els representants de la Generalitat de Catalunya tindran 1 vot cadascun, els de la
Diputació de Barcelona i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tindran 2 vots
cadascun, el de l’Ajuntament de Barcelona tindrà 3 vots i la resta de membres tindrà 1
vot cadascun. El total de vots serà de 21.
4. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en representació
seva.
5. L’assistència a la Comissió Executiva té caràcter personal i el vot és delegable.
6. La persona que ocupi la Presidència de l’Assemblea General, també presidirà la Comissió
Executiva; podrà delegar aquesta funció en la Vicepresidència Executiva, la qual tindrà, a
més, les funcions següents:
a) Presentar als òrgans competents per a la seva aprovació els plans i altres instruments
d’ordenació i de gestió establerts a la legislació urbanística.
b) Presentar els programes d’actuació i les seves revisions anuals als òrgans competents
per a la seva aprovació.
c) Presentar els projectes de pressupost i de la plantilla de personal.
d) Redactar els projectes d’expropiació forçosa.
e) Presentar la memòria anual.
f) Coordinar i dirigir els serveis del Consorci.
g) Aprovar les modificacions del pressupost en casos d’urgència, i donant-ne compte a la
Comissió Executiva.
h) Les que expressament li deleguin els altres òrgans del Consorci.
Article 16
Sessions de la Comissió Executiva
La Comissió Executiva es reunirà com a mínim amb una periodicitat trimestral per tractar els
assumptes de la seva competència.
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Article 17
El Consell Consultiu i el Consell Científic Assessor.
1. El Consell Consultiu és l’òrgan de caràcter consultiu, on s’integraran els sectors socials,
acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense finalitat de lucre,
que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.
’

2. El Consell Consultiu es regirà pel seu reglament, que aprovarà l Assemblea General, la
qual també n’aprovarà les seves competències i la composició.
3. Així mateix, entre d’altres, les funcions d’aquest Consell seran les d’informació, consulta i
assessorament respecte al Pla d’actuacions i inversions del Consorci.
4. El Consell Científic Assessor té per objectiu assessorar, a partir del coneixement
científic, l’òrgan rector i l’òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions a portar a
terme. La seva creació té lloc d’acord amb l’article 13 del Decret 146/2010, de declaració
del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la font
Groga i de la Rierada-Can Balasc.
5. El Consell Científic Assessor es regirà pel seu reglament, que aprovarà l’Assemblea
General, la qual també n’aprovarà les seves competències i la composició del mateix.
Article 18
Direcció Gerència
La persona que ocupi el càrrec de director/a gerent serà designada per la Comissió Executiva
i assistirà i participarà en les seves reunions.
La designació es farà d’acord amb un procediment en què es garanteixi la publicitat i la
concurrència, atenent a criteris de competència professional i experiència en l’àmbit públic o
privat, així com la seva idoneïtat, i quedarà sotmès a la relació laboral de caràcter especial
d’alta direcció.
Correspondran a la persona que ocupi el càrrec director gerent o directora gerent les
atribucions i funcions següents:
a) Executar i fer complir els acords de la Comissió Executiva.
b) Exercir el comandament directe del personal i dels serveis del Consorci.
c) Preparar l’avantprojecte de pressupost del Consorci i dels programes d’actuació.
d) Elaborar els instruments urbanístics i els projectes, i resoldre sobre les autoritzacions
necessàries en execució de les previsions del Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge i del Pla rector d’ús i gestió, de les ordenances i d’altres normes reguladores
que incideixin en la gestió i desenvolupament del Parc.
e) Redactar la memòria anual per a la seva aprovació per part de la Comissió Executiva.
f) Realitzar els actes de tràmit i impulsar els procediments.
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g) Realitzar les contractacions administratives i privades de caràcter menor i el procediment
negociat en les quanties atribuïdes per delegació del president.
h) Preparar la plantilla de personal.
i) Aprovar les modificacions del pressupost que afectin el mateix grup de funció o quan es
refereixin exclusivament al capítol 1, així com ordenar els pagaments.
j) Realitzar totes aquelles funcions que li deleguin els altres òrgans del Consorci.
Article 19
Secretaria, Intervenció i Tresoreria
1. El Consorci estarà assistit per secretari o secretària, interventor o interventora i tresorer o
tresorera i seran les persones titulars de la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria de l’ens
d’adscripció, les quals podran designar el personal que pugui suplir-les, per delegació.
2. El secretari o la secretària assistiran amb veu però sense vot a les reunions de l’Assemblea
General i de la Comissió Executiva i aixecaran les actes corresponents.
3. Així mateix, l’interventor o la interventora podran assistir a les sessions de l’Assemblea
General i de la Comissió Executiva amb veu però sense vot.
Article 20
Règim de sessions
El règim de sessions i l’adopció d’acords dels diversos òrgans de govern i assessorament
s’ajustaran al que disposa la legislació de règim local amb el que no estigui establert en
aquests Estatuts.
Article 21
Tipus de personal i règims aplicables
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest
article, o adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral, amb subjecció
al règim jurídic de personal de l’administració d’adscripció, en base al que preveu la
disposició addicional tretzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, atès que als efectes d’allò previst a l’article 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, té, entre les seves finalitats, la prevenció d’incendis en l’àmbit territorial
vinculat al Parc Natural.
2. El Consorci podrà disposar també de personal funcionari o laboral procedent de les
administracions participants. En aquest cas, el seu règim jurídic serà el de l’administració
pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per
als llocs de treball equivalents a aquella.
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En aquest sentit, el personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci
provindrà de qualsevol de les administracions públiques consorciades a través dels
procediments de provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si
s’escau, en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data
d’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els termes i
condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves expectatives de
promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent i en el conveni
col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.
4. El Consorci no pot tenir personal eventual.
5. L’aprovació de la plantilla es farà conjuntament amb l’aprovació del pressupost.
Article 22
Recursos administratius
Els actes administratius que emanin del director gerent seran susceptibles de recurs
administratiu d’alçada davant la Comissió Executiva, d’acord amb les disposicions reguladores
del procediment administratiu comú a les administracions públiques.
Els actes administratius que emanin dels altres òrgans de l’entitat posen fi a la via
administrativa i s’hi podrà interposar, si s’escau, el recurs contenciós administratiu.
Títol IV
Règim economicofinancer
Article 23
Règim econòmic
El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha d’estar subjecte al règim de
pressupostació, comptabilitat i control de l’entitat a què està adscrit, sense perjudici de la
seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels
comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan de control de l’administració a què s’hagi
adscrit el Consorci. El pressupost del Consorci i els seus comptes anuals s’han d’incloure en
els pressupostos i en el compte general de l’administració pública d’adscripció.
Article 24
Patrimoni del Consorci
Constituiran el patrimoni del Consorci:
a) Els béns que li adscriguin els ens consorciats.
b) Els que el propi Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.
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Article 25
Recursos del Consorci
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aportacions dels ens consorciats.
Productes del seu patrimoni.
Rendiments dels seus serveis.
Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
Emprèstits i préstecs.
Altres recursos que puguin establir-se d’acord amb la Llei.

El Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal de recaptar o recuperar,
per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic dels quals sigui creditor, sens
perjudici que pugui encarregar les gestions recaptadores que consideri oportunes a qualsevol
dels ens locals territorials que l’integren.
Article 26
Aportacions dels ens consorciats
Les aportacions econòmiques dels ens integrants en el Consorci, que tendiran a ser
proporcionals a la capacitat de decisió en els òrgans de govern del Consorci, estan establertes
en els programes plurianuals i pressupostos dels ens consorciats. Si no n’hi ha s’establiran en
els programes plurianuals i pressupostos del Consorci. En aquest últim cas serà necessària la
ratificació expressa dels òrgans de govern dels ens consorciats. Així mateix, s’admetrà
l’aportació mitjançant la prestació de serveis i l’ajuda tècnica.
De manera ordinària aquest Consorci es nodreix principalment d’aportacions procedents dels
pressupostos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona.
Si les entitats consorciades incompleixen per qualsevol causa els compromisos de
finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci haurà de limitar les seves activitats de
manera proporcionada. Amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades,
caldrà assegurar les quantitats compromeses per les entitats consorciades.
Article 27
Elaboració del pressupost
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s’ajustarà a la normativa vigent
sobre hisendes locals, que s’elevarà a l’Assemblea General per a la seva aprovació.
Article 28
Comptabilitat del Consorci
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la comptabilitat
pública local.
Així mateix, la contractació del Consorci s’adequarà a la legislació de contractes del sector
públic, i la prestació de serveis públics per part del Consorci s’atindrà a la normativa
reguladora dels serveis públics.
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Article 29
Els béns del Consorci
Els béns del Consorci aportats pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i
titularitat originàries. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al Consorci
sobre els béns esmentats seran les que constin als acords de cessió corresponents i es
limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci.
Els béns adquirits en el Consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació les
normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns.
Títol V
Separació i dissolució del Consorci
Article 30
Procediment i efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci .
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d’aquest efectuant el
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos d’antelació,
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos
pendents.
2. Un cop rebut l’avís previ de separació d’algun membre, es reunirà l’Assemblea General
per tal d’impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si
escau, la dissolució del Consorci.
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci si la resta dels seus
membres no n’acorden la seva continuïtat i segueixen en el Consorci almenys dues
administracions.
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci s’aplicaran
les regles següents:
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació,
d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net,
en cas d’haver tingut lloc la liquidació, si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant
el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons
patrimonial del Consorci, com el finançament concedit cada any.
Si el membre del Consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut
durant el temps que ha pertangut al Consorci.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què ha de tenir lloc el pagament de la
quota de separació, en el supòsit que resulti positiva; així com la forma i condicions de
pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és
negativa.
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La separació efectiva del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de
separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si
la quota és negativa.
b) Si l’administració que exerceix el dret de separació fos a la que està adscrit el Consorci,
s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci
s’adscriu, en aplicació dels criteris establerts a la Llei.
Article 31
Dissolució
La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
La dissolució del Consorci es produirà:
1.
2.
3.
4.

Per disposició legal.
Per impossibilitat d’acomplir les finalitats que li són pròpies.
Per acord unànime dels ens consorciats.
Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant.

Article 32
Acord de dissolució.
1. L’Assemblea General del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un
liquidador, que ha de ser un òrgan o entitat, vinculat o dependent de l’Administració pública
a la qual s’adscrigui el Consorci, i aprovarà els criteris de liquidació del Consorci i també la
reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets i determinarà la solució de les
obligacions respectives.
2. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del
Consorci, d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni
net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que
hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, com el finançament
concedit cada any.
3. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de
liquidació en el supòsit que resulti positiva.
4. Els ens consorciats podran acordar, per unanimitat, la cessió global dels actius i passius
a una altra entitat segons el previst en la normativa vigent jurídicament adequada amb la
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es
liquida. La cessió global d’actius i passius implicarà l’extinció sense liquidació del Consorci.
5. L'acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del personal del Consorci,
amb respecte a tots els seus drets.
6. En tot allò no previst en el present article ni en la normativa reguladora del règim jurídic
del sector públic, cal atenir-se al que preveu el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el
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règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de
2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de capital.
Disposició addicional única
Els efectes de tot ordre que pugui produir la declaració de Collserola com a Parc Natural,
segons la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, no afecten les competències de
gestió assumides pel Consorci.
Disposició transitòria
Primera
Correspon al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola la gestió del Pla especial
d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola, aprovat definitivament per la
Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 1 d’octubre de 1987, amb text refós aprovat
per la mateixa Corporació mateixa en data 28 de gener de 1988, mentre no s’aprovi
definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge previst a l’article 5
de la Llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals, en concordança amb l’article 8.5 del
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural i
l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme”.

