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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el 28 de febrer de 2019, a les 12 hores i 15 minuts, es reuneix
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu president,
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del vicepresident primer,
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta segona, senyora Meritxell
Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), vicepresidenta cinquena
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i
Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau
(CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP),
Arnau Funes i Romero (ENTESA), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús
Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos
i Payà (CiU), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega
(ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles García Cañizares (CiU),
Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet
i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez Giner (Cs), Valentí Junyent i Torras (CiU),
Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López González (Cs), Núria Marín i
Martínez (PSC-CP), Jordi Martí i Galbis (CiU), Ana Maria Martínez i Martínez (PSCCP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), 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), Ramon Riera Macia (PP), Carles
Rodríguez i Herencia (ENTESA) Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i
Novella (PSC-CP), Josep Salom i Ges (CiU), 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 el diputat senyor Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), i les
diputades senyores Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA) i Alexandra Sevilla i Oliveras
(ENTESA).
HASH del video:”KvYNziT/yXW/J4tHZ0TCCFkURo6q+g4F/mBPoZmzZMA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019022801
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El president, senyor Castells (CiU), constata l’existència del quòrum necessari per a la
celebració de la sessió, previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la seva
redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i obre la sessió.
A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a la Declaració
institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
La vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, senyora Budó (CiU) dona lectura de la Declaració i diu:
“8 DE MARÇ DE 2019, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
“Municipis feministes”
El 8 de març de 2019 es compleix just un any de l’esclat sense precedents de les
mobilitzacions feministes de seguiment multitudinari. Els carrers dels nostres pobles i
ciutats van ser l’escenari d’aquesta revolució protagonitzada per dones amb tota la
seva diversitat: dones grans, joves, migrades, lesbianes, transsexuals... i aquest 8 de
març ho tornarem a fer.
Aquesta gran mobilització ha permès posar sobre la taula el que fa temps que
reivindiquem, que és que el feminisme és necessari i central com a motor de canvi
social, que permeti el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida.
I ha fet aflorar moltes situacions de desigualtats que patim les dones, cada dia,
discriminacions en tots els àmbits (educatiu, laboral, polític, cultural, esportiu...), amb la
feminització de la pobresa, la manca de polítiques de conciliació, la bretxa salarial, la
precarietat i la discriminació en l'accés a l'ocupació i la promoció professional..., i la
violència de gènere, masclista, amb un degoteig constant de denúncies per agressions
sexuals, per assetjaments i per violència sexual, amb un nombre massa elevat de
dones assassinades, perquè una sola víctima ja és massa. En la desigualtat entre
sexes està l'arrel de la violència de gènere que a l'Estat espanyol ha acabat amb la
vida de 984 dones, 152 assassinades a Catalunya, des de 2003 quan es comencen a
comptabilitzar els assassinats masclistes.
Volem viure lliurement, córrer lliurement, gaudir de la festa lliurement, i que la sororitat
esdevingui el centre de les nostres vides. I apel·lem als homes en aquesta lluita, al seu
compromís, a ser subjectes actius en l’erradicació del sistema patriarcal que ens
oprimeix.
Estem compromeses i compromesos amb el canvi social que impulsa el feminisme. No
podrà haver-hi veritable transformació si no es compta de manera essencial amb les
dones, amb el seu talent, la seva contribució i la seva participació. Per això i amb la
igualtat com a pilar, hem abanderat de la mà del moviment feminista totes les
conquestes per a les dones.
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Avançar cap a la igualtat és una responsabilitat que ens interpel·la individualment i
com a societat. I que també obliga totes les Administracions, des de l'estatal fins a la
local. En un any d’eleccions municipals, cal destacar que encara estem lluny d’assolir
la paritat real també en aquest àmbit. Sols el 35,54 % dels electes són dones, el 19 %
d’alcaldies estan encapçalades per dones. Es fa evident la necessitat de treballar
conjuntament per aconseguir uns municipis cada cop més paritaris i feministes en tots
els aspectes, i això ha de començar necessàriament per qui els representa.
