Àrea de Presidència
Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 31 DE GENER DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el 31 de gener de 2019, 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), 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 (Cs), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERCAM), Juan Miguel López González (Cs), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Jordi Martí i
Galbis (CiU), Ana Maria Martínez i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU),
Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i
Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), Pere Pons i Vendrell (CiU),
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), Miquel Sàmper i Rodriguez (CiU), Lluís Tomás i Moreno
(PSC-CP) i Salvador Tovar Funes (Cs).
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),
Antoni García i Acero (ERC-AM) i Ramon Riera Macia (PP) i la diputada senyora
Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA).
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019013101
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“.
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió pel
senyor president, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes inclosos a l’Ordre del
Dia de la sessió, que es transcriu a continuació:
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.1. Aprovació de les actes de la sessió extraordinària celebrada el dia 13 de
desembre i de la sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.2. Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions bàsiques i
complementaries del personal funcionari, del personal directiu professional, del
personal eventual i del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona,
en un percentatge del 2,25 respecte a les retribucions percebudes amb efecte de
31 de desembre de 2018, d’acord amb el que disposa el Reial decret-llei
24/2018, de 21 de desembre, així com aprovar l’efecte retroactiu a l’1 de gener
de 2019 (exp. núm. 2019/0001111).
1.3. Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment els apartats tercer, quart i
cinquè de la part dispositiva de l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària
de 29 de juliol de 2015, parcialment modificat per acords plenaris en sessions
ordinàries de 30 de juny de 2016, 20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de 2018,
en el sentit d’incrementar les retribucions dels membres electes de la corporació,
tant exclusives com parcials, així com les quanties de les indemnitzacions per
assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de
Seguiment, en el percentatge del 2,25, amb efectes retroactius des de l’1 de
gener de 2019 (exp. núm. 2019/0001008).
Servei de Programació
1.4. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 1/2019 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm.
2019/0000845).
1.5. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 1/2019 al
Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària per a l’exercici 2019 (exp. núm.
2019/0000845).
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Intervenció General
1.6. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Pla Anual de Control
Financer 2019. (exp. núm. 2019/0000838).
Organisme de Gestió Tributària
1.7. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Òrrius, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
1.8. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
1.9. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació, la modificació i la
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de
Tous, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.10. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l’acord del Ple del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, amb relació a revocar la delegació de les facultats
de gestió i recaptació de diverses taxes de gestió de serveis per a animals
domèstics de companyia.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.11. Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 14517/18, de data 20 de
desembre de 2018, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions
necessàries per pal·liar els desperfectes de l’esllavissada com a conseqüència
de les pluges a la carretera BV-4024, al pk 6+900. TM Guardiola de Berguedà
(exp. núm. 2018/19203).
1.12. Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 14515/18, de data 20 de
desembre de 2018, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions
necessàries per pal·liar els desperfectes de l’esllavissada com a conseqüència
de les pluges a la carretera BV-2242, al pk 3+850. TM Piera (exp. núm.
2018/17827).
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2.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local).
2.1. Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, en defensa dels menjadors escolars públics.
2.2. Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, de suport a les mesures
del Pacte d’Estat contra la Violència Masclista.
2.3. Moció que el presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per sol·licitar
la millora de les condicions laborals del Cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya.
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 (29 de novembre de 2018).
2.5. Precs
2.6. Preguntes
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 13 de
desembre de 2018 i de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 20 de
desembre de 2018. El senyor president, i en relació amb les actes de la sessió
extraordinària de 13 de desembre de 2018 i de la sessió ordinària de 20 de desembre
de 2018, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció o
esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aproven dites actes per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.2.- Dictamen de data 22 de gener de 2019, pel qual es proposa incrementar les
retribucions bàsiques i complementaries del personal funcionari, del personal
directiu professional, del personal eventual i del personal laboral al servei de la
Diputació de Barcelona, en un percentatge del 2,25 respecte a les retribucions
percebudes amb efecte de 31 de desembre de 2018, d’acord amb el que disposa
el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, així com aprovar l’efecte
retroactiu a l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/0001111).
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 13 de desembre de
2018, va aprovar inicialment, per majoria absoluta, el Pressupost General de la
Diputació de Barcelona per a l’exercici de 2019 integrat pels estats de despeses i
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d’ingressos i les bases d’execució, així com, entre d’altres, les taules retributives
consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, el
qual ha quedat definitivament aprovat, en no haver-se presentat reclamacions dins del
període d’exposició pública (BOPB de 14 de gener de 2019).
En l’apartat quart de la part resolutiva de l’esmentat Acord del Ple de 13 de desembre
de 2018 s’acordà aprovar les relacions de tots els llocs de treball degudament
classificats de la corporació i del seus organismes autònoms i de la societat mercantil
XAL que figuren inclosos en els pressupostos respectius, així com les taules
retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la corporació, les
quals es recullen a l’Annex A2.6 que s’adjunta al pressupost.
El referit pressupost incorpora les taules retributives de la Diputació de Barcelona per a
l’any 2019, tant del personal funcionari com laboral, així com del personal eventual i
personal directiu professional, amb les mateixes quanties que les previstes a les taules
retributives vigents a partir de l’1 de juliol de 2018 i que es van aprovar per Acord
núm.118/18 de 27 de setembre de 2018.
L’article 3.Dos del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (RDL 24/2018)
(BOE núm. 312 de 27 de desembre de 2018), ha previst que en l’any 2019 les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment
global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius
de personal com a l’antiguitat del mateix i sense considerar a aquests efectes les
despeses d’acció social que, en termes globals, no podran experimentar cap increment
al 2019 respecte al 2018. Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè, les quanties
a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2019 i en les pagues
extraordinàries de juny i desembre de 2019 en concepte de sou i triennis ja
incrementades en un 2,25 per cent respecte les quanties corresponents a desembre de
2018, normativa que és d’obligat compliment per a les administracions públiques en
aplicació del que disposa l’apartat onzè d’aquest mateix article 3.
D’acord amb el que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la presidència núm. 7048/18,
de 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR un increment d’un 2,25 per cent, amb caràcter general, respecte
de les retribucions dels funcionaris, bàsiques i complementàries, personal laboral,
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eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, vigents a 31 de desembre
de 2018, amb efecte a partir de l’1 de gener de 2019, amb efecte retroactiu des
d’aquesta data.
Segon.- DETERMINAR que el contingut d’aquests acords afecten el personal que la
Diputació de Barcelona té adscrit a les entitats públiques que en depenen i al
consorcis en els quals participa, així com al personal propi d’aquests, sempre que
estiguin adscrits al conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions
establertes a la clàusula addicional segona dels Pactes Socials 2000-2003 prorrogats.
Tercer.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades de la
Diputació de Barcelona per a 2019 que substitueixen a les que consten a l’Annex A2.6
dels Pressupostos Generals de la Diputació de Barcelona per al 2019, d’acord amb
l’annex que s’adjunta que recull l’increment retributiu aprovat.
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat dels acords previstos en aquest dictamen a
l’aprovació definitiva de la modificació del pressupost 2019 de la corporació que també
s’inclou en l’ordre del dia de la mateixa sessió plenària, així com a la convalidació pel
Congrés dels Diputats de Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Cinquè.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
l’increment de les retribucions, aniran a càrrec de les partides corresponents del
pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019.
Sisè.- PUBLICAR l’annex que conté les taules retributives consolidades en el portal de
transparència de la Diputació de Barcelona.
Setè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords relatius
a les retribucions del personal eventual en compliment del que disposa l’article 104.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