SEGON.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les
actuacions materials per a l’execució de l’acord anterior que siguin comuns a tots els
ens consorciats, previstes a la legislació vigent, especialment, les relatives a la
publicació de l’anunci d’aprovació de la modificació estatutària del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós, el qual serà de caràcter col·lectiu i
substituirà el que ha de publicar separadament aquesta corporació.”
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Salom (CiU).
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.2018102501?ts=877
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

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 45 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.g) 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
(9), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (4),
Partit Popular (2) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció dels Grups Polítics Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 39 vots
a favor i 6 abstencions.
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Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.5.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2018, pel qual es proposa aprovar
inicialment el Reglament de les relacions electròniques en el marc dels
procediments administratius en l’àmbit de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona, i sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública, prèvia la inserció
dels corresponents anuncis, per un termini de 30 dies hàbils, durant el qual
podran presentar-se al·legacions, reclamacions i suggeriments, així com aprovar
definitivament el mateix en el cas que durant el termini d’informació pública no
es presentessin cap tipus de reclamacions, al·legacions o suggeriments. (exp.
núm. 2018/16458).
“ I. Antecedents
1. L’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) és un element
imprescindible per garantir els principis d’eficiència, eficàcia, transparència i agilitat
en la gestió que han de regir l’actuació de qualsevol administració pública i una
obligació imposada normativament per al bon funcionament d’aquesta. Aquestes
tecnologies, que afecten profundament la forma i contingut de les relacions entre les
administracions públiques i els seus empleats públics, estan sotmeses a una
evolució constant.
2. L’entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) imposà
una administració predominantment electrònica, interconnectada i transparent, amb
vista a una millora en l'agilitat dels procediments administratius i una reducció del
temps de tramitació.
3. La LPACAP ha introduït modificacions destacables, tant pel que fa al règim de les
notificacions administratives, com pel que fa als subjectes obligats a relacionar-se
electrònicament amb les administracions públiques. En aquest sentit, l’article
14.2.e) disposa que estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics els
empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzin
amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la forma en què es
determini reglamentàriament per cada administració. A més a més, l’apartat 3r de
l’article 14 de la LPACAP disposa que, reglamentàriament, les administracions
públiques podran establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans
electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius que, per raó de
la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedi
acreditat que tenen accés i disponibilitat d’aquests mitjans.
4. L’administració electrònica està arrelada dins la gestió diària de la Diputació de
Barcelona com a motor de canvi i desenvolupament en termes de proximitat,
participació i accessibilitat, de conformitat amb els principis de transparència,
eficàcia, eficiència i qualitat. Prova d’aquesta sensibilitat corporativa per garantir
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l’accés de tot el personal a les noves tecnologies és l’assignació a tots els empleats
d’un correu electrònic corporatiu, així com l’accés universal a les diferents
plataformes corporatives d’informació i de gestió actualment implementades a la
Diputació de Barcelona: la Intradiba i l’Espai Personal. Per afegiment, des de l’any
2013, la Diputació de Barcelona ha vingut desenvolupant l’aplicació informàtica
anomenada TeDiba o portafirmes electrònic, l’eina que es fa servir per tramitar i fer
el seguiment electrònicament dels decrets i altres resolucions administratives de la
corporació.
5. Amb vista a què la tramitació electrònica de les relacions entre la Diputació de
Barcelona i els seus empleats, així com d’altres subjectes, que es donin en l’àmbit
dels procediments administratius de recursos humans, constitueixi l’actuació
habitual de la corporació, és necessari comptar amb un Reglament que reguli la
tramitació electrònica dels procediments administratius de la Diputació de Barcelona
en aquest àmbit mitjançant el canal electrònic.
6. Per Decret de Presidència número 6532/18, de 22 de juny, es constituí la Comissió
per a l’Estudi del Projecte de Reglament de les relacions electròniques dels
procediments administratius en l’àmbit de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona, la qual s’ha reunit en dates 20 de juliol i 4 d’octubre de 2018 i ha emès el
seu informe favorable sobre el text del Reglament proposat.
7. En base a les disposicions de l’article 133.1.4 de la LPACAP no és d’aplicació el
tràmit de consulta pública d’aquest Projecte de Reglament, donat que és una norma
organitzativa, en tant que afecta als empleats, exempleats, becaris i participants en
processos selectius de la corporació. Precisament per aquest fet, va ser objecte
d’un tràmit específic d’informació als representants dels treballadors de la Diputació
de Barcelona, realitzat per part de la Direcció de Serveis de Recursos Humans amb
la Junta de Personal en data 27 de setembre de 2018.
8. Finalment, als efectes de claredat, es considera que la denominació més adequada
del Reglament és la de Reglament de les relacions electròniques en el marc dels
procediments administratius en l’àmbit de recursos humans de la Diputació de
Barcelona.
II. Fonaments de dret
1. L’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i, en el mateix sentit, l’article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que,
en la seva qualitat d’administració pública de caràcter territorial, i dins l’esfera de
llurs competències, correspon als ens locals la potestat reglamentària.
2. El procediment per a l’aprovació de les ordenances locals es troba regulat als
articles 128 i següents de la LPACAP, 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
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de les bases de règim local (LBRL), 178 i següents del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril –el qual fa extensible el procediment als reglaments locals–, i
60 a 66 del Reglament d’Obres i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (ROAS).
3. L’article 14.2.e) de la LPACAP disposa que “en tot cas, estan obligats a relacionarse a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar
qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
(...) e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions
que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com
determini reglamentàriament cada Administració”.
4. L’article 14.3 de la LPACAP determina que “Reglamentàriament, les
administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de
mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de
persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació
professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels
mitjans electrònics necessaris”.
5. Els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la LPACAP regulen, respectivament, la notificació,
les condicions generals per a la pràctica de les notificacions, la pràctica de les
notificacions en paper, la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics
i les notificacions infructuoses.
6. L’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona número 83/04, de 29
de gener, estableix el requisits sobre la validesa de les comunicacions internes
trameses pel correu electrònic corporatiu; el Decret número 11670/16, de 24 de
novembre, aprova la Instrucció 2/2016, de 24 de novembre de 2016, que fa
referència a la producció i validesa de documents electrònics de la corporació, i a la
determinació dels elements i especificitats que els caracteritzen; i, finalment, el
Decret número 222/18, de 19 de gener de 2018, aprova la Instrucció 1/2018, per la
qual es determinen els mitjans electrònics per a la pràctica de les notificacions dels
òrgans administratius de la Diputació de Barcelona.
III. Proposta de Reglament, informe jurídic i memòria justificativa
1. Amb la finalitat de regular les relacions electròniques en el marc dels procediments
administratius en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, s’ha elaborat una proposta
de Reglament, en relació amb la qual, la Secretaria General ha emès un Informe
jurídic –adjunt al present dictamen com a Annex II– en què es realitza una anàlisi de
cadascun dels preceptes del Projecte de Reglament i es conclou que aquest
s’adequa a la normativa vigent.
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2. Altrament, en l’expedient consta una memòria justificativa –també adjunta al present
dictamen com a Annex III–, elaborada conjuntament per la Direcció de Serveis de
Recursos Humans i la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes corporatius,
en què es realitza una definició bàsica dels aspectes relatius al disseny funcional de
les eines que el Reglament vol implementar i es conclou que són viables
tecnològicament.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i vistos els
articles 128 i següents de la LPACAP, 49 de la LBRL, 178 i següents del TRLMRLC, i
60 a 66 del ROAS, previ l’Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament de les relacions electròniques
en el marc dels procediments administratius en l’àmbit de Recursos Humans de
la Diputació de Barcelona, d’acord amb el text que s’adjunta com a Annex I.
SEGON.- SOTMETRE aquest acord i la resta de l’expedient al tràmit d’informació
pública, prèvia la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i a la Seu electrònica de la corporació, per un termini de 30
dies hàbils, durant el qual podran presentar-se les al·legacions, les reclamacions i els
suggeriments que es considerin pertinents. En cas de no haver-hi cap al·legació,
reclamació o suggeriment, els acords inicial esdevindran definitius.
TERCER.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la
còpia íntegra i fefaent d’aquest, tot això d’acord amb l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
QUART.- DETERMINAR que l’entrada en vigor del Reglament es produirà un cop
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als article 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i una vegada s’hagi
publicat en el BOPB el text complet del Reglament.
ANNEX I AL DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LES
RELACIONS
ELECTRÒNIQUES
EN
EL
MARC
DELS
PROCEDIMENTS
ADMINISTRATIUS EN L’ÀMBIT DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
“REGLAMENT DE LES RELACIONS ELECTRÒNIQUES EN EL MARC DELS
PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS EN L’ÀMBIT DE RECURSOS HUMANS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Àrea de Presidència
Secretaria General

ÍNDEX
Preàmbul
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.

Objecte i àmbit d’aplicació
Notificació electrònica
Procediment de notificació electrònica
Procediment de comunicació electrònica
Tramitació electrònica de les sol·licituds formulades en l’àmbit dels
recursos humans
DA 1ª
Interpretació d’aquest Reglament
DA 2ª
Òrgan referent
DA 3ª
Extensió de les previsions del present Reglament als organismes i
entitats dependents de la Diputació de Barcelona
DA 4ª
Interoperabilitat entre els ens i organismes que formen part del sector
públic de la Diputació de Barcelona i aquesta corporació
DT Única Aplicació progressiva
DF Única Entrada en vigor