És més important que mai destinar energies i recursos a la força transformadora de les
polítiques locals i que aquestes incorporin valors del feminisme entre els seus principis
orientadors per tal d’erradicar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les
seves arrels. Per generar, des del món local, polítiques transformadores, feministes i
interseccionals.
Avancem cap a uns municipis feministes!”
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
1.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener de 2019.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2. Dictamen pel qual es proposa ratificar, inicialment, la modificació dels estatuts
del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA),
aprovat pel Consell Rector d’aquest, en data 12 de desembre de 2018 i que
afecta els articles següents: títol de l’article 3; 3.2; 11.h); 14.18 i 23.3, així mateix,
es suprimeixen els articles 13 i 17.2 i es dona nova redacció als articles 3, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 i sotmetre l’expedient al tràmit d’informació
pública (exp. núm. 2019/0003426).
1.3. Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment l’apartat vuitè de l’acord del
Ple, adoptat en sessió de data 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), parcialment
modificat pels acords del Ple de 20 de novembre de 2014 (AP 152/14) i de 31 de
març de 2016 (AP 43/16), relatiu a la fixació de les retribucions del personal
d’alta direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona (exp. núm.
2019/0003434).
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Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.4. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la plantilla de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre i l’actualització de la seva Relació de
llocs de treball (exp. núm. 2019/3452).
1.5. Dictamen pel qual es proposa actualitzar els imports assignats al codi retributiu
PO01 - Personal Oficis Nivell 1 CTB i les taules retributives consolidades de la
Diputació de Barcelona per a 2019 (exp. núm. 2019/1036).
1.6. Dictamen pel qual es proposa ratificar, a proposta de la Junta de Govern de
l’ORGT de 18 de febrer de 2019, l’acord de la Mesa de Negociació de matèries
comuns de l’ORGT, de data 17 de desembre de 2018, referent als acords dels
processos d’integració de la funció pública del referit organisme autònom en la
funció pública de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple corporatiu en sessió
ordinària de 20 de desembre de 2018 (exp. núm. 2019/0003823).
1.7. Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions bàsiques i
complementaries del personal laboral al servei de l’Organisme Autònom de
Gestió Tributària 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 els efectes retroactius a l’1 de gener de 2019, a proposta de la
Junta de Govern de l’ORGT de 18 de febrer de 2019 (exp. núm. 2019/0003822).
1.8. Dictamen pel qual s’acorda ratificar l’acord de la Comissió Negociadora del
personal laboral de l’ORGT, pel qual s’aprova l’adhesió del personal laboral
d’aquest organisme autònom al conveni col·lectiu laboral de la Diputació de
Barcelona, amb les modificacions introduïdes als pactes socials 2000-2003 i
2004-2007 i els acords de la MGNMC de la Diputació de Barcelona 2007-2011;
2011-2015 i 2015-2019, a proposta de la Junta de Govern de l’ORGT, de 18 de
febrer de 2019 (exp. Núm. 2019/0003821).
1.9. Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 1341/19, de data 13 de febrer
de 2019, que resol nomenar amb caràcter definitiu el senyor Aurelio Corella
Colás, per ocupar el lloc de treball de tresorer de la Diputació de Barcelona.
Servei de Programació
1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 3/2019 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm.
2019/0000845).
1.11. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 3/2019 al
Pressupost, per a l'exercici 2019, de l’Organisme de Gestió Tributària en la
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modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, a proposta de la Junta de
Govern d’aquest organisme autònom, de 18 de febrer de 2019 (exp. núm.
2019/0000845).
1.12. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 2/2019 al
Pressupost, per a l'exercici 2019, de l’Institut del Teatre (exp. núm.
2019/0000845).
1.13. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 1/2019 al
Pressupost, per a l'exercici 2019, del Patronat d’Apostes (exp. núm.