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

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (11), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (9), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
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(10), Entesa (5), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i del diputat no adscrit (1).
1.3.- Dictamen de data 22 de gener de 2019, pel qual es proposa modificar
parcialment els apartats tercer, quart i cinquè de la part dispositiva de l’acord del
Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, parcialment
modificat per acords plenaris en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016, 20
de juliol de 2017 i 27 de setembre de 2018, en el sentit d’incrementar les
retribucions dels membres electes de la corporació, tant exclusives com
parcials, així com les quanties de les indemnitzacions per assistència efectiva a
les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment, en el
percentatge del 2,25, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2019 (exp.
núm. 2019/0001008).
“La Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el 15 de
juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions municipals
del dia 24 de maig de 2015. En aquesta mateixa sessió plenària, es va procedir a
l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de la
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària el 29 de juliol de 2015, va
aprovar, per majoria absoluta, la fixació del nombre de membres electes que exerciran
el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i parcial, així com les seves
retribucions, en concepte de sou, i les quanties econòmiques a percebre en concepte
d’indemnitzacions per assistències a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment.
Aquest Acord de Ple de 29 de juliol de 2015 es va modificar parcialment per Acords del
Ple de 30 de juny de 2016, en el sentit d’establir la dedicació parcial per als
vicepresidents/es, membres de la Comissió Executiva i presidents/es de grups polítics,
així com el seu percentatge de dedicació i les retribucions econòmiques a percebre en
concepte de sou, i de 20 de juliol de 2017, en el sentit d’incrementar en un 1 per cent
les retribucions de membres electes que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de
dedicació exclusiva i parcial, així com les quanties econòmiques a percebre en
concepte d’indemnitzacions per assistències a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment, de conformitat amb els límits establerts a la Llei 3/2017,
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017.
Per Acord núm. 119/18, de 27 de setembre de 2018, es va tornar a modificar
parcialment l’esmentat Acord de Ple de 29 de juliol de 2015, en el sentit d’incrementar
les quanties econòmiques a percebre pels membres electes de la Diputació de
Barcelona en concepte de sou per dedicació exclusiva i parcial i en concepte
d’indemnització per assistències a les sessions del Ple i de les Comissions
Informatives i de Seguiment, en un 1,5 per cent de l’1 de gener al 30 de juny de 2018 i
en un 1,75 per cent a partir de l’1 de juliol de 2018, respecte a les retribucions vigents
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a 31 de desembre de 2017, de conformitat amb els articles 75 i 75 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb la
disposició addicional trenta-cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Al 2018, el Ple, en sessió extraordinària de 28 de juny, va procedir, com a
conseqüència de la renúncia de la Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès a la presidència
de la corporació, a l’elecció, proclamació i nomenament del titular de la presidència en
favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, qui, prèvia acceptació i promesa va
prendre possessió del càrrec de president de la Diputació de Barcelona.
En virtut de tot això, per Decret núm. 6777/18 de 3 de juliol de 2018 (modificat
parcialment per Decrets núm. 7562/18, de 20 de juliol de 2018; 9124/18, de 14 de
setembre, i 11303/18, de 31 d’octubre), la presidència de la corporació va resoldre
nomenar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o
parcial segons les quanties aprovades per Acord del Ple, en sessió extraordinària de
29 de juliol de 2015, i modificat parcialment en sessions ordinàries de 30 de juny de
2016, 20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de 2018.
L’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(en endavant Llei 7/1985), estableix que els membres de les corporacions locals
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb
dedicació exclusiva o parcial i que seran donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li
corresponguin. En el cas de dedicació parcial, percebran retribucions pel temps de
dedicació de forma proporcional i segons el percentatge de dedicació que es determini
en cada cas.
Així mateix, l’article 75.3 de la Llei 7/1985 determina que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva o parcial, podran percebre indemnitzacions per l’assistència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia que
determini el Ple corporatiu.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local va introduir en la Llei 7/1985, un nou article, el 75 bis, en què s’assenyala que els
membres de les corporacions locals seran retribuïts en l’exercici del seu càrrec en els
termes establerts a l’article 75 de la Llei 7/1985 i que els pressupostos generals de
l’Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que podran percebre els membres
de les corporacions locals per a tots els conceptes retributius i assistències, exclosos
els triennis a què, en el seu cas, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es
trobin en situació de serveis especials.
Aquest mateix article 75 bis de la Llei 7/1985 assenyala que l’esmentat límit màxim
s’estableix en funció de la població del municipi, i que, en el cas dels presidents/es de
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les diputacions provincials, el límit màxim per a tots els conceptes retributius i
assistències és igual al tram corresponent a l’alcalde/essa de la corporació municipal
més poblada de la província, que, en el cas de la Diputació de Barcelona, és el
municipi de Barcelona, amb una població superior a 500.000 habitats.
En aquest sentit, l’article 18.U del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic
(BOE núm. 312 de 27 de desembre de 2018) estableix, de conformitat amb el que
preveu l’article 75 bis de la Llei 7/1985 i tenint en compte el que disposa l’article 4
d’aquest mateix RDL, el límit màxim total que poden percebre els membres de les
corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, i que, en el cas dels
municipis amb població superior a 500.000 habitants, ha quedat fixat en 106.130,60 €
bruts anuals, quantitat límit que es correspon amb un increment del 2,25 per cent
respecte a les quanties límit vigents a 31 de desembre de 2018, segons recull el mateix
article 18 apartat Dos.
Així mateix, l’article 75.5 de la Llei 7/1985 estableix que les corporacions locals
consignaran en els seus pressupostos les retribucions, indemnitzacions i assistències
a que fan referència els apartats 1 a 4 d’aquest mateix article 75, dintre dels límits que
amb caràcter general es determinin, i que els acords plenaris referents a les
retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial, així com la seva dedicació,
i les indemnitzacions i assistències, han de ser publicats en el BOPB i en el taulell
d’anuncis de la corporació.
Tenint en compte tot el que s’ha exposat i vista la providència del president, del mes
de gener de 2019, en què insta la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la
Diputació de Barcelona perquè realitzi els actes administratius necessaris per elevar al
Ple el dictamen que proposa una nova modificació parcial de l’Acord núm. 130/15 de
29 de juliol de 2015, que ja havia estat modificat parcialment per Acord núm.112/16 de
30 de juny de 2016, per Acord núm.123/17 de 20 de juliol de 2017 i per Acord
núm.119/18 de 27 de setembre de 2018, en el sentit d’incrementar les quanties
econòmiques a percebre pels membres electes de la Diputació de Barcelona en
concepte de sou per dedicació exclusiva i parcial i en concepte d’indemnització per
assistències a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment, en
un 2,25 per cent amb efecte d’1 de gener de 2019, de conformitat amb el que disposen
els articles 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb l’article 18 del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Vist l’informe de la Secretaria General de 5 de juny de 2015 (DIBA 9/2015), així com
l’informe de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de 16 de gener de 2019
d’acord amb el qual l’article 18 del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic,
habilita als òrgans de govern de les administracions locals per a aprovar l’increment
dels conceptes retributius i assistències dels membres de les corporacions locals.
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D’acord amb el que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la presidència núm. 7048/18,
de 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat tercer de la part dispositiva de
l’Acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015
(parcialment modificat per l’Acord del Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de
2016, 20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de 2018), en el sentit de fixar les
retribucions a percebre per part dels membres electes que exerceixen el seu càrrec
amb dedicació exclusiva, amb efecte d’1 de gener de 2019. En conseqüència,
ACORDAR que els membres electes de la Diputació de Barcelona que exerceixen el
seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva percebran les següents retribucions,
en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any
Nivell

Càrrec

A.1
A.2

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

A.3
A.4

Retribució
bruta mensual
7.468,91 €
6.690,91 €
5.957,20 €
3.988,67 €

Segon.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat quart de la part dispositiva de
l’Acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015
(parcialment modificat per l’Acord del Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de
2016, 20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de 2018), en el sentit de fixar les
retribucions a percebre per part dels membres electes que exerceixen el seu càrrec
amb dedicació parcial, amb efecte d’1 de gener de 2019. En conseqüència,
ACORDAR que els membres electes de la Diputació de Barcelona que exerceixen el
seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial percebran les següents retribucions, en
concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:
Nivell

Càrrec

A.5

Vicepresident/a; membres de la Comissió
executiva i presidents/es dels grups polítics amb
dedicació parcial

Retribució
bruta mensual
5.018,19 €
3.412,36 €
1.672,73 €

Percentatge
Dedicació
75 %
51 %
25 %
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Nivell

Càrrec

A.6

Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des
delegats/des;
diputats/des
adjunts/es;
i
diputats/des portaveus dels grups polítics amb
dedicació parcial
Diputat/des portaveus adjunts/es de grups polítics
amb dedicació parcial