Preàmbul
L’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (en endavant, TIC) és un
element imprescindible per garantir els principis d’eficiència, eficàcia, transparència i agilitat
en la gestió que han de regir l’actuació de qualsevol administració pública i una obligació
imposada normativament per al bon funcionament d’aquesta. Aquestes tecnologies, que
afecten profundament la forma i contingut de les relacions entre les administracions
públiques i els seus empleats públics, estan sotmeses a una evolució constant.
El legislador, coneixedor d’aquesta realitat, ha impulsat l’aprovació de diverses lleis que han
culminat en l‘obligació que les administracions públiques s’hagin de relacionar
electrònicament en totes les seves actuacions i tràmits.
En aquest sentit, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú ja recollia en el seu article 45 l’impacte de
les TIC en les relacions administratives. Posteriorment la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, va donar l’impuls definitiu, al reconèixer
el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques
(art. 6), establint l’obligació d’aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris perquè
aquest dret pogués ser exercitat (art. 8).
L’entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPACAP), la qual derogà
la normativa anteriorment citada, imposà una administració predominantment electrònica,
interconnectada i transparent, que comporti una millora en l'agilitat dels procediments
administratius i una reducció del temps de tramitació. Això ha suposat un important avenç
pel que fa a la celeritat dels procediments amb ple funcionament electrònic, que es
consolidarà definitivament el 2 d’octubre de 2020 amb l’entrada en vigor de les disposicions
de la LPACAP relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre
d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’Administració i Arxiu únic
electrònic (disposició final 7ª).
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L’esmentada Llei ha introduït modificacions destacables, tant pel que fa al règim de les
notificacions administratives, com pel que fa als subjectes obligats a relacionar-se
electrònicament amb les administracions públiques. En aquest sentit, l’article 14.2.e)
disposa que estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics els empleats de les
administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la
seva condició d’empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada
administració. A més a més, l’apartat 3r de l’article 14 de la LPACAP disposa que,
reglamentàriament, les administracions públiques podran establir l’obligació de relacionar-se
amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs
col·lectius que, per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o
altres motius, quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat d’aquests mitjans.
En aquest entorn, la tramitació electrònica de les relacions entre la Diputació de Barcelona i
els seus empleats, així com d’altres subjectes, que es donin en l’àmbit dels procediments
administratius de recursos humans, ha de constituir l’actuació habitual de la corporació. Una
administració sense paper, basada en un funcionament íntegrament electrònic, no tan sols
suposa acomplir amb els principis d’eficàcia i eficiència –amb el conseqüent estalvi de
costos–, sinó que també constitueix una garantia per als empleats, ja que els permet tenir
una informació puntual, àgil i actualitzada dels procediments i actes administratius que els
afecten en l’àmbit de recursos humans.
L’administració electrònica està arrelada dins la gestió diària de la Diputació de Barcelona
com a motor de canvi i desenvolupament en termes de proximitat, participació i
accessibilitat, de conformitat amb els principis de transparència, eficàcia, eficiència i qualitat.
Prova d’aquesta sensibilitat corporativa per garantir l’accés de tot el personal a les noves
tecnologies és l’assignació a tots els empleats d’un correu electrònic corporatiu, així com
l’accés universal a les diferents plataformes corporatives d’informació i de gestió actualment
implementades a la Diputació de Barcelona: la Intradiba i l’Espai Personal.
Per afegiment, des de l’any 2013, la Diputació de Barcelona ha vingut desenvolupant
l’aplicació informàtica anomenada TeDiba o portafirmes electrònic, l’eina que es fa servir per
tramitar i fer el seguiment electrònicament dels decrets i altres resolucions administratives
de la corporació. Aquesta plataforma es troba integrada a hores d’ara amb altres aplicacions
corporatives que obren la possibilitat de confeccionar i signar electrònicament les
notificacions de totes aquestes resolucions administratives.
Quant a l’Espai Personal, és el lloc web creat a la Diputació de Barcelona l’any 2009, que
actua com a plataforma de comunicació amb els seus empleats, de manera que ofereix,
d’una forma fàcil i integrada, la possibilitat d’efectuar tràmits i comunicacions relacionades
amb la gestió dels recursos humans.
Durant els darrers anys s’han millorat els serveis d’aquesta plataforma tecnològica i s’hi han
incorporat noves funcionalitats que han estat útils i d’interès per als empleats, fins el punt
d’esdevenir l’eina corporativa més utilitzada per aquests en els últims temps. Aquestes
gestions en línia, en prescindir dels tràmits en paper, permeten un estalvi d’ordre econòmic i
ecològic important. Així mateix, s’optimitzen recursos, es garanteix la confidencialitat i es
redueixen els terminis de resposta per la celeritat en els processos.
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En aquest sentit, la memòria justificativa elaborada conjuntament per la Direcció de Serveis
de Recursos Humans i la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, la qual
precedeix l’aprovació del present Reglament, constata l’elevat nombre de gestions
realitzades i la significativa freqüència d´ús de l’Espai Personal per part del personal de la
corporació des de la seva implementació, fets que evidencien la funcionalitat i àmplia
acceptació de la plataforma per les dues parts implicades en el sistema. Tot això, a més
d’una configuració tècnica que garanteix el compliment de tots els estàndards de seguretat
legalment exigits, consolida aquesta plataforma com a mitjà idoni per a la tramitació
electrònica de les comunicacions i/o notificacions dels actes i/o resolucions administratives
de la Diputació en el marc dels recursos humans.
Tanmateix, la heterogeneïtat de les persones incloses dins l’àmbit subjectiu del present
Reglament, així com les possibles vicissituds o incidències susceptibles de determinar un
canvi en la seva consideració subjectiva, i, en conseqüència, en el seu tractament jurídic,
aconsellen configurar un sistema de notificacions i comunicacions electròniques obert a
acollir les possibilitats que ofereixen les diferents plataformes ubicades a espais Extranet
que es troben operatives en l’àmbit de les administracions catalanes.
Així doncs, tenint en compte l’Acord de la Junta de Govern 83/04, de 29 de gener, sobre la
validesa de les comunicacions internes trameses per correu electrònic, la Instrucció 2/2016,
de 24 de novembre de 2016, sobre la producció, validesa de documents electrònics i la
determinació dels elements i especificitats que els caracteritzen, i el Decret 222/18, de 19 de
gener de 2018, que aprova la Instrucció 1/2018 sobre notificacions electròniques, així com
amb la resta de preceptes que impacten en la gestió ordinària de la corporació, i amb vista a
acomplir amb les previsions esmentades dels articles 14.2.e) i 14.3 de la LPACAP, és
necessari comptar amb un Reglament que reguli la tramitació electrònica dels procediments
administratius de la Diputació de Barcelona en el marc dels recursos humans mitjançant el
canal electrònic.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1.1- Aquest Reglament té per objecte regular la forma en què la Diputació de Barcelona ha
de realitzar la notificació electrònica dels actes i resolucions administratives als seus
empleats, així com les comunicacions electròniques que els trametin en el marc dels tràmits
i actuacions que es realitzin en l’àmbit dels recursos humans i que es derivin de la seva
condició.
1.2- També és objecte d’aquest Reglament regular la forma en què els empleats públics de
la Diputació hauran de realitzar els tràmits i actuacions davant la corporació mitjançant el
canal electrònic.
1.3- Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per empleat públic, d’acord amb el que disposa
l’article 8 del Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, el personal funcionari, de carrera o interí; el personal
laboral, indefinit o temporal; i el personal eventual.
Igualment, s’entenen compresos en l’àmbit d’aplicació del Reglament el personal directiu
professional de la corporació, els becaris i les persones que realitzin activitats formatives en
règim de pràctiques, així com les persones que participin en processos selectius convocats