2019/0000845).
Intervenció General
1.14. Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple del Decret de la Presidència
392/2019, de 23 de gener, pel qual s’acorda l’aprovació de la liquidació del
Pressupost de la corporació i dels organismes autònoms de Gestió Tributària,
Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i Casa Caritat, del Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, així com del Consorci Centre
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, del Consorci de Ciències
Polítiques Socials, del Centre d’Estudi, Medicació i Conciliació de l’Administració
Local, del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, del
Consorci del Parc de la Serralada del Litoral, del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat, del Consorci del Patrimoni de Sitges, del Consorci de l’Espai
Natural Guilleries-Savassona, del Consorci del Parc Serralada Marina i del
Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo. Així mateix, es dona
compte de l’informe de la Intervenció General sobre l’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de
despesa, i de l’informe de la Intervenció General sobre el grau de compliment, a
31 de desembre de 2018, dels criteris fixats a la disposició addicional sisena del
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el TRLRHL (exp. núm.
2019/1255).
1.15. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’Informe sobre
l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, corresponent
a l’exercici 2018, Informe sobre les objeccions i omissions de fiscalització
realitzades per la Intervenció General durant l’exercici 2018 a les diverses
entitats que formen part del Sector públic de la Diputació de Barcelona, Informe
sobre el compliment del Pla economicofinancer 2018-2019 en l’execució del
pressupost de l’exercici 2018 i Informe sobre la capacitat de finançament dels
exercicis 2016 i 2017 que ha de destinar-se a la reducció de l’endeutament net
(exp. núm. 2019/0003165).
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Organisme de Gestió Tributària
1.16. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capolat, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
1.17. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellgalí, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
1.18. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.19. Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta, a títol de propietat, per
part de la Diputació de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous,
d’un tram de la carretera BV-2202, pk 0+770 a 1+262, que discorre dins del TM
de l’esmentat municipi (exp. núm. 2019/1022).
1.20. Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta, a títol de propietat, per
part de la Diputació de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, d’un tram de la carretera BV-5202, pk 0+000 a 1+230, que discorre dins
del TM de l’esmentat municipi (exp. núm. 2018/20740).
1.21. Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta, a títol de propietat, per
part de la Diputació de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Viladrau, d’un tram
de l’antic traçat de la carretera BV-5251, comprès entre els punts quilomètrics
2+485 i 2+630 que, amb motiu de les obres de construcció del nou traçat de la
mateixa carretera, ha perdut la condició funcional de carretera (exp. núm.
2018/16626).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
1.22. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’encàrrec de gestió i l’aprovació de
l’addenda de pròrroga de l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum
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de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
disciplina de mercat per al 2019 (exp. núm. 2015/1593).
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 Ciutadans - Partido de la Ciudadanía de la
Diputació de Barcelona, de rebuig de la impunitat i l’indult als encausats pel cop
a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.
2.2. Moció que presenta el Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per a garantir el Servei
de Pediatria als Centres d’Atenció Primària.
2.3. 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 (20 de desembre de 2018 i 31 de gener de
2019).
2.4. Precs
2.5. Preguntes
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 31 de gener de
2019. El senyor president, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 31 de gener
de 2019, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció o
esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2.- Dictamen de data 18 de febrer de 2019, pel qual es proposa ratificar,
inicialment, la modificació dels estatuts del Consorci Institut Català d’Avaluació
de Polítiques Públiques (IVALUA), aprovat pel Consell Rector d’aquest, en data
12 de desembre de 2018 i que afecta els article següents: títol de l’article 3; 3.2;
11.h); 14.18 i 23.3, així mateix, es suprimeixen els articles 13 i 17.2 i es dona nova
redacció als articles 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 i sotmetre
l’expedient al tràmit d’informació pública (exp. núm. 2019/0003426).