A.7

Retribució
bruta mensual
4.467,90 €
3.038,16 €
1.489,29 €

Percentatge
Dedicació
75 %
51 %
25 %

2.991,50 €
2.034,23 €
997,16 €

75 %
51 %
25 %

Tercer.- MODIFICAR PARCIALMENT l’apartat cinquè de la part dispositiva de
l’Acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015
(parcialment modificat per l’Acord del Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de
2016, 20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de 2018), en el sentit de fixar les quanties
econòmiques a percebre per part dels membres electes que no exerceixen el seu
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, amb efecte d’1 de gener de 2019. En
conseqüència, ACORDAR que els membres electes de la Diputació de Barcelona que
no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial tindran
dret a percebre una indemnització per assistència efectiva a les sessions del Ple i de
les comissions informatives i de seguiment corresponents a les àrees executives en
les quanties econòmiques brutes que a continuació es determina:
A) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 893,17 €
B) Per assistència efectiva a les sessions de les 5 comissions informatives i de
seguiment i de la Comissió especials de Comptes: 409,81 €
El nombre màxim d’assignacions per l’assistència a les sessions de les 5
comissions informatives i de seguiment en què estan integrats els/les diputats/des,
que es faran efectives serà, com a màxim, de 2 al mes. No es percebran
indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les comissions especials ni
d’altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la corporació.
Quart.- ACORDAR que queden inalterables la resta dels apartats de l’Acord del Ple
adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 (A-130/15).
Cinquè.- ACORDAR que aquests acords tindran efectes retroactius d’1 de gener de
2019.
Sisè.- CONDICIONAR l’efectivitat dels acords previstos en aquest dictamen a
l’aprovació definitiva de la modificació del pressupost 2019 de la corporació que també
s’inclou en l’ordre del dia de la mateixa sessió plenària, així com a la convalidació pel
Congrés dels Diputats del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
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Setè.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
les retribucions i les quanties econòmiques per assistències a les quals s’ha fet
referència als apartats anteriors aniran a càrrec de les partides corresponents del
pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019.
Vuitè.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis i en el portal de transparència de la Diputació, en compliment del
que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i de la legislació de transparència.
Novè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències 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,
a l’efecte legal oportú.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019013101?ts=742
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“. Inicio en “0:12:22”

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 (11),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (9), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (2), el vot en
contra del Grup polític CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i del diputat no adscrit (1), sent el resultat definitiu de 37
vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.
Servei de Programació
1.4.- Dictamen de data 22 de gener de 2019, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 1/2019 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/0000845).
“Per Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018, s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. El mateix Reial Decret
Llei dona compliment als acords amb les organitzacions sindicals en matèria
retributiva, en el marc del II Acord per la millora de l’ocupació pública i les condicions
de treball; signat pel Govern d’Espanya i les organitzacions sindicals CCOO, UGT, y
CSIF.
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Els increments retributius que preveu aquesta normativa no hi figuren en els càlculs de
valoració del capítol 1 del pressupost de la Diputació de Barcelona aprovat per a 2019.
Així mateix per Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, per a la
revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social,
laboral i d’ocupació estableix per a l’any 2019 la quantia del topall màxim de la base de
cotització a la Seguretat Social. S’estableix un import de 4.070,10 euros mensuals
quan l’import anterior era de 3.803,70 euros mensuals.
Les cotitzacions calculades en el pressupost de 2019 es basaven en els límits vigents
en el moment de la seva elaboració.
Per altra banda, la denominació de l’aplicació pressupostària G/40400/34200/76221
“Transferències de capital a ajuntaments. Aj. Subirats. Pavelló esportiu de Can Cartró”
del pressupost de la Diputació de 2019 no s’adequa exactament a la finalitat d’aquesta
actuació essent més correcte canviar-la per la denominació “Transferències de capital
a ajuntaments. Aj. Subirats. Gespa artific. camp futbol Can Cartró”
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 crèdit 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
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que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos estableix que:
La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, després
del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses, prèviament
autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant en
la seva quantia com en les condicions d'execució.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la
presidència sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 7048/18 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 1/2019 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, que recull suplements de crèdit per un
import total de sis milions quatre-cents quaranta-un mil nou-cents quaranta-cinc euros
amb cinquanta-nou cèntims (6.441.945,59 EUR) amb el detall que es recull en l’annex
I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.MODIFICAR
la
denominació
de
l’aplicació
pressupostària
G/40400/34200/76221 “Transferències de capital a ajuntaments. Aj. Subirats. Pavelló
esportiu de Can Cartró” per la nova denominació “Transferències de capital a
ajuntaments. Aj. Subirats. Gespa artific. camp futbol Can Cartró”
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
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Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.”
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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 (11),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (9), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i del diputat no adscrit (1) i
l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 36 vots a favor i 8 abstencions.
S’incorporen a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU) i els diputats
senyors Martí (CiU) i Salom (CiU).
1.5.- Dictamen de data 24 de gener de 2019, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 1/2019 al Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària
per a l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/0000845).
“Per Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018, s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. El mateix Reial Decret
Llei dona compliment als acords amb les organitzacions sindicals en matèria
retributiva, en el marc del II Acord per la millora de l’ocupació pública i les condicions
de treball; signat pel Govern d’Espanya i les organitzacions sindicals CCOO, UGT, y
CSIF.
Els increments retributius que preveu aquesta normativa no hi figuren íntegrament en
els càlculs de valoració del capítol 1 del pressupost de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona aprovat per a 2019, que va aprovar una
previsió inicial d’increment del 2 % inferior al 2,25 % que es determina en el mencionat
Reial Decret. Així mateix per Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018,
per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria
social, laboral i d’ocupació estableix per a l’any 2019 la quantia del topall màxim de la
base de cotització a la Seguretat Social. S’estableix un import de 4.070,10 euros
mensuals quan l’import anterior era de 3.803,70 euros mensuals.
Les cotitzacions calculades en el pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de
2019 es basaven en les límits vigents en el moment de la seva elaboració.
S’ha estimat un import de 194.639,50 euros com a suplement total dels crèdits del
pressupost de 2019 que es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria disponible.
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
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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.
Vist l'àmbit d'aplicació subjectiu contingut a l'article 2.2 de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que aquesta
modificació de crèdit manté la posició d'equilibri financer a que fa esment l'article 3.3
de dita Llei.
Vist el que es preveu a l'article 16 de les Bases d'Execució del Pressupost de
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2019.
Vist l’informe de la Intervenció delegada de l’Organisme de Gestió Tributària.
Atès que la present modificació pressupostària núm. 01/2019, per un import de
194.639,50 euros, es finançarà totalment amb la incorporació de romanent líquid de
tresoreria.
Vista la urgència per l'aplicació el més aviat possible dels increments retributius
previstos a les nòmines del personal, i d'acord amb l'article 28, apartat K) dels Estatuts
de l'Organisme (BOPB 4 de maig de 2015), correspon a la Presidència, per raons
d’urgència, l'aprovació de l'elevació al Ple d'aquesta modificació de crèdit.
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 1/2019 del pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de l’exercici 2019, que recull suplements de crèdit per
un import total de cent noranta-quatre mil sis-cents trenta-nou euros amb cinquanta
cèntims (194.639,50 EUR) amb el detall següent:
SUBCONCEPTE

DESCRIPCIÓ

12000
12006
12100

RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS
RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS. ANTIGUITAT
RETRIB. COMPLEM. FUNCIONAR.DESTI

MODIFICACIÓ
1/2019
19.462,50
3.000,00
9.575,00
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SUBCONCEPTE

DESCRIPCIÓ

12101
12106
13000
13002

RETRIB. COMPLEM. FUNCIONAR.ESPECIFIC
ALTRES RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS
RETRIB. BÀSIQ. PERS. LABORAL
ALTRES REMUNERACIONS P.LABORAL
ALTRES
REMUNERACIONS
P.LABORAL.
ANTIGUITAT
REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL
PRODUCTIVITAT PERSONAL
SEGURETAT SOCIAL
INDEMNIT. JUBILAC. ANTICIP.
Total

13006
14300
15000
16000
16104

MODIFICACIÓ
1/2019
13.975,00
19.575,00
1.325,00
1.350,00
275,00
1.000,00
2.415,00
121.437,00
1.250,00
194.639,50

Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en 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.
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro
Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local,
i al Departament de 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.”
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.2019013101?ts=882
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“. Inicio en “0:14:42”

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 (9), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i del diputat no adscrit (1) i
l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 39 vots a favor i 8 abstencions.
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Intervenció General
1.6.- Dictamen de data 22 de gener de 2019, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Pla Anual de Control Financer 2019. (exp. núm. 2019/0000838).
“El Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix dins del Capítol IV
del Títol VI la regulació del Control Intern de les entitats locals. L’article 220 estableix
l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent contingut:
“1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte
economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de
les societats mercantils que en depenen.
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació
financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau
d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes
d'auditoria del sector públic.
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual es faci
constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de l'examen practicat. Els
informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al
Ple per al seu examen."