Àrea de Presidència
Secretaria General

per la Diputació de Barcelona, aquestes en els termes que fixin les convocatòries
respectives.
Respecte aquelles persones que hagin estat empleades de la corporació, els serà
d’aplicació el Reglament, tot i que no ho siguin en el moment de realitzar-se les
notificacions, tràmits o actuacions, sempre que hagin sol·licitat expressament relacionar-se
amb la corporació per mitjans electrònics.
Article 2. Notificació electrònica.
2.1- S’estableix que, amb caràcter obligatori, el mitjà a través del qual la Diputació de
Barcelona realitzarà les notificacions als seus empleats o a la resta de col·lectius inclosos
en l’àmbit subjectiu del present Reglament serà l’electrònic.
La notificació electrònica es farà efectiva pel sistema de compareixença en la seu
electrònica a través dels mecanismes corporatius habilitats a l’efecte, d’acord amb el previst
a l’art. 43.1 de la LPACAP, seguint el procediment que s’estableix a l’article tercer d’aquest
Reglament.
2.2- Excepcionalment, d’acord amb l’article 41.1 de la LPACAP, es podrà notificar per
mitjans no electrònics:
a) Quan la notificació es realitzi amb ocasió de la compareixença espontània de la persona
interessada o del seu representant en les dependències del servei promotor de la resolució
administrativa que es vol notificar i sol·liciti la comunicació o notificació personal en aquest
moment.
b) Quan el lliurament directe a la persona interessada sigui necessari per assegurar
l’eficàcia de l’actuació administrativa.
2.3- Si en alguns dels supòsits referits a l'apartat anterior la corporació arribés a practicar la
notificació per mitjans electrònics i no electrònics, s'entendran produïts tots els efectes a
partir de la primera de les notificacions efectuada, tot això de conformitat amb l’article 41.7
de la LPACAP.
2.4- Les notificacions seran vàlides, independentment del mitjà utilitzat, sempre que
permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o accés
per la persona interessada o el seu representant, de la data i hora, del contingut íntegre i de
la identitat fidedigna del remitent i del seu destinatari, tot això d’acord amb l’article 41.1 de la
LPACAP.
Article 3. Procediment de notificació electrònica.
3.1- Mitjançant l’enviament d’un missatge al correu electrònic corporatiu o a l’indicat a
l’efecte s’avisarà als empleats o a la resta de col·lectius inclosos en l’àmbit subjectiu del
present Reglament que tenen una notificació pendent d’accés a l’espai de la Intranet o
Extranet habilitat a l’efecte.
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De la mateixa manera, es farà constar al cos del missatge que disposa d’un termini de 10
dies naturals per accedir al seu contingut i que transcorregut aquest termini sense que
s’hagi accedit s’entendrà que la notificació ha estat rebutjada, d’acord amb el que preveu
l’article 43.2 de de la LPACAP.
Al cos del missatge també s’inserirà un enllaç a l’espai habilitat per a la pràctica de l’accés al
contingut de la notificació.
3.2- L’avís al qual es refereix el punt primer també s’efectuarà mitjançant l’enviament d’un
missatge al mòbil de la persona interessada, sempre i quan l’hagi facilitat per a aquest
efecte a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.
3.3- En qualsevol cas, quan els empleats o empleades que tinguin alguna notificació a la
que no hagin accedit, accedeixin a l’espai habilitat a l’efecte, l’aplicació els mostrarà un avís
mitjançant el qual s’indicarà que hi tenen notificacions pendents.
La falta de pràctica dels avisos previstos als apartats 1 a 3 d’aquest article no impedirà que
la notificació sigui considerada plenament vàlida, d’acord amb l’article 41.6 de la LPACAP.
3.4- La notificació electrònica es dipositarà a l’espai de la Intranet o Extranet habilitat a
l’efecte.
La plataforma de notificacions preguntarà a la persona interessada si vol accedir a la
notificació, tot donant l’opció d’accedir-hi o de no fer-ho. En aquest sentit:
a) La notificació s’entendrà practicada en el moment en què la persona interessada
accedeixi al contingut de l’acte o resolució que és objecte de la notificació. Aquest accés
es produirà mitjançant l’acte d’obertura del document, en format pdf objecte de la
notificació. La plataforma de notificació generarà un justificant per deixar constància del
fet que la notificació ha estat practicada, i de l’evidència de la data i l’hora en què ha
tingut lloc l’accés al contingut de l’acte. L’evidència serà signada electrònicament, i es
dipositarà a l’expedient corresponent.
b) Si la persona interessada manifesta que no vol accedir a la notificació, aquesta
s’entendrà rebutjada; altrament, la notificació també s’entendrà rebutjada quan hi hagi
constància de la posada a disposició del document i transcorrin 10 dies naturals sense
que la persona hagi accedit al seu contingut, llevat que d’ofici o a instància de la persona
destinatària es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi, de la qual cosa
es deixarà constància a l’expedient corresponent, tot això de conformitat amb l’article
41.5 de la LPACAP. De les circumstàncies esmentades es generarà la corresponent
evidència en els mateixos termes que els descrits a l’apartat anterior.
Article 4. Procediment de comunicació electrònica.
4.1- Mitjançant l’enviament d’un missatge al correu electrònic corporatiu o al correu
electrònic indicat a l’efecte s’avisarà la persona interessada que té una comunicació pendent
d’accés a l’espai de la Intranet o Extranet habilitat a l’efecte.
Al cos del missatge també s’inserirà un enllaç a l’espai habilitat, per tal de facilitar l’accés a
la comunicació.
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4.2- L’avís al qual es refereix el punt primer també s’efectuarà mitjançant l’enviament d’un
missatge al mòbil de la persona interessada, sempre i quan aquesta l’hagi facilitat per a
aquest efecte a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.
4.3- En qualsevol cas, quan les persones interessades tinguin alguna comunicació que no
hagin recollit, accedeixin a l’espai de la Intranet o Extranet habilitat, l’aplicació els mostrarà
un avís mitjançant el qual s’indicarà que tenen comunicacions pendents.
La falta dels avisos previstos als apartats 1 a 3 d’aquest article no impedirà que la
comunicació sigui considerada plenament vàlida.
4.4- La comunicació electrònica es dipositarà a l’espai de la Intranet o Extranet habilitat a
l’efecte.
Article 5. Tramitació electrònica de les sol·licituds formulades en l’àmbit dels
recursos humans.
Els empleats de la Diputació de Barcelona i la resta de col·lectius inclosos en l’àmbit
subjectiu del present Reglament hauran d’efectuar tots els seus tràmits, sol·licituds o
actuacions envers la corporació que es realitzin en l’àmbit dels recursos humans mitjançant
els formularis específics i els instruments habilitats a l’efecte. Davant la inexistència d’un
formulari específic caldrà fer ús de la sol·licitud genèrica disponible a la Seu electrònica
corporativa.
Als efectes de facilitar el compliment d’aquesta obligació, les Gerències i les Direccions de
Serveis prestaran assistència a les persones que ho sol·licitin, tot això sense perjudici que
puguin acudir a les oficines d’assistència en matèria de registre previstes a l’article 16 i la
disposició addicional quarta de la LPACAP.
Disposició Addicional Primera. Aspectes no previstos en el Reglament i legislació
aplicable.
Per a tot el que no estigui previst en aquest Reglament serà d’aplicació la legislació vigent
en matèria de notificació electrònica i de procediment administratiu a les administracions
públiques.
Disposició Addicional Segona. Òrgan referent.
La Direcció dels Serveis de Recursos Humans és l’òrgan referent en relació amb el disseny
funcional de l’espai de la Intranet o Extranet habilitat a l’efecte, i amb l’actualització dels
requisits i documents que conté el sistema, en el sentit de garantir el correcte funcionament
de la gestió electrònica dels diferents procediments, i la seva adequació al marc legal
vigent.
Disposició Addicional Tercera. Extensió de les previsions del present Reglament als
organismes i entitats dependents de la Diputació de Barcelona.
Les previsions del present Reglament podran ser esteses als organismes públics i societats
mercantils dependents de la Diputació de Barcelona en la mesura en què els mitjans
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tecnològics habilitats a l’efecte així ho permetin, i previ el corresponent acord adoptat pel Ple
de la Diputació de Barcelona.
Disposició Addicional Quarta. Interoperabilitat entre els ens i organismes que formen
part del sector públic de la Diputació de Barcelona i aquesta corporació.
Aquest Reglament es podrà aplicar als ens i organismes que formen part del sector públic
de la Diputació de Barcelona en la mesura que els mitjans tecnològics d’aquests siguin
compatibles amb els de la Diputació, previ el corresponent acord d’adhesió entre la
corporació i l’ens o organisme.
Disposició Transitòria. Aplicació progressiva.
Les comunicacions, les notificacions i la resta d’actuacions realitzades per mitjans
electrònics s’implementaran de manera progressiva, a mesura que els diferents
procediments administratius que es tramitin a la Diputació de Barcelona en l’àmbit dels
Recursos Humans s’integrin dins del sistema de notificació electrònica previst en aquest
Reglament, a l’espai habilitat de la Intranet/Extranet corporativa.
La Diputació de Barcelona portarà a terme les accions oportunes i alhora habilitarà els
mitjans tècnics necessaris per tal de facilitar la progressiva adaptació dels empleats i la
resta dels col·lectius inclosos en l’àmbit subjectiu d’aquest Reglament a l’administració
electrònica.
Els procediments administratius de recursos humans que encara no hagin estat integrats en
la plataforma de notificació electrònica i/o en l’espai de la Intranet/Extranet habilitat es
tramitaran transitòriament en suport paper.
Disposició Final. Entrada en vigor.
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments
establerts a la legislació i al dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona dels acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre”.

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.2018102501?ts=1008
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

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 (9) i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i l’abstenció dels Grups Polítics Entesa (4),
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Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble Actiu (3) i el
diputat no adscrit (1), sent el resultat definitiu de 32 vots a favor i 13 abstencions.
Servei de Programació
1.6.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2018, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 15/2018 al Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per a l'exercici 2018. (exp. núm. 2018/16208).
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació per 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
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 de abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
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La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, després
del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses, prèviament
autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant en
la seva quantia com en les condicions d'execució.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
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 de 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 15/2018 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, que recull suplements de crèdit i
transferències de crèdit per un import total d’un milió dos-cents seixanta-quatre mil
dos-cents trenta-un euros amb cinquanta cèntims (1.264.231,50 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
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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.2018102501?ts=1208
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

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 (9) i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), el vot en contra dels Grups Polítics Partit
Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció dels Grups Polítics
Entesa (4), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1), sent el resultat definitiu de
32 vots a favor, 5 vots en contra i 8 abstencions.
Tresoreria
1.7.- Dictamen de data 19 d’octubre de 2018, pel qual es proposa aprovar
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics
de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2019; així com
exposar la modificació provisional a informació pública, per termini de 30 dies
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als efectes de presentació d’al·legacions i aprovar definitivament les mateixes en
el cas de no presentar-se al·legacions durant el termini d’informació pública
(exp. núm. 2018/0009236).
“Han estat formulades les propostes pels centres gestors i organismes autònoms
d’aquesta Diputació sobre les corresponents modificacions i actualitzacions en relació
amb les ordenances fiscals, les taxes i els preus públics que hauran de regir a partir de
l’exercici 2019.
La majoria de les taxes i preus públics es mantenen sense variacions, no obstant això,
d’acord amb algunes de les propostes rebudes s’incorporen noves prestacions, se’n
suprimeixen d’altres, es proposen increments o minoracions singulars en funció de
l’evolució dels costos i dels ingressos.
Pel que fa als textos articulats de les diferents ordenances fiscals, s’ha procedit a
actualitzar-los per la necessària adaptació als canvis normatius, introduir-hi millores de
redacció i precisions interpretatives. Aquestes modificacions queden recollides amb
major detall en l’informe que conté el Resum de les modificacions proposades en les
ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que han de regir
a partir de l’exercici 2019 que obra en l’expedient.
Es proposa també la derogació de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels
centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona tota vegada que,
en rigor jurídic, els preus públics no requereixen d’una ordenança fiscal i en considerar
que els aspectes peculiars de la seva regulació en el nostre àmbit provincial ja queden
recollits en l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic provincials.
Pel que fa als preus públics continguts en la seva tarifa annexa, passen a configurarse en la Relació de preus públics de la Diputació de Barcelona i el seus organismes
autònoms que s’acompanya com a Annex 2 que és objecte d’aprovació en aquest
mateix acord del Ple. El detall de les modificacions proposades respecte de la tarifa de
preus públics vigent queda recollit també en l’informe Resum de les modificacions
proposades en les ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de
Barcelona que han de regir a partir de l’exercici 2019 que obra en l’expedient.
Com en anys anteriors, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords i resolucions,
s’ha considerat convenient que el Ple avoqui les competències que en matèria
d’establiment i modificació de preus públics té delegades en la Junta de Govern i la
Presidència, per tal de reunir en un mateix acte l’adopció dels acords referits a totes
les modificacions d’ordenances i de tarifes proposades per al proper exercici, cosa que
permetrà també aplegar la seva publicació en un mateix anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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Les memòries i els informes econòmics respectius han estat formulats de conformitat
amb allò que preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20
de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, i consten en l’expedient
tramitat.
En el cas de les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del TRLRHL.
Els preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència
local, que s’estableixen o es modifiquen, cobreixen el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada, llevat quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic que aconsellen fixar-los per import inferior al cost del servei, conforme
el que es preveu a l’article 44 del TRLRHL.
La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix a
l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRLRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances fiscals
generals de gestió, liquidació, inspecció i recaptació.
De conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de l’àmbit de les
seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei esmentada
mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
L’article 17 del TRLRHL regula els acords provisionals adoptats per les Corporacions
locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels
elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries,
així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les corresponents
ordenances fiscals.
Els articles 20.1 i 132 del TRLRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, faculten respectivament les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Els articles 41 i 148 del TRLRHL faculten les diputacions provincials per a establir
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del propi TRLRHL.
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D’acord amb el punt 4.1.4., lletres b) i c), de la Refosa núm. 1/2018 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de
9 de juliol (publicada al BOPB de l’11 de juliol de 2018), el diputat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació és competent per formular i elevar
aquesta proposta d’acord.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest diputat
delegat eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials, que ha de
regir a partir de l’exercici 2019, així com el seu text refós, tal com resulta de l’Annex 1
que s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del 15
al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, així com el seu text refós, i
la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes,
que han de regir a partir de l’exercici 2019, tal com resulta de l’Annex 1 que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en
relació amb els articles del 15 al 19 del TRLRHL.
Tercer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, així com el seu text refós, i la
imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes,
que han de regir a partir de l’exercici 2019, tal com resulta de l’Annex 1 que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en
relació amb els articles del 15 al 19 del TRLRHL.
Quart.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal de
l’Organisme de Gestió Tributària reguladora de la taxa per la prestació de serveis i
realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic, així com el seu text refós, i la imposició,
supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes, que han de
regir a partir de l’exercici 2019, tal com resulta de l’Annex 1 que s’acompanya, de
conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en relació amb els
articles del 15 al 19 del TRLRHL.
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Cinquè.- APROVAR provisionalment la derogació de l’Ordenança reguladora dels
preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de
Barcelona.
Sisè.- EXPOSAR al públic els anteriors acords provisionals, així com el text íntegre de
les ordenances, durant el termini de trenta dies a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Setè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Vuitè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense
cap més tràmit, si un cop finalitzat el període d’exposició pública no s’hi haguessin
presentat reclamacions.
Novè.- AVOCAR, per a aquest acte, les competències que el Ple té delegades en la
Junta de Govern i la Presidència, respectivament, en matèria d’establiment i
modificació de preus públics, recollides als apartats 2.2.a) i 3.3.a) de la Refosa núm.
1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència
núm. 7048/18, de 9 de juliol (publicada al BOPB de l’11 de juliol de 2018) i APROVAR
l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que han de regir a partir de l’1
de gener de 2019, tal com resulta de la Relació de preus públics de la Diputació de
Barcelona i el seus organismes autònoms continguda en l’Annex 2 que s’acompanya,
de conformitat amb allò que disposen els articles del 41 al 47 i 148 del TRLRHL.
Desè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i
els textos íntegres de les ordenances.
Onzè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de
15 dies des de l’adopció de l’acord de la seva aprovació definitiva.
Dotzè.- ACORDAR que un cop que hagin esdevingut definitivament aprovades,
entraran en vigor, a partir de l’1 de gener de 2019, les modificacions de:
- l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic provincials,
- l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona,
- l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre
- i de l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària reguladora de la taxa per
la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les
funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.”
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S’incorpora a la sessió el diputat senyor Albert (ERC-AM).
Abandona la sessió la diputada senyora Ballarin (PSC-CP).
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.2018102501?ts=1923
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="
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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) i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9), el vot en contra dels Grups Polítics Entesa
(4), Partit Popular (2), i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i el diputat no adscrit (1), sent el resultat definitiu de 32
vots a favor, 9 vots en contra i 4 abstencions.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.8.- Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 9572/18, de data 26 de
setembre de 2018, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions
necessàries per pal·liar els desperfectes a causa de l’esllavissada de talús com a
conseqüència de pluges ocorregudes els dies 5 i 6 de setembre a la carretera B224z, entre els pk 16+780 i 16+980. TM Masquefa (exp. Núm. 2018/14476).
“Fets
El 7 de setembre de 2018, el cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha emès un informe (amb
entrada al Servei Jurídico-Administratiu en la mateixa data), el tenor literal del qual és
el següent:
“Amb motiu de l’episodi de pluges succeït els dies 5 i 6 de setembre, s’emet el següent
INFORME
Fets
La carretera B-224z transcorre pels termes municipals de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires
i Sant Llorenç d’Hortons, i dona accés a diversos nuclis dels tres municipis.
Durant els dies 5 i 6 de setembre s’ha produït un episodi de pluges generalitzades a la
província de Barcelona, que han assolit registres excepcionals tant de precipitació
acumulada com d’intensitat. Part de la xarxa de carreteres provincials es va veure afectada
per aquestes pluges. Concretament, a la carretera B-224z, entre els PK 16+780 i 16+980, al
TM de Masquefa, es va detectar un deteriorament greu del talús situat al marge dret de la
carretera que pot afectar a l’estabilitat del terraplè que sustenta la carretera. Això ha
provocat l’afectació del vial de vianants lateral existent en aquest marge, que ha hagut de
ser tancat. Per seguretat, també s’ha tancat a la circulació al carril dret de la carretera, fet
que obliga a deixar pas alternatiu del trànsit.
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La situació actual origina que l’actuació de properes pluges que puguin desenvolupar-se
puguin agreujar encara més aquesta situació amb el risc de trencament de l’estructura i
enfonsament de la calçada. A més, es tracta d’un punt sensible perquè el deteriorament del
talús pot provocar afectacions a les naus industrials situades a la part inferior del terraplè, fet
que obliga a què s’hi hagi d’actuar de forma urgent.
Actuacions
Es proposa l’actuació immediata consistent en les següents tasques principals:
-