“I. ANTECEDENTS
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1. La Diputació de Barcelona va aprovar, per Decret de la Presidència número 598/05,
de 21 de desembre, el Protocol d’intencions per a la creació d’un Consorci
titular del Centre per a la Investigació i Avaluació de Polítiques i Serveis
Públics, entre la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut d’Estadística de
Catalunya –IDESCAT–, la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la
Universitat Pompeu Fabra, amb l’objecte d’impulsar la recerca i l’avaluació de
polítiques públiques i comprovar la seva eficàcia en relació amb els objectius de les
mesures implantades.
2. Fruit dels acords assolits en l’avantdit Protocol, i prèvia habilitació del Ple de la
corporació mitjançant l’acord de Ple de data 27 de juliol de 2006 (AP 153/06), el
qual aprovà la creació i els Estatuts de l’ens, la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb els ens esmentats anteriorment, va constituir, en data 17
d’octubre de 2006, el Consorci Titular del Centre per a la Investigació i Avaluació de
Polítiques Públiques.
3. Aquest Consorci va modificar, en primer terme, la seva denominació per la de
Consorci Titular de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua),
arrel de la reforma estatutària aprovada pel Consell Rector del Consorci en data 6
de maig de 2010, ratificada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona adoptat
en sessió de data 1 de juliol de 2010 (AP 162/10) i per la resta d’ens consorciats, i
publicada al BOPB de data 29 de setembre de 2010, i posteriorment, fruit de la
reforma estatutària aprovada pel Consell Rector del Consorci en data 22 d’abril de
2015, ratificada pels ens consorciats i publicada en els termes que s’indiquen en
l’antecedent següent, va adoptar l’actual denominació de Consorci Institut Català
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) –Consorci Ivàlua, en endavant–.
4. Amb les finalitats, d’una banda, d’adequar el text del Estatuts del Consorci Ivàlua a
les competències atribuïdes a les unitats directives del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i, d’altra banda, d’adaptar-los a les
exigències de les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) i 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, així com
configurar el Consorci com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les
administracions consorciades i ens dependents o vinculats, van tenir lloc
sengles modificacions estatutàries.
Aquestes modificacions es van dur a terme, respectivament, pels acords del Consell
Rector del Consorci de dates 16 de juliol de 2013 –ratificat pel Ple de la Diputació
de Barcelona per acord número 22/14, de 27 de febrer, i per la resta d’ens
consorciats– i 22 d’abril de 2015 –ratificat pel Ple de la Diputació de Barcelona per
acord número 92/15, de 14 de maig, i per la resta d’ens consorciats–, els quals van
ser objecte de les respectives publicacions al DOGC de dates 17.07.2014 i
23.07.2015.
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5. El Consorci Ivàlua s’integra actualment per l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, a la qual es troba adscrit mitjançant el departament competent en
matèria d’economia i finances (art. 1.2 Estatuts del Consorci), la Diputació de
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.
6. L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), incorpora en el seu article 32 una nova regulació dels mitjans
propis, la qual fa esment a un seguit de requisits. En relació amb aquests
requeriments, des d’aquesta entitat s’ha manifestat que “durant el procés de revisió
dels mitjans propis de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic s’ha
constatat que el Consorci Ivàlua no compliria la totalitat dels requisits establerts per
l’article 32 de la LCSP per tal de poder continuar mantenint la condició de mitjà
propi de l’Administració de la Generalitat i de la resta d’entitats consorciades”.
7. En congruència amb les modificacions normatives produïdes, tal i com consta en
l’Informe número 168/2018 de l’Assessoria Jurídica del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, de data
10 de desembre de 2018, és necessari modificar els seus Estatuts del Consorci
Ivàlua i suprimir les referències a la seva condició de mitjà propi instrumental i
servei tècnic de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona i de les
entitats i els organismes que en depenen o s’hi vinculen.