Com a norma que desenvolupa aquest redactat, el passat exercici es va aprovar el
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern
en les entitats del Sector Público Local.
En el Títol III del Reial Decret 424/2017 es regula concretament la funció del Control
financer, i en l’article 31 es regula detalladament la figura del Pla Anual de Control
Financer:
"1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les
actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
2. El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització de les
quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment es seleccionin
sobre la base d'un anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin
aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles. A aquests
efectes, s'inclouran en el Pla les actuacions referides a l'article 29.4 del Reglament.
El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o
circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments de la
normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels
actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió.
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Un cop identificats els riscos serà necessari assignar prioritats per seleccionar les
actuacions a realitzar. D'aquesta manera, es realitzarà una avaluació per estimar la
importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i s'atendrà a la
conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, evitant tant repetir controls en
activitats economicofinanceres qualificades sense risc com que es generin debilitats
precisament per l'absència reiterada de control.
3. Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant les
actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna d'elles.
El Pla Anual de Control Financer així elaborat serà remès a efectes informatius al Ple.
4. El Pla Anual de Control Financer podrà ser modificat com a conseqüència de l'execució
de controls en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats
objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. El
Pla Anual de Control Financer modificat serà remès a efectes informatius al Ple."

La Base 11 de les d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2019 exposa:
El control intern de la gestió econòmica de la corporació, dels seus organismes autònoms,
societat mercantil, consorcis i fundacions que formen part del sector públic de la Diputació
de Barcelona l'efectuarà la Intervenció General, en les seves modalitats de funció
interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, de conformitat amb el
que es disposa en el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les
Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona i el Pla anual de control financer.

Per tot l’exposat, la Intervenció General ha elaborat un Pla Anual de Control Financer
per a l’exercici 2019, que s’incorpora dins del present expedient, i que es presenta al
Ple de la Diputació de Barcelona a efectes informatius.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Pla Anual de Control Financer per a
l’exercici 2019.
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I el Ple en resta assabentat.
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Organisme de Gestió Tributària
1.7.- Dictamen de data 12 de desembre de 2018, pel qual es proposa l’acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Òrrius, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament d’Òrrius de 13 de setembre de 2018 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d’Òrrius de 13 de setembre de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana




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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (9), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.8.- Dictamen de data 12 de desembre de 2018, pel qual es proposa l’acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de 18 d’octubre de 2018 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat de 18 d’octubre de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:










-

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

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

Taxa per guals i altres reserves de la via pública i per la prestació dels serveis per
al seu manteniment i execució d’obres d’interès particular a la via pública






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








Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
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Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (9), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (5), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.9.- Dictamen de data 11 de gener de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous de 27 de setembre de 2018 acordà
l’ampliació, la modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Martí de Tous de 27 de setembre de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona
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de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I - Multes coercitives








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

II- Sancions urbanístiques








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

III - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

IV - Altres ingressos de dret públic no tributaris








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

2.- Acceptar la modificació la delegació d’acords adoptats amb anterioritat al Ple de
l’Ajuntament de Sant Martí de Tous de 27 de setembre de 2018 a favor de la Diputació
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de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
1 - Execucions subsidiàries








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

2 - Concessions administratives








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

3 - Sancions administratives








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

4 - Altres ingressos de dret públic tributaris:








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

3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous de 27
de setembre de de 2018 pel qual va aprovar revocar els acords municipals adoptats
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amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació de funcions de recaptació de la
Taxa per entrada de vehicles en la Diputació de Barcelona a l’empara del que preveu
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles











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

II - Impost sobre activitats econòmiques















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











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

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















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

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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VI - Taxes per:
- Servei de gestió de residus municipals
- Servei de subministrament d’aigua potable
Les funcions delegades són:











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

VII - Taxes per:
- Servei de manteniment del cementiri municipal
- Serveis d’intervenció administrativa d’activitats
- Llicències o activitats comunicades en matèria d’urbanisme
- Servei de llar d’infants i ludoteca municipal
- Servei de l’escola Fillol
Les funcions delegades són:







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

VIII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general






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

IX - Contribucions especials








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

X - Quotes urbanístiques








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

XI - Execucions subsidiàries








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

XII - Concessions administratives



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

XIII - Sancions administratives








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

XIV - Multes coercitives








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

XV - Sancions urbanístiques








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

XVI - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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








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

XVIII - Altres ingressos de dret públic no tributaris








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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
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.2019013101?ts=1106
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“

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 47 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (9), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
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Entesa (5), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
1.10.- Dictamen de data 11 de gener de 2019, pel qual es proposa restar
assabentat de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb
relació a revocar la delegació de les facultats de gestió i recaptació de diverses
taxes de gestió de serveis per a animals domèstics de companyia.
“El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en sessió celebrada el dia 23 de maig
de 2018 va aprovar l’acord de revocar els acords municipals adoptats amb anterioritat
a aquesta data, relatiu a la delegació de les facultats de gestió i recaptació de diverses
taxes de gestió de serveis per a animals domèstics de companyia.
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentat de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental
de 23 de maig de 2018 pel qual va aprovar revocar els acords municipals adoptats
amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació de les facultats de gestió i
recaptació de diverses taxes de gestió de serveis per a animals domèstics de
companyia en la Diputació de Barcelona a l’empara del que preveu l’article 7.1 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març. En concret la delegació de les facultats de gestió i recaptació de
les taxes que es revoquen són les següents:
- Taxa per a l’adopció d’animals domèstics de companyia al Centre d’Acollida
d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD).
- Taxa per a la captura, la recollida, l’acollida, l’esterilització, l’eutanàsia i l’eliminació
de cadàvers d’animals domèstics prestats pel Centre d’Acollida d’Animals
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD).
- Taxa pels serveis de creació de colònies felines prestats pel Centre d’Acollida
d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD).
- Taxa pels serveis de cessió voluntària d’animals domèstics al Centre d’Acollida
d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD).
- Taxa per l’adopció d’animals domèstics de companyia a les fires, desfilades,
trobades, convencions i altres.
- Taxa pels serveis de recollida i eliminació d’animals domèstics de companyia morts
a la via pública.
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- Taxa pels serveis de recollida i tinença d’animals domèstics de companyia a
municipis del CAD, sense places lliures.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i procedir a la
publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple en resta assabentat.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.11.- Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 14517/18, de data 20 de
desembre de 2018, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions
necessàries per pal·liar els desperfectes de l’esllavissada com a conseqüència
de les pluges a la carretera BV-4024, al pk 6+900. TM Guardiola de Berguedà
(exp. núm. 2018/19203).
“Fets
En data 14 de desembre 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)
relatiu a la declaració d’actuacions d’emergència d’unes obres per pal·liar els
desperfectes de l’esllavissada com a conseqüència de les pluges en la carretera
BV-4024, en el pk 6+900. TM Guardiola de Berguedà, el tenor literal del qual és el
següent:
“INFORME
La carretera BV-4024 transcorre pels termes municipals de Bagà i Guardiola de Berguedà, i
dona accés a Coll de Pal al límit de la província.
Durant les darreres setmanes, han tingut lloc diversos episodis de pluges amb intensitats
importants que han produït nombrosos desperfectes en l’àmbit de la comarca del Berguedà.
Concretament, el dia 16 de novembre a la carretera BV-4024 punt quilomètric 6+900, s’ha
produït una esllavissada i enrunament de grans magnituds que ha obligat a tallar la
carretera.
Durant els dia 16 i 17 no es va poder procedir a la retirada de les roques i terres caigudes a
la calçada, ja que s’observava que a la part superior del talús de més 18 metres d’alçada
resultant de l’esllavissada hi havia blocs de roca de grans dimensions en situació
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d’inestabilitat, i que constituïen un perill en cas de realitzar treballs de desenrunament a la
calçada de la carretera.
Tal i com s’esperava, durant els dies 17 i 18 de novembre es van produir els despreniments
dels blocs de roca en situació d’inestabilitat. El dia 19 es comença la retirada de terres i
roques de la calçada de la carretera, i així mateix, es procedeix a realitzar una inspecció de
la part alta del talús, en aquesta inspecció s’observa al terreny una esquerda al terra d’uns
10 metres de longitud i 50 centímetres d’amplada que indica una trencada del terreny per
damunt del talús resultant de l’esllavissada que constitueix un perill de nova esllavissada
sobre la carretera BV-4024.
D’altra banda s’observa que el talús resultant de l’esllavissada està compost per terres i
roques molt fragmentades de diferents mides, que atès la inclinació i proximitat del talús a la
calçada de la carretera qualsevol despreniment de material que es produeixi d’aquest talús
fàcilment arribarà a la calçada.
La situació actual, origina que no es pugui obrir la carretera al trànsit fins que no es retiri tot
el terreny existent entre el cap del talús i l’esquerda detectada per damunt d’aquest talús, el
que obliga a realitzar un camí d’accés per poder pujar una màquina excavadora fins la part
superior del talús, així mateix, s’ha de instal·lar la corresponent malla de protecció a tot el
parament del talús per evitar caigudes de material a la calçada de la carretera.
Es proposa l’actuació immediata consistent en la retirada de tot el terreny inestable existent
per damunt del talús esllavissat, la instal·lació de malla protectora del talús i reparació de la
resta d’elements funcionals de la carretera danyats per aquesta esllavissada.
El cost aproximat previst de l’obra de reparació i condicionament del talús ascendeix a
123.000 euros IVA inclòs, a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines i
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’han 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 GRAVES I
EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, atès que és un contractista de la zona que disposa
d’operaris i maquinària necessària per executar els treballs i que garanteix un immediat inici
de les obres.
La durada aproximada de les feines és de cinc setmanes i per tant tot el conjunt de feines
s’executen dins l’any 2018.
A la vista de l’anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions d’emergència.”