Excavació fins arribar a terreny ferm.
Sanejament, reparació, terraplenat i drenatge del talús malmès. Se li donarà tractament
amb hidrosembra per a millorar-ne l’estabilitat.
Construcció d’un mur de contenció inferior per a garantir-ne l’estabilitat.
Reparació del vial de vianants afectat.
Pavimentació de calçada afectada.
Reparacions de serveis i xarxa de desguàs.

Durant les obres no està previst que s’hagi de tallar la carretera. Es mantindrà tancat, fins a
la reparació dels danys, tant el pas de vianants com la circulació al carril dret, amb pas
alternatiu regulat amb semàfors. Degut al trànsit existent, no es preveuen afectacions
importants.
En aquests moments, s’ha procedit a l’eliminació de tota aportació d’aigua cap al talús
afectat des de la carretera.
Pressupost
El cost aproximat previst de les actuacions a executar definides anteriorment s’estima en
413.820,78 – euros, IVA inclòs, a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les
feines, sens perjudici que aquesta quantitat esdevingui superior ja que en el treball que
portarà l’estabilització del talús s’anirà descobrint les zones concretes que han quedat en
situació inestable, i que s’hagin de sanejar per a mantenir la carretera en condicions de
seguretat per al trànsit.
Es considera com a contractista apte per a realitzar els treballs a l’empresa Construcciones
y Explanaciones Gras, SA.
El cost aproximat previst de les tasques auxiliars necessàries d’assistència tècnica
(redacció, càlcul i definició de la solució tècnica i direcció de les obres) s’estima en
40.000,00- euros, IVA inclòs, a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines,
sens perjudici que aquesta quantitat esdevingui superior per necessitats addicionals de
tasques d’assistència tècnica a causa de complexitats constructives o imprevistos.
Es considera com a contractista apte per a realitzar les tasques auxiliars necessàries
d’assistència tècnica i direcció d’obres a l’empresa Audingintraesa, SA.
A la vista de l’anteriorment mencionat, es proposa que es declarin aquestes actuacions
d’emergència.”
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La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència.
La despesa inicial aproximada de 453.820,78 €, IVA inclòs, podria anar amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61100 del pressupost de l’exercici 2018
d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui en una
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les
actuacions.
Fonaments de dret
1. Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), en el qual es regula la tramitació d’emergència.
2. Article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació amb
el règim excepcional per a la contractació d’obres d’emergència.
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la presidència de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l'apartat 2.4. j), en relació a l’apartat 2.1. c) 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 (BOP d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per
pal·liar els desperfectes a causa de l’esllavissada de talús com a conseqüència
de pluges a la carretera B-224z, entre els pk 16+780 i 16+980. TM Masquefa, de
conformitat amb l’informe tècnic emès el 7 de setembre de 2018 pel cap de l’Oficina
Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat (amb entrada al Servei Jurídico-Administratiu en la mateixa data),
reproduït en la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Aprovar i autoritzar el pressupost aproximat de quatre-cents cinquanta-tres
mil vuit-cents vint euros amb setanta-vuit cèntims (453.820,78 EUR), IVA inclòs, per
poder fer front a totes les despeses derivades de les esmentades actuacions, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61100 del pressupost de l’exercici
2018 d’aquesta Corporació, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les
mateixes.
Tercer.- Adjudicar l’esmentada obra d’emergència a l’empresa CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES GRAS, SA, amb NIF A-08183006, pel pressupost estimat de
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quatre-cents tretze mil vuit-cents vint euros amb setanta-vuit cèntims (413.820,78 €),
IVA inclòs.
Quart.- Adjudicar la realització de les tasques auxiliars necessàries d’assistència
tècnica i direcció de les esmentades obres, a l’empresa AUDINGINTRAESA, SA, amb
NIF A-08646226, pel pressupost estimat de quaranta mil euros (40.000,00 €), IVA
inclòs.
Cinquè - Donar compte del present decret al Ple Corporatiu, en la primera sessió que
celebri.”
I el Ple en resta assabentat.
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 presenten els Grups Polítics CUP - Poble Actiu i Entesa de la
Diputació de Barcelona, en suport a les persones afectades per l’estafa
d’iDental.
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pels Grups Polítics
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.
El Grup Ciutadans-Partido de la Ciutadania també va presentar esmenes, que van ser
retirades en no ser acceptades pels Grups proposants.
“El cas d’iDental és, segurament, l’estafa i massacre sanitària més gran a l’estat
espanyol en les darreres dècades, un autèntic escàndol de salut bucodental i de
consum que afecta almenys a 150.000 persones segons les estimacions de
l’associació d’afectats. A Catalunya, entre les clíniques de Tarragona, Barcelona i
Girona en són al voltant de 13.000 persones afectades.
El modus operandi d’aquestes clíniques, actualment sota investigació de l’Audiència
Nacional, consistia en fer una publicitat molt agressiva a través dels mitjans de
comunicació dirigint-se a persones vulnerables amb baixos recursos econòmics a les
quals, en ser ateses a les clíniques, se’ls presentava un pressupost del tractament
inflat assegurant que entre el 60% i el 90% del cost seria cobert per una suposada
subvenció. En la mencionada publicitat també es feia esment de la col·laboració amb
diverses ONG com la Creu Roja o Càritas. Tan bon punt el tractament era acceptat pel
pacient, el feien firmar amb una entitat financera un crèdit vinculat.
La llista de males praxis en aquests tractaments denunciades pels pacients d’iDental
és ben llarga: des de pacients que deixaven de ser atesos i als quals ni es contestava
el telèfon, intervencions que s’allargaven fins les 3 de la matinada per no haver fet una
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previsió del temps necessari, nul seguiment dels historials i pacients que van arribar a
ser atesos per fins a 20 odontòlegs diferents, no esterilització del material quirúrgic,
etc., fins els casos en els quals els tractaments s’han quedat a mitges o fins i tot sense
començar en tancar les clíniques malgrat que els pacients han hagut de seguir pagant
els crèdits.
En vistes d’aquesta extrema situació, diversos persones afectades van constituir
l’associació Adafi, l’Associació Nacional d’Afectats per iDental, gratuïta, solidària i
sense ànim de lucre, amb la finalitat d’assessorar els ex-pacients d’iDental i defensar
els seus drets de forma col·lectiva. Actualment, compta amb més de 10.000 membres.
L’associació ha fet un recull de les males pràctiques i dels casos d’afectacions en la
salut dels pacients, dels quals hi ha casos de pèrdua de sensibilitat per lesionar nervis
dentaris, pèrdua de peces sanes i tractaments d’implantologia mal diagnosticats i
executats, pèrdua d’audició, casos de pacients que es van empassar material
quirúrgic, perforacions del si maxil·lar i problemes de sinusitis, casos d’hepatitis B i C i
de VIH i altres casos d’infeccions d’extrema gravetat que han suposat l’hospitalització
dels pacients. Més enllà del procés judicial ja engegat, l’associació reivindica diverses
mesures per fer front a la urgència de la situació. En primer lloc, exigeixen
responsabilitat patrimonial a l’Estat i que es decreti una situació d’emergència sanitària
mitjançant Reial Decret de l’article 91 de la llei de Sanitat. En segon lloc, reclamen
que, en virtut de la Llei de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 de 24 de juny,
se’ls reconegui el dret a deixar de pagar les quotes dels préstecs que van subscriure
amb entitats financeres per a finançar aquest tractaments. En tercer lloc, demanen que
la salut bucodental en la seva totalitat sigui part de la cartera de serveis sanitaris i es
portin a terme tots els tipus de tractaments per part de la sanitat pública. En quart lloc,
sol·liciten que es reguli la publicitat sanitària, les pràctiques comercials de salut i el
consum de les clíniques dentals. En cinquè lloc, reclamen una centralització de les
administracions competents en la matèria, per tal que afectats per casos similars
sàpiguen on adreçar-se per tal de posar reclamacions o denúncies. Per últim,
demanen a les institucions públiques que es doni cobertura i es busquin solucions a la
problemàtica dels afectats per iDental.
Per tots aquests motius la plataforma d’afectats Idental a Barcelona proposa al ple de
la Diputació de Barcelona l’ adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Que la Diputació de Barcelona faci pública la solidaritat i el seu suport a les
persones afectades per l’estafa d’iDental a Barcelona i arreu de l’Estat Espanyol.
SEGON. Que la Diputació de Barcelona dugui a terme, dins de les seves possibilitats,
l’acompanyament de totes les persones afectades per l’estafa iDental a Barcelona.
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TERCER. Que la Diputació de Barcelona insti el Congrés de Diputats a modificar o
desenvolupar les lleis que siguin necessàries per incloure situacions de caire sanitari
com les produïdes per iDental.
QUART. Que la Diputació de Barcelona insti el Govern de la Generalitat de Catalunya
a seguir assessorant i acompanyant les persones afectades, també d’acord amb la Llei
de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011, tal com està fent fins ara, amb la finalitat
de cercar solucions satisfactòries per les persones afectades.
CINQUÈ. Que la Diputació de Barcelona insti el CatSalut a revisar, per a donar
cabuda, l’ampliació en la seva cartera de serveis públics els tractaments de salut
bucodental.
SISÈ. Que la Diputació de Barcelona insti el COEC Barcelona, perquè es facin càrrec
dels peritatges dels afectats per l’estafa d’iDental.
SETÈ. Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats (C/Floridablanca s/n,
28071-Madrid), al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n
08003-Barcelona), al CatSalut (Travessera de les Corts, 131-159 - Edifici Olímpia,
08028- Barcelona), al COEC (Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya, Travessera de Gràcia, 93-95, 08006-Barcelona) i als afectats d’iDental a
Barcelona.
VUITÈ. Que la Diputació de Barcelona destini una partida econòmica per donar suport
als afectats d’Idental a les comarques de Barcelona i resoldre els casos de caràcter
més urgent i amb baixos recursos econòmics.”
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
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.2018102501?ts=2446
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