8. En data 12 de desembre de 2018, el Consell Rector del Consorci Ivàlua adopta per
majoria absoluta dels seus membres un acord, la certificació del qual es tramet a la
Diputació de Barcelona per part de la Secretaria del Consorci en data 21 de
desembre de 2018, que aprova inicialment la proposta de nou redactat d’Estatuts i
proposa la seva ratificació a les institucions consorciades. La comunicació
d’aquest acord, la tramesa dels antecedents i la sol·licitud de la ratificació de la
modificació dels Estatuts per part de la Diputació va ser tramesa en data 15 de
gener de 2019.
9. La modificació dels Estatuts del Consorci es concreta en els termes següents:
a) Es substitueix la paraula composició per la de membres en el títol de l’article 3
amb vista a homogeneïtzar les mencions als integrants del Consorci que es fan
en tot el text dels Estatuts, en què s’utilitza el segon terme.
b) S’insereix un punt 2n en l’article 3, el qual desplaça el vigent punt 2n al punt 3r,
amb vista a incloure una referència expressa a les aportacions dels membres del
Consorci, d’acord amb el que disposa l’article 124.b) de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
c) S’inclou una menció expressa en l’article 11.h) dels Estatuts als contractes
programa, com a instrument de col·laboració amb les entitats públiques i
privades.
d) Es suprimeix l’article 13 dels Estatuts, amb vista a adaptar el seu text a les
prescripcions relatives als mitjans propis de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
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e)

f)
g)

h)

novembre, de contractes del sector públic (LCSP), atesa la constatació que ja no
reuneix els requisits per tenir aquesta qualificació jurídica.
Es modifica la redacció de l’article 14 dels Estatuts, relativa al règim jurídic del
Consorci, mitjançant la supressió del terme subsidiàriament en al·lusió a la
normativa autonòmica i estatal, d’acord amb les disposicions de l’article 119 de la
LRJSP.
Es suprimeix l’article 17.2 del Estatuts, que fa referència a l’aprovació de les
tarifes del Consorci en la seva actuació com a mitjà propi instrumental, en
congruència amb la supressió de l’article 13, i pels mateixos motius que aquesta.
Amb la finalitat d’adaptar el text dels Estatuts a la normativa vigent, es substitueix
la referència que es fa en l’article 18 d’aquests al text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, per una referència a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
Amb la finalitat d’adaptar el text dels Estatuts a la normativa vigent, es substitueix
la referència de l’article 23.3 dels Estatuts a l’article 14 de la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa, per una referència a l’article 127 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

II. FONAMENTS DE DRET
1. La regulació bàsica dels consorcis es conté en els articles 118 a 127 i la
disposició addicional 10a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP), 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL), 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 269 a 272 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47, 164, 165, 209,
213 i 220 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de maig (LRHL), i 2, 4 i 7 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
2. La regulació dels mitjans propis instrumentals es troba continguda a l’article 32
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aquest article
explicita els requisits necessaris per tal que una persona jurídica, de dret públic o
privat, pugui tenir la consideració de mitjà propi personificat d’una entitat del sector
públic, requisits aquests que no s’acompleixen pel Consorci Ivàlua, segons ha estat
confirmat per ell mateix.
3. Les modificacions proposades al text dels Estatuts del Consorci (DOGC
23.07.2015) suposen una adaptació a la legalitat vigent, concretament, a les
disposicions dels articles 119, 124.b) i 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
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règim jurídic del sector públic, i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
4. De la regulació continguda al ROAS cal destacar les determinacions següents (art.
313):
“2. L’acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els
consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot
favorable de la majoria absoluta de membres de la corporació.
3. L’acord esmentat juntament amb els estatuts s’han de sotmetre a informació
pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l’article 160 d’aquest
Reglament”.

5. La competència per a l’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci correspon al Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, d’acord amb el
que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i 114.3.d) del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article
313.2 del ROAS, abans reproduït.