La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència.
El termini previst d’execució per a les actuacions esmentades serà de cinc (5)
setmanes.
El cost aproximat previst de l’obra és de cent vint-i-tres mil euros, (123.000,00 €), IVA
inclòs.
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La despesa inicial aproximada d’aquesta contractació, de cent vint-i-tres mil euros
(123.000,00 €), 21 % d’IVA inclòs, podria anar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45300/61100 del pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019, sense
perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com
a conseqüència del desenvolupament de les mateixes; tot d’acord amb el que
estableix l’article 117.2 LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la
condició suspensiva que per a la referida despesa existeixi consignació adequada i
suficient en el pressupost esmentat.
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 amb 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 de l’esllavissada com a conseqüència de les pluges a la
carretera BV-4024, en el pk 6+900. TM Guardiola de Berguedà, de conformitat amb
l’informe tècnic emès el 14 de desembre de 2018 pel cap de l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, reproduït en la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon. Aprovar i autoritzar el pressupost aproximat de cent vint-i-tres mil euros
(123.000,00 €), 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 d’aquesta Diputació de l’exercici 2019, sense perjudici que aquesta
estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del
desenvolupament de les mateixes; tot d’acord amb el que estableix l’article 117.2
LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que
per a la referida despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost
esmentat.
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Tercer. Adjudicar les actuacions necessàries de l’esmentada obra d’emergència a
l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, amb NIF A-58086026, pel
pressupost estimat de cent vint-i-tres mil euros (123.000,00 €), IVA inclòs.
Quart. Donar compte del present decret al Ple corporatiu, en la primera sessió que
celebri.”
I el Ple en resta assabentat.
1.12.- Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 14515/18, de data 20 de
desembre de 2018, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions
necessàries per pal·liar els desperfectes de l’esllavissada com a conseqüència
de les pluges a la carretera BV-2242, al pk 3+850. TM Piera (exp. núm.
2018/17827).
“Fets
En data 23 de novembre 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 el 30 de novembre de
2018) relatiu a la declaració d’emergència d’unes obres per una esllavissada com
a conseqüència de les pluges en la carretera BV-2242, PK 3+850 al terme
municipal de Piera, el tenor literal del qual és el següent:
“INFORME
La carretera BV-2242 transcorre pels termes municipals de Piera, Cabrera d’Anoia i Sant
Sadurní d’Anoia, i dona accés a diversos nuclis dels tres municipis
Durant els dies 20 i 21 d’octubre, han tingut lloc diversos episodis de pluges amb intensitats
importants que han produït nombrosos desperfectes en l’àmbit de les comarques de l’Anoia i
l’Alt Penedès. Concretament, en la carretera BV-2242 s’han produït diverses esllavissades i
enrunaments que tot i ser de poca importància han generat una tasques continuades de
neteja. Amb motiu d’un nou episodi de pluges del dia 29 d’octubre – de menor intensitat –
s’ha produït l’esllavissada del talús aigües avall que ha arrossegat el terraplè que sustenta la
carretera. De resultes d’aquesta esllavissada, ha quedat un tall vertical de al voltant de 9
mts. d’alçada a la línia blanca de la carretera en sentit Piera, sent necessari el tall d’aquest
carril. Així mateix, s’ha produït l’obturació del torrent i en l’obra de pas sota la carretera amb
una alçada de terres superior als 5 mts. que cal eliminar immediatament per tal que les
pluges previstes en el dia d’avui no produeixin un embassament i retenció aigües amunt de
la carretera que podria provocar la desaparició un tram de mes de 50 mts. de carretera.
Inspeccionada la llera del torrent i l’estructura, es detecta igualment l’erosió d’una part del
peu del talús situat en el marge dret i danys estructurals importants en l’obra de pas,
concretament en la solera i aletes que han quedat erosionades i destruïdes pel pas violent
de l’aigua provocant la inestabilitat dels talussos que suporten.
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La situació actual, origina que l’actuació de properes pluges que puguin desenvolupar-se
poden agreujar encara més aquesta situació amb el trencament de l’estructura i
enfonsament de la calçada.
Es proposa l’actuació immediata consistent en la retirada de l’obstrucció actual del torrent, la
reparació de la fonamentació i solera de l’obra de pas mitjançant la reconstrucció d’una llosa
armada de formigó, reparació de l’estructura i les 2 aletes d’acompanyament danyades (1
en el marge dret i les dues del marge esquerre), reposició dels basaments d’escullera a
l’entrada i sortida de l’obra de pas per evitar l’erosió de l’acció del pas de l’aigua,
reconstrucció del peu del talús danyat amb escullera i posteriorment reconstrucció dels
talussos malmesos.
Durant les obres no està previst que s’hagi de tallar la carretera, tot i que es necessari el
manteniment del pas alternatiu establert. Degut al trànsit existent, no es preveuen
afectacions importants.
En aquests moments, s’ha procedit a l’eliminació de tota aportació d’aigua des de la
carretera, duent-se a terme una inspecció continua del talús erosionat per si calgués el tall
preventiu de la carretera.
El cost aproximat previst de l’obra ascendeix a 222.720,52 euros dels quals el cost de l’obra
de reparació per a actuar en aquest punt s’estima en 198.720,52 - euros, IVA inclòs, a
justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines i 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’han de sanejar
per a mantenir la carretera en condicions de seguretat per al trànsit. Així mateix, en aquest
moment no es coneix a quina profunditat es troba la capa de material ferm, i en
conseqüència, l’alçada del mur.
Es considera com a contractista apte per a realitzar els treballs a Novapox, SL (reforçament
estructural i obra civil – 170.588,27 €) i Construcciones y Explanaciones Gras, SA
(Actuacions inicials i desviament – 28.132,25 €).
L’elecció dels contractistes ve motivat per la impossibilitat d’assumir les actuacions per part
de l’empresa adjudicatària dels treballs de conservació semintegral del Sector
(Construcciones y Explanaciones Gras, SA) limitant-se la seva actuació a les actuacions
inicials de senyalització, formació del desviament provisional i consolidació provisional de la
fonamentació. Quant a l’empresa NOVAPOX s’ha optat per aquesta empresa perquè
anteriorment ha dut a terme treballs de reforç estructural d’estructures idèntiques a la
malmesa en aquesta mateixa carretera.
Així mateix, a l’anterior import cal afegir el cost aproximat de les tasques auxiliars
necessàries d’assistència tècnica (redacció, càlcul i definició de la solució tècnica i direcció
de les obres) s’estima en 24.000,00 euros, IVA inclòs, a justificar una vegada s’hagin dut 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.
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Es considera com a contractista apte per a realitzar els treballs d’assistència tècnica i
direcció d’obres a l’empresa AudingIntraesa, SA. Aquesta empresa esta duent a terme els
treballs d’assistència tècnica d’una altra obra d’emergència situada a poca distància
d’aquest punt que permet optimitzar recursos i permetre una major presència de l’equip
tècnic.
A la vista de l’ anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions d’emergència.”

La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència.
El termini previst d’execució per a les actuacions esmentades serà de quatre (4)
mesos.
El cost aproximat previst de l’obra es desglossa de la següent manera:
 Reforçament estructural i obra civil:
 Actuacions inicials i desviament:
 Tasques auxiliars necessàries d’assistència tècnica i
direcció d’obra:

170.588,27 €, IVA inclòs
28.132,25 €, IVA inclòs.
24.000,00 €, IVA inclòs.