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 unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups Polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(9), Entesa (4), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
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2.2.- Moció que presenten els Grups Polítics Entesa i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per instar el
Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del
Decret de menjadors escolars.
“Per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu
integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública.
L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un
temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara
no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia
depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar aquest
espai en el projecte educatiu, tot i a pesar que no hi hagi presència física de l'equip de
mestres, però en què s'acorden unes línies educatives d'actuació amb l'AMPA/AFA i el
monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre l'espai lectiu i el del migdia
és més evident.
Fins el dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca
d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador.
Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps
educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia organitzat
sota el principi d’equitat que impedeixi que cap infant no en pugui gaudir per manca de
recursos. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense
copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de
qualitat i garantint l’atenció educativa.
Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou
transcendents: l'alimentació , els valors humans i la democràcia.
L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar
productes de proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les
productores properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques
vinculades a l'ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània
que reforci l'educació d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de
malalties com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc.
Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol
alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin
precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i
social, a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que
facilitin la construcció d’una societat millor.
I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la
comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir,
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d’entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu
centre educatiu.
La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat
educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de
migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels
menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir
autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del
temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada
sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic).
Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació
del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un
nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear
consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia.
2. Instar el Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb
tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i
tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió
directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens
amb la comunitat educativa.
3. Instar el Departament d’Ensenyament a garantir el servei de menjador escolar i les
activitats educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament obligatori.
4. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, als Consells
Comarcals i Ajuntaments de la demarcació de Barcelona i a la Coordinadora SOS
menjadors.”
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.2018102501?ts=3649
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

Finalitzat el debat, per part del President s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades
assistents dels Grups Polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (9), Entesa (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble Actiu
(3) i el diputat no adscrit (1), el vot en contra dels Grups Polítics Convergència i Unió
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10) i l’abstenció del Grup
Polític Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 20 vots a favor, 24 vots en contra i
2 abstencions.
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2.3.- Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per accedir als
habitatges amb preus de lloguer justos i estables.
“L'esclat de la bombolla immobiliària va posar en evidència les limitacions de la
promesa de l'accés universal a l'habitatge de propietat basat en el crèdit irresponsable
que estimulava l'especulació contínua.
Des d'aleshores el lloguer s'ha convertit en l'única alternativa per moltes persones, que
estan d’una banda afectades per la precarietat laboral i els baixos sous.
A més, el govern del PP va promoure la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de
flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges, que va reformar la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, per derogar determinats ajuts
públics com la Renda Bàsica d'Emancipació.
Aquesta nova reforma normativa redueix el termini dels contractes a tres anys i permet
desallotjar la persona inquilina amb només un any de contracte, adduint la necessitat
de l'habitatge per a la persona propietària, que haurà de destinar-la a habitatge
permanent. Aquestes mesures situen els inquilins en una indesitjable posició
d'incertesa.
Als darrers exercicis, l'increment de demanda no acompanyat de prou nova oferta ha
provocat l'augment del preu del lloguer en alguns entorns urbans. La realitat ha anat
per davant dels canvis en la política d'habitatge, com acredita la llarga demora soferta
en l'aprovació del nou Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.
L'augment acumulat dels lloguers entre 2013 i 2017 ha superat el 18%, proporció
equivalent al creixement dels lloguers.
En canvi, mentre els preus dels lloguers han pujat de manera significativa en la fase de
recuperació de l'economia i del mercat d'habitatge 2014-17, el dels salaris amb prou
feines han augmentat en aquest període: El salari mitjà per persona ocupada va
créixer a un ritme mitjà anual del 0,4%, molt lluny dels augments experimentats pels
preus dels habitatges i dels lloguers. Per a una llar que tingui com a ingrés el salari
mitjà anual de 1.908 €/mes en l'últim trimestre de 2017, l'esforç d'accés per accedir a
un habitatge de lloguer ha passat del 33,3% de 2013 al 38,5% el 2017.
I en el cas dels salaris més reduïts i precaris –que són la majoria dels nous llocs de
treball que es creen-, la situació es complica bastant més: Al voltant del 40% de les
persones assalariades, no només no poden accedir a un habitatge en propietat, per la
seva escassa solvència, sinó que tampoc poden accedir a un habitatge de lloguer
privat.
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Mentre els llançaments judicials per impagament hipotecari s'han reduït amb força, els
dels lloguers ho han fet en menor mesura, de forma que en els tres primers trimestres
de 2017, els de lloguer ja representen el 58% del total de llançaments, corresponents a
més de 35.000 anuals.
La gran quantitat de llançaments hipotecaris fa que poques entitats financeres hagin
acabat sent propietàries d'un significatiu volum d'habitatges, molts dels quals es
mantenen buits o ocupats de forma no consentida. En aquests moments moltes
d'aquestes bosses d'habitatge estan en procés de venda a grups inversors que es
desconeix quin objectiu tenen, però que semblen apostar per tractar aquests immobles
com a excusa per fomentar l'especulació financera, sense compromís real amb els
municipis ni les demandes de la ciutadania. És un risc que cal conjurar i aconseguir
que aquests grups s'impliquin de forma proactiva en incrementar l'oferta de lloguer
assequible.
Però amb això no n'hi haurà prou, cal augmentar l'oferta d'habitatges de lloguer
assequible, la qual cosa exigeix programar un ampli conjunt de mesures a nivell estatal
i autonòmic.
Per tot plegat, hem de treballar de la mà del Govern Estatal, Govern de la Generalitat i
entitats socials, per donar compliment al dret a un habitatge digne i assequible, dret
bàsic de les ciutadanes i ciutadans per poder viure en igualtat.
Per aquests motius, el Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Grup d’Entesa
de la Diputació de Barcelona presenten els acords següents per la seva aprovació:
1. Instar el Congrés de Diputats i el Senat a aprovar el més aviat possible la
Proposició de Llei de Mesures de foment de Lloguer estable d’habitatges per a la
modificació de la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat del
lloguer d'habitatges (coneguda com a reforma de la Llei d'Arrendament Urbans) per
ampliar el termini mínim dels contractes de lloguer a cinc anys i millorar les
garanties dels inquilins.
2. Instar el Congrés de Diputats i el Senat a modificar la normativa del mercat de
lloguer immobiliari per tal que els ajuntaments que així ho considerin, pugin regular i
limitar la pujada abusiva del preu del lloguer a les zones prèviament declarades
“tensionades” i a la vegada evitar possibles efectes de contracció de l’oferta
d’habitatge de lloguer.
3. Instar el Govern de l’Estat que una vegada aprovada la contrareforma de la Llei
d'Arrendament Urbans, li doni compliment executant i desenvolupant les seves
mesures per resoldre i facilitar l’accés al lloguer dels habitatges amb preus dignes,
justos, i estables.
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4. Instar el Govern de la Generalitat perquè impulsi convenis de cooperació amb els
ajuntaments, a on se’ls delegui, amb recursos, les tasques d'inspecció i control de
l'impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei de
l'Habitatge de 2007. Cal pressionar de forma concertada entre totes les
administracions per evitar el fenomen dels pisos buits de grans propietaris.
5. Instar el Govern de la Generalitat perquè impulsi una campanya intensiva de
comunicació, destinada a propietaris d’habitatge buit en zones amb demanda
acreditada, per a que els cedeixin a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació (si
s’escau) i amb garantia de cobrament de la renda, a les Borses de Lloguer
Assequible gestionades per les Oficines Locals d’Habitatge (OLH).
6. Instar el Govern de la Generalitat perquè impulsi mesures decidides de suport
econòmic als operadors públics d'habitatge per a la construcció d'habitatge públic
de lloguer en els municipis, en concertació amb els ajuntaments.
7. Instar el Govern de la Generalitat per a que posi en marxa, en col·laboració amb les
OLH, un servei estable de mediació extrajudicial per casos d’impagament del
lloguer, que gestioni també els ajuts als llogaters i doni garanties als propietaris. Cal
reduir a la mínima expressió els desnonaments judicials per impagament del
lloguer.
8. Instar la Diputació de Barcelona a incrementar, en el seu pressupost pel 2019, les
partides destinades als municipis pel lloguer d’habitatges.
9. Donar trasllat d’aquests acords al Govern Estatal, al Govern de la Generalitat, al
Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.”
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.2018102501?ts=5097
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

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 (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (4), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat
no adscrit (1), el vot en contra del Grup Polític Partit Popular (2) i l’abstenció del Grup
Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 41 vots a
favor, 2 vots en contra i 3 abstencions.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2.4.- 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 9132 al 10403, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 9123 al 10228,
ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre
els números 9122 al 10303, ambdós inclosos de l’any 2018; Àrea de Territori i
Sostenibilitat, compresos entre els números 8864 al 10182, ambdós inclosos de l’any
2018 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 9105 al 10302,
ambdós inclosos de l’any 2018.
Abandonen la sessió les diputades senyores Marín (PSC-CP), Del Frago (PSCCP) i Arbell (ERC-AM).
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.2018102501?ts=6938
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

2.5.- 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.2018102501?ts=7206
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

Abandonen la sessió el diputat senyor González (PSC-CP) i la diputada senyora
Gallardo (Entesa).
2.6.- 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.2018102501?ts=7913
HASH del video:"XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4="

Abandona la sessió el diputat senyor Lladó (ERC-AM).
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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 con el 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 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...

manutencions,

hotels,

aportacions,

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 16 d’octubre de 2018, i diu:
En resposta al vostre escrit de data 13 d’agost de 2018, amb registre d’entrada número
1840038857, on demaneu qui va assistir a l’Smithsonian Folklife Festival, realitzat a
Washington entre el 27 de juny i el 8 de juliol de 2018 us comunico que hi va assistir el
Vicepresident tercer, Sr. Martí Pujol i que el cost de les despeses derivades d’aquest
desplaçament va ser el següent:
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Concepte
Bitllets d’avió (anada i tornada)
Hotel. (25/06 – 05/07)
Dietes
Desplaçaments
Total

Import
1.553,65
2.540,03
697,76
121,68
4.913,12

Pel que fa a l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’Institut Ramon Llull, va ser de
700.000 €.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

3.