6. Finalment, ha estat emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació
de Barcelona, l’informe previ, preceptiu i no vinculant que consta a l’expedient
en compliment de l’article 179 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 3.3.c) i
3.3.d).1, i 4.b.5, respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’elevació al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- RATIFICAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Institut
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), aprovada pel Consell Rector del
Consorci en data 12 de desembre de 2018, que afecta el títol de l’article 3, el contingut
dels articles 3.2, 11.h), 14, 18 i 23.3 i suprimeix els articles 13 i 17.2, tot donant una
nova redacció als articles 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22, tal com es
detalla a la part expositiva del Dictamen, i de resultes de la qual el text dels Estatuts
queda fixat en els termes següents:
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“ESTATUTS DEL CONSORCI INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES
PÚBLIQUES
Capítol 1. Disposicions generals
Article 1. Naturalesa, adscripció i domicili
1.1 El Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) és una entitat de
dret públic de caràcter associatiu i voluntari, i de durada indefinida, amb capacitat per crear i
gestionar serveis i realitzar activitats, en els termes que estableix la normativa aplicable a les
entitats consorciades i en el marc d’aquests Estatuts.
1.2 El Consorci Ivàlua està adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el departament competent en matèria d’economia i finances.
1.3. El Consorci fixa el seu domicili legal a la ciutat de Barcelona, al carrer de la Diputació,
108, 4t 1a. El Consell Rector pot acordar la modificació del domicili. La modificació ha de ser
objecte de publicació.
Article 2. Personalitat jurídica
El Consorci Ivàlua té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per realitzar actes
d’administració i de disposició de béns, signatura de contractes i, en general, tots els actes
necessaris per assolir, d’acord amb la legislació vigent aplicable en cada supòsit, l’objectiu i
les finalitats que estableixen aquests Estatuts.
Article 3. Membres
3.1 El Consorci Ivàlua està integrat pels membres següents:
L’Administració de la Generalitat de Catalunya.
La Diputació de Barcelona.
La Universitat Pompeu Fabra.
3.2 Les aportacions dels membres permeten contribuir al funcionament del consorci d’acord
amb les seves finalitats.
3.3 Es poden integrar al Consorci altres membres, que han de tenir la condició
d’administracions públiques o organismes públics que persegueixin finalitats d’interès públic
concurrents amb les del Consorci Ivàlua i que puguin contribuir a complir millor el seu objectiu.
La incorporació de nous membres comporta l’ampliació del nombre de membres del Consell
Rector i, si escau, de la resta d’òrgans del Consorci, que es determinin en l’acord d’admissió, i
en els termes, les regles de proporcionalitat i les condicions que s’hi estableixin.
Les propostes de nous membres s’han de presentar al Consell Rector del Consorci per alguna
de les entitats que en forma part i requereixen l’aprovació per majoria absoluta.
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Article 4. Finalitats
El Consorci té com a missió la promoció de l’avaluació de polítiques públiques entre les
administracions públiques catalanes, les entitats sense ànim de lucre que persegueixin
finalitats d’interès públic i entre la ciutadania en general.
Per portar a terme aquesta missió, Ivàlua té com a funcions principals:
a) Avaluar polítiques públiques per encàrrec de les administracions públiques i de les entitats
sense ànim de lucre.
b) Dissenyar instruments que permetin a les administracions públiques i a la societat en
general realitzar anàlisis i avaluació de polítiques públiques.
c) Detectar temàtiques d’interès per a les administracions públiques i les entitats sense ànim
de lucre, per al disseny, la planificació, la implementació i l’avaluació de les polítiques
públiques i assessorar sobre aquestes temàtiques.
d) Generar coneixement, produir informació i documentació que permetin a les
administracions públiques i a les entitats sense ànim de lucre en general realitzar anàlisis i
avaluació de polítiques públiques.
e) Realitzar activitats de formació sobre avaluació de polítiques públiques o participar en
programes de formació d’altres organismes amb aquesta mateixa finalitat.
f) Desenvolupar projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques o participar en
programes de recerca d’altres organismes amb aquesta mateixa finalitat.
g) Promocionar i difondre l’avaluació i l’establiment d’estàndards de qualitat per a la millora de
l’avaluació.
h) Difondre els resultats de les avaluacions de polítiques públiques, mitjançant formats i
canals adaptats als diferents tipus de destinataris.
i) Desenvolupar altres activitats que facilitin el compliment de la seva missió.