La despesa total inicial aproximada d’aquesta contractació, de dos-cents vint-i-dos mil
set-cents vint euros amb cinquanta-dos cèntims (222.720,52 €), 21% d’IVA inclòs,
podria anar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries dels exercicis següents:
Exercici 2018
Exercici 2019

Import (IVA inclòs)
79.146,35 €
143.574,17 €

Orgànic
50100
50100

Programa
45300
45300

Econòmic
61100
61100

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant
la seva efectivitat i execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa
existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats.
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
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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 de l’esllavissada com a conseqüència de les pluges a la
carretera BV-2242, pk 3+850. TM Piera, de conformitat amb l’informe tècnic emès el
23 de novembre de 2018 pel cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, reproduït en la part expositiva
d’aquesta resolució.
Segon. Aprovar i autoritzar el pressupost aproximat de dos-cents vint-i-dos mil setcents vint euros amb cinquanta-dos cèntims (222.720,52 €), IVA inclòs, per poder fer
front a totes les despeses derivades de les esmentades actuacions, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Exercici 2018
Exercici 2019

Import (IVA inclòs)
79.146,35 €
143.574,17 €

Orgànic
50100
50100

Programa Econòmic
45300
61100
45300
61100

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant
la seva efectivitat i execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa
existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats, i sense
perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com
a conseqüència del desenvolupament de les mateixes.
Tercer. Adjudicar el reforçament estructural i obra civil de l’esmentada obra
d’emergència a l’empresa NOVAPOX, SL, amb NIF B-61335758, pel pressupost
estimat de cent setanta mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-set cèntims
(170.588,27 €), IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Exercici 2018
Exercici 2019

Import
(IVA
inclòs)
43.814,10 €
126.774,17 €

Orgànic

Programa

Econòmic

50100
50100

45300
45300

61100
61100

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant
la seva efectivitat i execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa
existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats, i sense
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perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com
a conseqüència del desenvolupament de les mateixes.
Quart. Adjudicar les actuacions inicials i desviament de l’esmentada obra
d’emergència a l’empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA, amb
NIF A-08183006, pel pressupost estimat de vint-i-vuit mil cent trenta-dos euros amb
vint-i-cinc cèntims (28.132,25 €), IVA inclòs, amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària:
Exercici 2018

Import (IVA inclòs)
28.132,25 €

Orgànic
50100

Programa
45300

Econòmic
61100

i sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la
prevista com a conseqüència del desenvolupament de les mateixes.
Cinquè. 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 vint-i-quatre mil euros (24.000,00 €), IVA
inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici 2018
Exercici 2019

Import (IVA inclòs)
7.200,00 €
16.800,00 €

Orgànic
50100
50100

Programa
45300
45300

Econòmic
61100
61100

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant
la seva efectivitat i execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa
existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats, i sense
perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com
a conseqüència del desenvolupament de les mateixes.
Sisè. Donar compte del present decret al Ple corporatiu, en la primera sessió que
celebri.”
I el Ple en resta assabentat.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
2.1.- Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, en defensa dels menjadors escolars públics.
“Per un debat sincer amb la comunitat educativa per crear un nou marc regulatiu
integral del Temps de Migdia als centres educatius de titularitat pública,
aplicable a partir del 2020.
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El Temps del Migdia als centres educatius representa un terç de la jornada escolar
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, malgrat no hi hagi presència física de
l'equip de mestres, però 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 d'accés
universal i, per tant, també gratuït, però no obligatori. 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,
d’entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu
centre educatiu.
En la trobada del passat 17 de desembre del 2018 entre el conseller del departament
d’Educació, Josep Bargalló i la Coordinadora SOS Menjadors i representants d’AMPA
de diferents indrets de Catalunya, es va comunicar la intenció del departament de
generar una LLEI que reguli de manera integral, i a partir del 2020, el Temps del
Migdia als centres educatius de titularitat pública. Aquesta nova llei no només donaria
encaix a les directrius europees i normes actuals en matèria de contractació pública i
la gestió directa o indirecta de les AMPAS o AFAS que vulguin gestionar el seu
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menjador, sinó també hauria d’implementar de manera progressiva la universalitat,
gratuïtat, inclusivitat, dignitat laboral i qualitat pedagògica i alimentària, en condicions
d’equitat en tots els centres educatius. Aquesta implementació de la universalitat
vindria donada per la capacitat pressupostària del departament i s’iniciaria
progressivament i preferentment en els centres educatius amb més complexitat.
Per altra banda, en aquella mateixa trobada al Departament d’Educació, es va posar
de manifest la necessitat de resoldre de manera urgent la situació legal de les AMPA i
AFAS que volen gestionar el seu menjador el curs 2019-20. En aquest sentit el
conseller Bargalló va entomar el compromís de trobar la complicitat política i jurídica
de tots els Consells Comarcals de Catalunya perquè es possibiliti la gestió de
menjadors per part de les associacions de famílies que ho vulguin. A partir del 2020,
moment en el qual caduquen les transferències als consells comarcals en matèria de
menjadors escolars, la nova normativa en format de llei hauria de fer compatible la
gestió de menjadors per part de les AMPA/AFA que vulguin i iniciar un procés
d’universalització gradual a la resta de centres catalans i segons les seves necessitats.
Per tot això, el grup CUP-PA a la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
1.- Instar el Departament d'Educació a trobar la fórmula jurídica perquè els consells
comarcals puguin permetre a les AMPAS i AFAS que vulguin fer gestió directa o
indirecta del seus menjadors escolars a partir del curs 2019-2020.
2.- Instar els diferents Consell Comarcals de Catalunya a mantenir una actitud de
complicitat amb el Departament d’Educació de la Generalitat per a fer possible una
solució que permeti la gestió directa i indirecta de les AMPA/AFA de la comarca que
així ho vulguin fins al 2020.
3.- Instar la Diputació de Barcelona a implicar-se políticament en la promoció d’un
marc regulatiu integral del Temps de Migdia que sigui capaç d’implementar un procés
d’universalització dels menjadors escolars públics, prioritzant aquells amb més
necessitats educatives i socials
4.- Instar la Diputació de Barcelona a implicar-se pressupostàriament, conjuntament
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per fer viable un futur
marc regulatiu integral del Temps de Migdia que sigui capaç d’implementar un procés
progressiu d’universalització dels menjadors escolars públics, garantint un àpat diari de
qualitat per a tot l’alumnat amb necessitats socials, com a mínim durant el període
escolar comprés entre el segon cicle de l’educació infantil i la secundària obligatòria.
5.- Instar el Departament d'Educació a treballar un consens ampli amb la comunitat
educativa i els diferents grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i
les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, per fer possible un acord de
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LLEI que reguli de manera integral el Temps de Migdia als centres educatius de
titularitat pública a partir del 2020.
6.- Traslladar aquests acords al Departament d'Educació, a les Diputacions de Lleida,
Tarragona i Girona, als Grups polítics presents al Parlament de Catalunya, a les
entitats municipalistes i a tots els Consells Comarcals de Catalunya.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019013101?ts=1385
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“

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 (9), Entesa (5), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble Actiu (3) i del diputat no adscrit (1) i
l’abstenció dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10) i Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 35 vots a favor i 12
abstencions.
2.2.- Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, de suport a les mesures
del Pacte d’Estat contra la Violència Masclista.
El Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía va presentar una esmena, que fou
retirada pel propi Grup abans del debat i votació de la moció, en no haver estat
acceptada pel Grup proposant.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l'aprovació, per part del Ple del Congrés dels Diputats, de la Llei orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere va suposar un revulsiu, en tots els seus aspectes, de les polítiques de la
violència contra les dones, pel sol fet de ser-ho, consolidant-se com a model
internacional després de la seva entrada en vigor.
Atès que Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de Polítiques
de Futur (Future Policy Award 2014) que l’ONU Dones, World Future Council i la Unió
Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin

Àrea de Presidència
Secretaria General

posar fi a la violència exercida contra les dones i les nenes, una violència que
qualifiquen com una de les formes més generalitzades d'abús contra els drets humans.
Atès que l'esmentada Llei Integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, són els dos instruments
legals amb els quals ens hem dotat per a lluitar contra la violència masclista que
amenaça la llibertat i la seguretat de les dones.
Atès que el 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per
unanimitat, una Proposició no de llei per la qual s'instava el Govern a promoure la
subscripció d'un Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la
nació, les Comunitats Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, que continuï impulsant polítiques per a
l'erradicació de la violència sobre les dones com una veritable política d'Estat. El
Congrés, en la seva sessió plenària del 28 de setembre de 2017, va aprovar, sense
cap vot en contra, l'Informe de la Subcomissió per a un Pacte d'Estat en matèria de
violència de gènere.
Atès que d’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre
de 2016, la creació d'una Ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de
gènere, els aspectes de prevenció, protecció i reparació de les víctimes, analitzés
l'estratègia per a aconseguir i implementar un Pacte d'Estat contra la Violència de
Gènere i examinés la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de setembre de
2017, el Ple del Senat va aprovar, per unanimitat, l'Informe de la Ponència d'Estudi per
a l'elaboració d'estratègies contra la violència de gènere.
Atès que els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a
prevenir i combatre la violència contra les dones en totes les seves expressions, i per a
millorar en la resposta que, des de les Institucions, es proporciona a les dones
víctimes i a les seves filles i fills menors o menors sota la seva guarda, tutela o
acolliment.
Atès que comptem, per tant, amb un gran acord polític i social que recull el compromís
de la societat en la lluita contra la violència masclista, que ha deixat de ser un
assumpte privat per a esdevenir una qüestió pública i una qüestió d'Estat. Un pacte
necessari davant les dades esgarrifoses sobre la violència que suporten les dones pel
fet de ser-ho i de la qual també es veuen afectats els seus fills i filles.
Atès que una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la
necessitat d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local
pugui dur a terme actuacions de promoció de la igualtat entre homes i dones, i també
contra la violència masclista, ja que es tracta de l'administració més pròxima a la
ciutadania i, per tant, a les víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes
qüestions formin part del catàleg de matèries recollit com de competència pròpia dels
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municipis en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Atès que, per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per
a permetre el desenvolupament de polítiques contra la violència masclista. Aquesta
reforma va ser duta a terme pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures
urgents per desenvolupar el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
Segons l'última macroenquesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri de
Sanitat i Igualtat:





El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència masclista alguna
vegada en la seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5 milions de
dones a Espanya.
El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any.
El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència.
Però, només el 28,6% va presentar denúncia.

Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si soles la necessitat de
polítiques específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que
s'estan produint, entre elles:



El 77,6% han aconseguit sortir de la violència masclista.
El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal.

Atès que, no obstant això, malgrat la utilitat i el reconeixement internacional rebut per
la llei integral, de l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al
nostre país sobre la gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que
això suposa per a la convivència democràtica, malgrat tot això, avui, algunes forces
polítiques plantegen una demolició de tota l'estructura de prevenció, atenció i protecció
de les dones víctimes de violència masclista i per a això compten amb la complicitat de
partits polítics disposats a laminar el dret de les dones a una vida lliure de violència;
com si 976 dones assassinades des que disposem de dades, i una mitjana de 150.000
denúncies anuals per maltractament no fossin raons suficients per a rebutjar i aïllar els
qui sense embuts fan del masclisme la seva bandera política.
Atès que el compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret
exigeix un compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm
en pro d'una política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no
hem de posar en perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles. Així ho
exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en
aquesta matèria només s'aconsegueixen avenços si hi ha un compromís de totes les
forces polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra totes les
formes de violència envers les dones.
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Atès que, per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la
violència masclista, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i
els qui els donen cobertura política, exigir que es reforci el sistema de protecció per a
les dones víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen en
el Pacte d'Estat en matèria de violència masclista.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció els
següents ACORDS:
1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat en
matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista,
el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que
és fruit d'una cultura i educació profundament antidemocràtica i que parteix de la
idea de superioritat de l'home sobre la dona.
2. Manifestar la nostra repulsa a totes les manifestacions d’aquesta violència, el
compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.
3. Expressar el nostre rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni
l’eliminació o menyspreu de les mesures de protecció a les dones enfront de la
violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les
víctimes.
4. Rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions que
plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de les dones, donant
així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar
el problema.
5. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, expressar el
nostre compromís a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere i la Llei del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, en coordinació amb tots els poders públics.
6. Traslladar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis.”
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.2019013101?ts=2828
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“.
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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 (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (9), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i del diputat no adscrit (1) i l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular
(2) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 42 vots a i 5 abstencions.
2.3.- Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per sol·licitar la
millora de les condicions laborals del Cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya.
“Des de fa anys, els diferents sindicats de bombers de la Generalitat denuncien
mancances estructurals pel que fa a personal, la manca de reposició de les jubilacions
produïdes durant els darrers anys i les previsibles a curt termini, així com l'envelliment
de les infraestructures de la Direcció General, del parc mòbil i el dèficit de vehicles
actuals, la falta de vestuari i de material operatiu necessari per intervenir en l’atenció a
les emergències.
Aquestes denúncies van portar a la redacció del Pla estratègic de la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments del Departament d’Interior per al
període 2017-2022.
L'objectiu principal del Pla estratègic era identificar les necessitats actuals de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments per, posteriorment,
estructurar-les en 5 plans diferenciats:
1. Pla de desplegament de recursos humans per identificar les necessitats actuals i
futures pel que fa a personal.
2. Pla de renovació i adquisició de vehicles per analitzar tant I’estat actual del parc
mòbil com les necessitats futures.
3. Pla de renovació i manteniment de materials per identificar i qualificar les
mancances de tot aquell material operatiu necessari per intervenir en la resolució de
les emergències.
4. Pla de renovació i manteniment del vestuari per estudiar la substitució de la totalitat
del vestuari operatiu dels bombers.
5. Pla d'inversió en infraestructures per analitzar l’estat actual dels parcs de bombers i
les intervencions necessàries per mantenir les instal·lacions en condicions òptimes.
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Mitjançant l’acord Gov/126/2016, de 27 de setembre, en relació amb el Pla estratègic
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament
d’Interior per al període 2017-2022 DOGC. 29 setembre) es realitza l'aprovació del Pla
que arriba a les següents conclusions:
 S'han identificat les mancances pel que fa a recursos humans, les quals, si ens
centrem en el cos de Bombers, representen una mancança estructural actual de
247 efectius i una mancança futura que es produirà a causa de les jubilacions
durant el període 2017-2022 de 684 efectius.
 S'ha comprovat la necessitat de renovar 247 vehicles de propietat i d'incorporar 85
vehicles nous.
 Es proposa renovar tot el material operatiu obsolet, incorporar els materials
necessaris per a la prestació concreta del servei i planificar I’adquisició de tot el
material operatiu fungible.
 Es proposa substituir ta totalitat del vestuari operari.
 S'han analitzat les inversions necessàries que s’han de fer a les instal·lacions dels
parcs de bombers professionals, dels parcs de bombers voluntaris i dels serveis
centrals.
 S’ha fet la planificació anual i modular en el període 2017-2022 per implantar els
cinc plans definits.
 S'ha fet la valoració econòmica de la inversió necessària per dur a terme la
globalitat del Pla estratègic, que és de 207.178.059,30 €, i que representa una
inversió mitjana anual de 34.529.676,55 €/any.
Les centrals sindicals afirmen que des de la seva aprovació no s'ha produït cap millora
i així ho han fet palès en diferents accions aquest novembre com la denúncia davant la
Sindicatura de Greuges o la concentració davant les portes del Parlament, mentre que
des de la Generalitat, aprofitant el relleu a la Direcció General, es treballa en una nova
bateria de propostes dins el nou “Pla 2025", sense encera haver aplicat les anteriors.
Atès que el Decret 74/2014,va imposar la realització de 102 hores més de les que es
venien realitzant, pagades per sota de l’hora ordinària, acumulant un total de 1790
hores/any, que van perjudicar els drets laborals del col·lectiu.
Atès que l'any 2017 els bombers i bomberes professionals van haver de realitzar més
de 500.000 hores extres per mantenir els mínims legals per guàrdia.
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Atès que durant aquesta situació insostenible els Bombers de la Generalitat han
decidit deixar de fer hores extraordinàries, quedant actualment els parcs de bombers
per sota dels mínims legalment establerts.
Atesa la reiterada denuncia pública del mal estat del material que ha de protegir els i
les professionals en cas d’actuació.
Atesa la gran inseguretat que això provoca als nostres municipis no podent garantir a
dia d'avui als parcs un servei de mínims i davant un risc de demora si es produeixen
simultaneïtat de serveis.
En virtut de l'exposat, els Grups del PSC i de l’ENTESA de la Diputació de Barcelona
demanen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Donar suport a les reivindicacions per garantir unes condicions laborals
dignes al Cos de Bombers de la Generalitat.
SEGON.- Instar la Generalitat de Catalunya a donar compliment al del Pla estratègic
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament
d’Interior per al període 2017-2022 així com al nou pla 2025.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a incorporar les partides pressupostàries
necessàries per I’aplicació de les mesures que garanteixin la seguretat de la
ciutadania.
QUART.- Traslladar els següents acords al Departament d’Interior, als grups polítics
del Parlament de Catalunya, als parcs de Bombers de la demarcació territorial de
Barcelona, a les seccions sindicats de Bombers de la Generalitat d’UGT, CCOO, CSIF
COS i CATAC i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019013101?ts=4836
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“.