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.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 23 d’octubre de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb número de registre d’entrada 1840040444 i data 18 de
setembre d’enguany, us informo que la Diputació de Barcelona no fa les avaluacions de
riscos dels edificis dels diferents municipis de la demarcació. No obstant això, som
coneixedors d’alguna problemàtica en l’edifici que esmenta i per aquest motiu, durant els
mesos d’estiu, des de l’Oficina de Prevenció de Riscos Psicosocials de la Direcció dels
Serveis de Recursos Humans, s’ha realitzat diverses comunicacions a la Gerència dels
Serveis de Biblioteques per tal que en tingués coneixement i pogués adreçar-se, com així va
fer, a l’Ajuntament de Badalona per exigir que es prenguessin les mesures adients per
resoldre aquests problemes.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

4.

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 de informes, proyectos y/o actuaciones vinculadas a la Biblioteca de Lloreda del
municipio de Badalona.
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La resposta, signada pel diputat delegat de Cultura, va ser tramesa en data 28 de
setembre de 2018 i diu:
Em complau enviar-vos la documentació adjunta per tal que doneu resposta al Grup
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía a la Diputació de Barcelona, en relació amb la petició
d’informes, projectes i o actuacions vinculades a la Biblioteca de Lloreda del municipi de
Badalona.
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5.

Pregunta formulada, en data 27 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,
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mediante el presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente
apartado:
Primeramente les agradezco su respuesta a nuestra pregunta con registro de entrada
1840037344 en que nos trasladan la relación de transferencias de capital a favor del
Ayuntamiento de Badalona para el período 2015-2018.
En relación a su respuesta, nos detalla un subapartado titulado “Meses de
Concertació 2015-2019 pendent formalitzar”. Le adjunto el detalle:
Meses de Concertació 2015-2019 pendent formalitzar
-

Nova Inversió per al foment de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la
mobilitat de Badalona 1.700.000,00 €
Pla Habitatge Municpal 2015-2020 860.000 €
Adequació i millora edificis municipals 2.020.000 €
TOTAL PENDENT DE FORMALITZAR

4.580.000,00 €

En referencia a los proyectos incluidos es este subapartado nos gustaría que nos
hicieran las siguientes aclaraciones:
1. Si alguno de estos proyectos está recogido en alguna aplicación
presupuestaria en los Presupuestos de la Diputación de Barcelona 2018.
2. Nos gustaría conocer los números de expediente de las inversiones
relacionadas en “Meses de Concertació 2015-2019 pendent formalitzar”.
3. Si existe algún proyecto para realizar cualquiera de las acciones relacionadas
en las “Meses de Concertació 2015-2019 pendent formalitzar”. En caso
afirmativo, nos gustaría que nos facilitaran una copia de los mismos.
El que fa referència als projectes
-

Nova Inversió per al foment de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la
mobilitat de Badalona 1.700.000,00 €
Adequació i millora edificis municipals 2.020.000 €

es respón amb la resposta corresponent a la pregunta número 10.
Resta pendent de respondre el que fa referència al Pla Habitatge Municpal 20152020 860.000 €
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6. Pregunta formulada, en data 1 d’octubre 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:
El Ayuntamiento de Gavà está impulsando el programa “Junts fem Barri (JfB)”, el cual
está cofinanciado por la Diputación de Barcelona. Sería de nuestro interés
conocer la siguiente información:
• Nos gustaría saber cuál es el período de justificación de dicho programa.
• Nos gustaría conocer dentro del programa, la totalidad de los proyectos, y saber
cuáles se han justificado a fecha de hoy, y cuáles no.
• Nos gustaría saber si se han pedido prórrogas para la ejecución y/o para la
justificación de algunos de los proyectos.
La resposta, consistent en un informe signat per la Cap de Servei d’Equipaments i
Espai Públic, va ser tramesa en data 5 d’octubre de 2018. L’informe diu:
Resposta a les preguntes formulades per Diputat Portaveu del Grup Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía, respecte a l’Ajuntament de Gavà
Es requereix informació sobre els extrem següents:
“El Ayuntamiento de Gavà está impulsando el programa “Junts fem Barri (JfB)”, el cual está
cofinanciado por la Diputación de Barcelona. Sería de nuestro interés conocer la siguiente
información:
-

Nos gustaría saber cuál es el período de justificación de dicho programa.
Nos gustaría conocer dentro del programa, la totalidad de los proyectos, y
saber cuáles se han justificado a fecha de hoy, y cuáles no.
Nos gustaría saber si se han pedido prórrogas para la ejecución y/o para la
justificación de algunos de los proyectos.”

Sobre la totalitat de projectes inclosos:
L’Ajuntament de Gavà va assolir, dins el marc de les Meses de Concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019, com base de concertació per al període 2016-2019 els ajuts
econòmics per dur a terme les actuacions que es detallen a continuació:




Junts fem Barri II, per un import de 500.000€ durant any 2017
Junts fem Barri III, per un import de 500.000€ durant any 2018
Junts fem Barri IV, per un import de 400.000€ durant any 2019
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D’acord amb l’article 8 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
Concertació del Pla Xarxa Governs Locals 2013-2019, els preacords assolits han se ser
objecte de formalització per part dels ens destinataris. El termini de formalització de
preacord s’inicia a partir del seu any d’inici previst i finalitza com a màxim el 31 d’octubre de
2019.
En data 3 de juliol de 2017, l’Ajuntament de Gavà, fent ús de la facultat que li atorga l’article
22 de les Instruccions de Gestió citades, va presentar sol·licitud de modificació de preacords
per tal de destinar l’import atorgat a l’anualitat 2019 pel programa Fem Barri IV a altres
necessitats municipals, donat que el calendari de la 3ª edició del programa Junts Fem Barri
acabaria a l’any 2019.
D’aquesta manera es proposava destinar els 400.000€ a dues noves actuacions:



Apertura del carrer Rius i Taulet 20.000€
Millores d’accessibilitat a la via pública 200.000€.

La modificació sol·licitada va ser atorgada mitjançant decret de la Presidència de la
Corporació número 3048/16 de 14 d’abril de 2016 (BOP de 22 d’abril de 2016).
La formalització dels preacords constitueixen el requisit previ i necessari per l’aprovació de
les actuacions, mitjançant el qual s’aproven les disposicions dineràries corresponents als
preacords assolits en les Meses de Concertació.
L’Ajuntament de Gavà no ha procedit a la formalització de cap dels preacords esmentats, la
qual cosa impedeix la possibilitat de presentació de justificació de despeses i, en
conseqüència es desconeix l’estat de totes aquestes actuacions.
Respecte dels períodes d’execució i justificació de despeses,
L’article 9 de les reiterades Instruccions de Gestió, disposa que la despesa s’ha d’executar i
justificar en el període compres entre l’1de gener de 2016 i el 30 de novembre de l’any
següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat pressupostàriament.
Cal tenir en compte que no s’ha formalitzar cap actuació i, per tant, no existeix imputació
pressupostària a una any concret.
Pel que fa a la ampliació de terminis,
Val a dir que esta previst a l’article 27 de les mateixes Instruccions, segons el qual, els
terminis previstos es poden prorrogar en els termes de la normativa en matèria de
procediment administratiu.
Tot i així, no consta en aquest Centre Gestor la presentació de cap sol·licitud relativa a la
petició de prorroga per cap de les actuacions pendents de formalitzar.
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7. Pregunta formulada, en data 2 d’octubre de 2018, pel Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, que diu:
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER , Diputat President del Grup Ciutadans – P artido
de la Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el
present escrit, passo a formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat:
Seria del nostre interès conèixer de cadascuna de les aplicacions
pressupostàries del pressupost de despesa 2018 relacionades a continuació, a
data 30/09/2018, sobre del pressupost final (incloent-hi modificacions), les
autoritzacions de despesa (A), els compromisos de despesa (D) i el reconeixement
de les obligacions (O).
Orgànic
G/
G/
G/
G/

40000
40000
40000
40000

Programa
/
/
/
/

33400
33400
33400
33400

Econòmica
/
/
/
/

46250
47900
48903
48904

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 24 d’octubre de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada 1840042505, data 2 d’octubre, us
trasllado la informació sol·licitada relativa a les aplicacions pressupostàries del pressupost
de despesa 2018.
Orgànic
40000

Funcional
33400

Econòmic
46250

40000
40000

33400
33400

47900
48903

40000

33400

48904

Descripció
Transferències
a
ajuntaments. XGL
SOM, SCCL
Esdeveniments
culturals excepcionals
Societat Coral Amics
de la Unió

CF
75.000,00

A
6.000,00

D
6.000,00

O

74.000,00
104.080,73

24.000,00
61.500,00

24.000,00
61.500,00

19.222,58
46.500,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

8. Pregunta, formulada en data 5 d’octubre de 2018 pel Grup CUP-Poble Actiu, que
diu:
Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem tenir
coneixement de les xifres totals de:
1. El ingressos, subvencions... a cadascun dels grups polítics de la Diputació
durant els darrers 8 anys.
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2. Les despeses (totes les sortides de diners) de cada grup polític de la Diputació
durant aquest mandat.
3. Les targetes de dèbit i de crèdit associades als comptes corrents de la
Diputació de Barcelona. Indicant quines persones tenen accés a les
mateixes i els extractes complets de despeses de les mateixes durant els
darrers 8 anys.
Pregunta pendent de resposta.