Capítol 2. Òrgans de govern, direcció i assessorament
Article 5. Òrgans
El Consorci Ivàlua es regeix pels òrgans següents:
5.1 Òrgans de govern i direcció:
a) El Consell Rector
b) El president o presidenta
c) La Direcció Executiva
5.2 Amb caràcter potestatiu un òrgan d’assessorament: El Consell Assessor
Article 6. Composició i naturalesa del Consell Rector
6.1 El Consell Rector és el màxim òrgan de govern del Consorci, integrat per les entitats
consorciades, i s’estructura de la manera següent: president/a, vicepresident/a, vocals i
secretari/ària.
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a) El president/a és designat pel Departament Competent en matèria d’economia i finances
entre persones de reconegut prestigi en l’àmbit d’actuació del Consorci.
b) El vicepresident/a és designat per la Diputació de Barcelona, d’entre un dels dos vocals
nomenats per la Diputació de Barcelona, i substitueix al president/a en cas d’absència, vacant,
malaltia o causa d’abstenció.
c) Els vocals són designats de la manera següent:
c.1. Quatre vocals representants de la Generalitat de Catalunya, que han de ser els següents:
- Dos vocals nomenats pel departament competent en matèria d’economia i finances i que
ho són per raó de càrrec amb rang de secretari/ària general o director/a general.
- Un vocal del Consell Interuniversitari de Catalunya nomenat pel departament competent en
matèria d’universitats.
- Un vocal del Consell de Treball, Econòmic i Social nomenat pel departament competent en
matèria d’empresa i ocupació, que ho serà per raó de càrrec a proposta del Consell de
Treball, Econòmic i Social.
c.2. La Diputació de Barcelona ha de nomenar com a vocals dos representants que han de ser
un diputat/ada i una persona experta en l’àmbit de l’avaluació.
c.3. Un vocal designat per la Universitat Pompeu Fabra.
d) El secretari/ària és nomenat pel Consell Rector i ha d’assistir a les reunions, amb veu però
sense vot.
6.2 També ha d’assistir a les reunions del Consell el director/a executiu/va, que hi participa
amb veu però sense vot.
6.3 El president/a i els vocals són nomenats per a períodes renovables de quatre anys.
6.4 Els membres del Consell Rector que siguin nomenats per raó del càrrec que ocupin han
de cessar en la seva representació en el moment en què perdin la condició per la qual van ser
nomenats, i s’han de substituir en el Consell Rector per qui reglamentàriament els substitueixi
en el càrrec.
6.5 Els membres del Consell Rector que siguin nomenats a títol personal per una institució,
poden ser revocats a proposta d’aquesta, i amb l’aprovació del Consell Rector.
6.6 En el cas de vacant d’un dels membres del Consell durant el període a què es refereix
l’article 6.3. la persona que ocupi la vacant tindrà la condició de membre del Consell fins a
l’acabament del període per al qual va ser nomenada la persona substituïda.
6.7. Els membres del Consell Rector no perceben cap retribució, ni drets d’assistència.
Article 7. Competències del Consell Rector
El Consell Rector, òrgan màxim de govern del Consorci, té les atribucions següents, que es
relacionen a títol enunciatiu i no limitador:
a) Fixar les regles, directrius i criteris generals d’actuació i funcionament del Consorci i
aprovar la forma de gestió per la qual s’ha de regir el compliment de les seves finalitats.