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 (9), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
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(10), Entesa (5), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1).
2.4.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la
Corporació i pels presidents delegats de les Àrees.
Es dona 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 13505 al 14698, ambdós inclosos, de l’any 2018 i del
número 1 al 146, ambdós inclosos, de l’any 2019; Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, compresos entre els números 13329 al 14612, ambdós inclosos, de
l’any 2018; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números 13495
al 14601, ambdós inclosos, de l’any 2018; Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos
entre els números 13253 al 14634, ambdós inclosos, de l’any 2018 i del número 70 al
85, ambdós inclosos, de l’any 2019 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre
els números 13531 al 14643, ambdós inclosos, de l’any 2018 i del número 14 al 87,
ambdós inclosos, de l’any 2019, i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponents a la sessió ordinària de data 29 de novembre de 2018.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019013101?ts=5930
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“.

2.5.- Precs
No es formulen precs
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019013101?ts=5945
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“

2.6.- Preguntes
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de preguntes, sense que se’n formuli
cap.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019013101?ts=6137
HASH del video:”kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=“.

De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General
s’indica 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.
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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 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 los 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.
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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.
(Si bé la pregunta va tenir entrada en data 17 de setembre, la seva tramitació es va
iniciar amb posterioritat).
Pregunta pendent de resposta.
3. Pregunta, formulada en data 20 de desembre de 2018, pel Grup CiutadansPartido de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el 1 de
septiembre de 2018 y hasta 31 de diciembre de 2018, la relación de gastos de
dietas y de representación efectuados fuera del territorio nacional por parte de la
Vicepresidenta Segunda.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada en data 22 de gener de 2019 i diu:
En resposta el vostre escrit de 20 de desembre 2018 amb número de registre 1840051803,
us trasllado la informació facilitada des de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Durant el període objecte de la sol·licitud, la vicepresidenta ha efectuat dos viatges
internacionals:
El primer es va produir entre els dies 9 i 10 d’octubre a Brussel·les, amb motiu del 10è
aniversari de Platforma, que és la principal plataforma europea que agrupa governs locals
en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, i que té una llarga trajectòria de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona (podeu veure què és Platforma en el link
següent http://platforma-dev.eu/es/). Va anar-hi acompanyada pel Director de Relacions
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Internacionals ( Sr. Salvador Gausa) i la Cap de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament (Sra. Lupe Moreno). Va presentar una ponència al Workshop
“Strengthening citizens’ knowledge on sustainable development and decentralised
cooperation: the role of cities and towns in multi stakeholder partnerships”.
El segon es va produir entre els dies 12 i 20 d’octubre a Moçambic, en un viatge per fer
seguiment del conveni de col·laboració amb la Direcció Provincial de Gènere, Infància i
Acció Social d’Inhambane, i tancar el conveni amb la Direcció Provincial de Salut i
l’Ajuntament de Barberà del Vallès. A Moçambic la vicepresidenta va anar-hi acompanyada
pel director de Relacions Internacionals (Sr. Salvador Gausa) i un tècnic assessor de la
Direcció de Relacions Internacionals (Sr. Antoni Montseny).
Les despeses de la vicepresidenta associades al viatge a Brussel·les (9-10 d’octubre) són:



Àpats (refrigeri i sopar del dia 9 d’octubre) per valor de 33,55 euros.
Avió en classe turista i hotel per valor de 403,52 euros, a més de la taxa turística per
4,24 euros.

Cal apuntar que el viatge de tornada va tenir una incidència de retard de més de 6 hores.
Fruit de la mateixa, es va cursar una denúncia davant de Vueling, que la companyia aèria va
compensar amb una indemnització a la Diputació (aproximadament 250 euros per persona).
D’altra banda, les despeses del desplaçament de la vicepresidenta a Brussel·les per
l’aniversari de Platforma seran reemborsades per aquesta entitat.
Les despeses de la vicepresidenta i de representació associades al viatge a Moçambic (1220 d’octubre) són:
El visat va tenir un cost de 320 euros (global per les tres persones de la comitiva).
Pel que fa a la despesa en avió de la vicepresidenta, comptant el desplaçament
internacional a Maputo i el vol intern a Inhambane d’anada i tornada, el cost va ser de
2.058,97 euros (els vols es van fer, tots ells, en classe turista).
L’hotel a Inhambane va tenir un cost de 824,22 euros.
Els àpats del conjunt del viatge per tota la comitiva (3 comensals) van tenir un cost de
802,32 euros. Per tant, es pot calcular una despesa de la vicepresidenta d’uns 265 euros
aproximadament.
Per últim, també cal computar un dinar a Inhambane per 9 comensals per valor de 170,7
euros, amb un component de representació institucional (en concret, es va convidar a dinar
a un vice-governador i a dos directors provincials responsables d’àmbits amb els quals
existeixen projectes de cooperació).
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
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4. Pregunta, formulada en data 22 de gener de 2019, pel Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de los siguientes
apartados:
Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones,
convenios, ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y
descripción), que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de
las entidades que conforman su sector público, con EUMO EDITORIAL.
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada en data 29 de gener de 2019 i diu:
En resposta el vostre escrit de 22 de gener de 2019 amb número de registre 1940001953,
us trasllado la informació sol·licitada.
Relació de contractes i factures de la Diputació de Barcelona amb l’empresa EUMO
EDITORIAL, SA en el període 2015-2018.
-

Gerència d’Esports.

Adquisició i distribució de 401 Llibres “Entrena’ls per cooperar” Data reconeixement factura
13/10/2016 per un import 2.998,52 €.
-

Gerència d’Educació.

Decret núm. 13323 de data 21/12/2016 APROVAR el contracte menor de subministrament
per a l’adquisició i distribució del llibre ‘Pensem-hi!’ a les escoles bressol de la demarcació
de Barcelona, per import 6.643,31 €. En concret consisteix en l’adquisició i distribució de
410 exemplars del llibre. Pensem-hi ! a les 407 escoles bressol de la demarcació de
Barcelona, i 3 exemplars per a la Gerència de Serveis d’Educació. Data reconeixement
factura 22/03/2017.
-

Gabinet de Premsa i Comunicació.

Decret Núm. 13341 de data 03/12/2018 APROVAR la contractació del subministrament de
189 exemplars del llibre “El lleure com a projecte” per import 4,488.76€. Data reconeixement
factura 24/12/2018.
-

Gerència de Biblioteques.

2016 Subscripcions biblioteques revista Reduccions 4 unitats 176€
2017 Subscripcions biblioteques revista Reduccions 4 unitats 176€
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2018 Subscripcions biblioteques revista Reduccions 6 unitats 278€
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

5. Pregunta, formulada en data 22 de gener de 2019, pel Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, que diu:
Miguel-Ángel Ibáñez Giner, President del Grup Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present
escrit, passo a formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat:
Còpia –preferentment en format digital- de l'estudi de resultats obtinguts fins el
moment pel Projecte de Recerca «Avaluació dels Factors Psicopatològics i de
l'Aprenentatge al Fracàs Escolar» elaborat per la Fundació Hospital Universitari Vall
d'Hebrón-Institut de Recerca i amb el que la Diputació de Barcelona té un conveni
subscrit a tals efectes.
La resposta, signada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, ha estat lliurada en data 31 de gener de 2019 i diu:
En resposta a la vostra petició (núm. d’expedient 2019/0001510 amb data de 22 de gener)
en relació al Projecte de Recerca “Avaluació dels Factors Psicopatològics i de
l'Aprenentatge al Fracàs Escolar» elaborat per la Fundació Hospital Universitari Vall
d'Hebrón-Institut de Recerca, em plau fer-vos arribar un exemplar de la memòria “Trastorns
del neurodesenvolupament, fracàs escolar i alteracions conductuals a l’adolescència”,
denominació actualitzada del Projecte PERIS 2018-2021.
A l’escrit s’acompanyava la memòria sol·licitada.

6. Pregunta, formulada en data 24 de gener de 2019, pel Grup CUP-Poble ACTIU,
que diu:
Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem tenir accés a
l’expedient 2017/3929 promogut per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
Petició 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: kU9jEZLwbh3jszMrjCwgg9aUFFht4WUTLWpVqNN0Lr0=
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 13 hores i 40 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