9. Pregunta, formulada en data 5 d’octubre de 2018 pel Grup CUP-Poble Actiu, que
diu:
Des del G rup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem tenir una còpia
de l’informe de 17 d’abril de 2018 relatiu a la situació de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser tramesa en data 24 d’octubre de 2018 i diu:
En resposta al vostre escrit amb registre d’entrada número 1840042899, us trasllado
l’informe relatiu a la situació de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari, de data 17 d’abril de 2018.
Us informo alhora de les actuacions que des de la Direcció de Serveis de Recursos Humans
s’han portat a terme a partir de les compareixences de treballadors a l’Oficina de Prevenció
de Riscos Laborals i atenent a les seves demandes:
L.M.S. adscripció a la GS Espais Naturals amb efecte de l’1/06/18.
J.L.H.L. adscripció a la GS Medi Ambient amb efecte del 16/05/18, deixant sense efecte la
seva comissió de serveis com a responsable de Plans de Vigilància i Emergències
Municipals.
M.A.LS. adscripció a la GS Espais Naturals amb efecte de l’1/06/18
X.N.N. comissió de serveis com a cap de la Secció de Prevenció d’Incendis Forestals del
15/01/18 al 31/07/18. Amb data 01/07/2018 se li fa un canvi d’adscripció a la GS Esports
deixant sense efecte aquesta comissió de serveis.
M.A.L. adscripció a la GS d’Assistència al Govern Local amb efecte de l’1/07/18.
L’empleada S.E.C. ha estat proposada per ocupar un lloc de treball a la Gerència dels
Serveis de Turisme. Així mateix també s’està valorant la seva adscripció a la Gerència dels
Serveis d’Espais Naturals.
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L’empleada S.Ll.J. continua adscrita a l’Oficina de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari. Des de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals se li fa un
seguiment per valorar la necessitat d’un canvi de lloc de treball. S’està valorant la seva
adscripció a la Gerència dels Serveis d’Espais Naturals.
L’empleada O.P.D. està pendent de ser adscrita a una altra Gerència de la corporació.
S’està valorant la seva adscripció a la Gerència dels Serveis d’infraestructures i Mobilitat
Viària.
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
Juntament amb aquest escrit es va trametre un informe elaborat per la Direcció de Serveis de
Recursos Humans en relació amb la situació de l’Oficina.

10. Pregunta, formulada en data 9 d’octubre 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:
En relación en su respuesta a nuestro escrito con registro de entrada 1840037344
sobre 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, nos gustaría
tener más información y si es posible acceder a los expedientes acerca de los
siguientes tres proyectos:
AJUNTAMENT DE BADALONA - Subvencions de Capital Període 2015 – 2018
Ex. Nº Exp.

Aplicació Pressupostària Fase Denom. Aplic.

11) 2018 2018/0004157 G/14200/49100/76260
)

AD

Import

Digitalització Gestió Económica

400.000,00

Meses de concertació 2015-2019 pendent formalitzar
Import

2) Nova inversió per al foment de la sostenibilitat, l'eficiència energètica i la mobilitat a
Badalona

3) Adequació i millora edificis municipals.

1.700.000,00
2.020.000,00
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La resposta dels punts 2 i 3, consistent en un informe signat per la Cap de Servei
d’Equipaments i Espai Públic, va ser tramesa en data 15 d’octubre de 2018.
L’informe diu:
RESPOSTA A LA PETICIÓ DEL GRUP CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍAEN RELACIÓ AMB ELS PROJECTES D’INVERSIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA
En data 09/10/2018, el Sr. Salvador Tovar, en la seva qualitat de portaveu del Grup de
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía – ha presentat escrit sol·licitant informació sobre els
expedients de l’Ajuntament de Badalona, referits als projectes d’inversió de capital i de les
transferències de capital acordats amb la Diputació de Barcelona, en el marc de les Meses
de Concertació del Pla Xarxa Governs Locals 2016-2019, que es relacionen a continuació:



Nova Inversió per al foment de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la mobilitat a
Badalona
Adequació i millora d’edificis municipals

Sobre la petició formulada, des del Servei d’Equipaments i Espai Públic, centre gestor de les
citades actuacions s’informa:
Pel que fa a Nova Inversió per al foment de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la
mobilitat a Badalona, amb un ajut preacordat de 1.700.000€
En data 23/02/2018, l’Ajuntament va presentar formulari de formalització parcial de l’ajut
atorgat per la quantitat de 676.505,06€ per dur a terme l’actuació anomenada;
“Urbanitzacions Pla Recupera, fase I ( º1Ptge Viñas, c/Albéniz, c/Cota, c/Abat Escarré,
accés: Ram)
D’acord amb la descripció de l’actuació detallada al formulari de formalització del preacord,
es van elaborar projectes de transformació de l’espai públic per tal de millorar la mobilitat
viària de la zona, que van incloure arranjament del paviment i enllumenat, regulació de
zones destinades a estacionament, obertura per a l’ús públic dels solars expropiats,
adequació de seccions pel seu ajustament de les amplades dels carrils de circulació i
dotació d’arbrats i fanals
L’estructura de finançament que consta al citat formulari determina que tota l’actuació anirà
a càrrec de la Diputació de Barcelona en virtut de l’ajut atorgat.
Així mateix en l’apartat de condicions d’execució i periodificació de l’actuació a formalitzar es
consigna que:
El projecte d’obres diverses d’urbanització Pla Recupera, fase I, aprovat definitivament en
data 06/06/2017 amb un import de licitació 676.505,06€ va se adjudicat en data 24/11/2017,
per la quantitat de 580.213,57€. La periodificació de l’import pendent d’aquesta formalització
es va consignar en l’any 2018.
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A més del citat projecte d’obres l’Ajuntament va incloure els contractes celebrats en dates
30/10/2017; 11/07/2017 i 09/11/2017, tots tres referits als treballs de coordinació i salut de
l’obra, per un import total de 4.235€
L’apartat d’observacions del formulari de formalització, l’Ajuntament fa constar: ”L’import de
les adjudicacions de contractes de les obres del Pla Recupera fase I, és de 584.448,57€.
L’import sol·licitat en la formalització del preacord és de 676.505,06 com a previsió de
possibles trasllats de serveis i liquidacions d’obra” (sic)
D’acord amb l’article 5 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
Concertació, referit a les condicions de formalització de preacord, la formalització es parcial
si aquesta no abasta el cent per cent de l’import del preacord en contenir el preacord més
d’una actuació i fer-se l’acreditació de les condicions establertes de manera successiva.
Això implica que:
Per les actuacions d’execució d’obres es requereix o be que l’Ajuntament hagués aprovat
definitivament l’expedient de contractació i disposat l’obertura del procediment de
adjudicació (obres que requereixen licitació); o be que l’Ajuntament hagi aprovat
l’adjudicació o reconegut obligacions corresponents a l’actuació objecte d’ajut.
A la vista de tot l’exposat, en data 3’abril de 2018 l’Ajuntament va ser requerit des del Servei
d’Equipaments i Espai Públic, per tal que esmenes el formulari presentat en no ser possible
la formalitzacions de quantitats superiors a les quantitats consignades en els contractes
celebrats per dur a terme l’actuació.
Aquets requeriment no ha estat complimentat i, per tant, l’expedient es troba aturat en ser
requisit necessari per poder prosseguir la tramitació.
2.- Adequació i millora d’edificis municipals, amb un ajut preacordat de 2.020.000€.
Sobre aquest preacord s’han presentat les formalitzacions parcials següents:
 En data 12/09/2018 es va presentar formalització parcial de preacord per un import de
52.000,57€ per dur a terme la reposició i el manteniment d’inversions dels edificis que
gestiona l’Institut Municipal de Serveis Personals (Servei d’habitatges Josep Padrós,
millora il·luminació exterior de seguretat de la residència de Disminuïts Físics,
modificació i instal·lació d’elements de protecció de la Residencia d’Avis Can Bosch).
L’actuació es durà a terme mitjançant delegació a l’ens instrumental, Institut Municipal de
Serveis Personals i es troba executada Totalment.
 En data 12/09/2018 es va presentar formalització parcial de preacord per un import de
222.295,40 per dur a terme l’actualització del parc immobiliari amb obres de millora a
l’edifici de la CACI i obres de reparació en la masia Torre Codina.
Per aquesta actuació s’han licitat i adjudicat 2 projectes d’obres, essent l’import de les
adjudicacions el mateix que l’import a formalitzar.
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Les obres es troben executades parcialment.
 En data 14/09/2018 es va presentar formalització parcial de preacord per un import de
318.333,69 € per dur a terme intervencions de renovació i modernització en l’antic institut
B-9, l’escola Antoni Botey, l’aula de formació d’adults Lloreda – La pau i l’escola Joan
Coret.
Per dura terme les obres s’han licitat i adjudicat 5 projectes per un import total de de
318.338,69 €. L’actuació es torba executada totalment en els projectes referits a CEIP
Antoni Botey i pati B-9. La resta es troben pendents d’iniciar-se.
Aquests tres últims preacords seran objecte de formalització en el moment que el Ple de la
Diputació aprovi la modificació de crèdit 15/18, prevista per a finals de novembre.

Resta pendent de resposta el punt 1.
11. Pregunta, formulada en data 11 d’octubre del 2018 pel Grup Partit Popular, que
diu:
Per tal de ser contestades per escrit amb lliurament de documentació, si s’escau,
formulem aquestes preguntes sobre el manteniment de determinades carreteres al seu
pas pel municipi de Canovelles
En relació amb la carretera de Caldes al seu pas pel municipi de Canovelles
Vull conèixer l’estat del projecte executiu relatiu a les obres de les voreres
corresponent a aquest tram.
Qui té la competència de la construcció d’aquestes voreres i del seu manteniment.
Ha demanat l’Ajuntament de Canovelles la realització d’aquestes voreres, en quines
dades i per quines raons la Diputació no ha executat aquestes obres.
Sobre la carretera de BV1439 al seu pas per l’Avinguda Canovelles
A quina administració li correspon netejar les males herbes i en general el
manteniment de les voreres d’aquest tram.
Quines quantitats s’han gastat en els darrers 5 anys i en quines accions pel
manteniment de les voreres la carretera de BV1439 al seu pas per l’Avinguda
Canovelles.
(Aquesta pregunta substitueix la formulada pel mateix Grup en data 8 d’octubre de
2018, en haver detectat una errada material en el seu redactat).
Pregunta pendent de resposta.
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12. Pregunta, formulada en data 17 de setembre de 2018, pel Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
D. Miguel Angel Ibáñez, Presidente del Grupo de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía en la Diputación Provincial de Barcelona
EXPONE
Que el artículo 73.3, segundo párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local dispone:
“El Pleno de la corporación, con cargo a os Presupuestos anuales de la misma,
podrá asignar a los grupos políticos unas dotación económica que deberá contar
con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función
del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que , en su
caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de
cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial.”
Que, a su vez, el artículo 2.e) de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación pública, de los partidos políticos estarán constituidos, entre otros, por
“Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los… grupos
de representantes en los órganos de las Administraciones Locales.”
Que corresponde al Pleno de la Corporación, según ha sido entendido por parte de los
distintos órganos fiscalizadores, pero también consultivos, de ámbito estatal y
autonómico, la regulación de la asignación y el uso de las subvenciones percibidas por
los grupos de las diputaciones provinciales.
Que, ante la ausencia de dicha regulación, se planta la duda sobre los gastos
asimilables a los de funcionamiento a los que se puede destinar la subvención
percibida por los grupos de las diputaciones para sufragar sus gastos de
funcionamiento.
SOLICITA
Que por parte del órgano competente de la Corporación se informe sobre la legalidad
de que los grupos de esta Diputación Provincial puedan destinar, entre los gastos a
subvertir con la subvención percibida para sufragar sus gastos de funcionamiento, las
aportaciones que, como gastos asimilables, los partidos políticos pudiesen percibir
como consecuencia de las actividades que realizan en apoyo al funcionamiento de los
grupos, la labor de sus integrantes o de ambos.
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(Si bé la pregunta va tenir entrada en data 17 de setembre, la seva tramitació es va
iniciar amb posterioritat).
Pregunta pendent de resposta.

Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la
sessió plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: XRM/acN62X4Hc768vZsTrdwDcakKBqI+nZJCMEZp9E4=
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 aquest i per la
secretària que en dona fe.