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b) Aprovar el marc pressupostari plurianual per als pressupostos del Consorci.
c) Aprovar el pressupost anual del Consorci, els comptes anuals, i la liquidació del pressupost
vençut.
d) Establir els límits de les quanties d’eventuals modificacions pressupostàries.
e) Fixar i aprovar els preus i les tarifes corresponents per les seves activitats.
f) Aprovar la Memòria anual d’activitats del Consorci.
g) Aprovar el pla anual d’actuacions i projectes.
h) Aprovar els programes d’inversió i finançament del Consorci.
i) Contractar el director executiu, i fixar les retribucions que aquest hagi de percebre en
l’exercici del seu càrrec.
j) Aprovar els límits màxims de les eventuals operacions d’endeutament en què pugui
incórrer el Consorci.
k) Proposar la modificació dels Estatuts, la supressió, dissolució i liquidació del Consorci.
l) Fixar els límits econòmics a partir dels quals l’òrgan de contractació necessita autorització
per licitar i adjudicar els contractes del Consorci i realitzar l’autorització corresponent.
m) Nomenar les persones que, per la seva condició d’expertes en el camp de les polítiques
públiques, l’àmbit acadèmic, social o econòmic, han de constituir el Consell Assessor.
n) Canviar el domicili del Consorci.
Article 8. Règim de reunions
8.1 El Consell Rector s’ha de reunir amb caràcter ordinari dos cops l’any, i amb caràcter
extraordinari, a iniciativa del president/a o quan ho sol·liciti formalment alguna de les
institucions consorciades.
8.2 El Consell Rector podrà reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència,
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus
membres, garantint la identificació de les persones que participen en la sessió. La reunió s’ha
d’entendre celebrada al domicili del Consorci.
8.3 El secretari/ària, per encàrrec explícit del president/a, ha de convocar les reunions, amb
informació prèvia de l’ordre del dia, amb un període de preavís que no pot ser inferior a set
dies naturals.
8.4 Les reunions s’han de celebrar en primera convocatòria quan hi siguin presents el
president/a i almenys un representant de cadascuna de les institucions que formen el
Consorci. Si no és així, s’ha de celebrar en segona convocatòria mitja hora més tard, quan hi
siguin presents almenys el president/a o el vicepresident/a i un representat de dues de les
entitats consorciades.
8.5 Pot ser convocada a les reunions del Consell, a iniciativa del president/a o a requeriment
d’algun dels vocals, en qualitat d’experts, qualsevol persona, l’assistència de la qual s’estimi
adequada d’acord amb els assumptes inclosos en el corresponent ordre del dia.
Article 9. Règim d’adopció d’acords
9.1 Cadascun dels membres del Consell Rector disposa d’un vot. El president/a disposa de
vot de qualitat.
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Els acords del Consell Rector es prenen per majoria simple, llevat de la proposta de membres
nous, la modificació dels Estatuts, la separació i la dissolució del Consorci, que requereixen
majoria absoluta.
9.2 Per a l’adopció dels acords es requereix un quòrum d’assistència a les sessions d’almenys
el president/a o el vicepresident/a i un representat de dues de les entitats consorciades.
9.3 També es poden adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal,
comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre que quedin garantits els drets
d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi
l’autenticitat. En aquests casos, s’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del domicili del Consorci
i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
Article 10. President/a del Consell Rector
El president/a del Consell Rector té les funcions següents:
a) Exercir la més alta representació del Consorci.
b) Convocar, presidir i donar per finalitzades les reunions del Consell Rector, així com dirigirne les deliberacions.
En absència del president/a, el vicepresident/a ha d’exercir aquestes funcions.
Article 11. Director executiu
El director executiu té les funcions següents:
a) Dirigir l’activitat de l’alta direcció del consorci, d’acord amb les directrius del Consell Rector.
b) Exercir les funcions d’òrgan de contractació per delegació del Consell Rector i fer el
seguiment de l’execució de tota la contractació del Consorci.
c) Elaborar i presentar al Consell Rector l’avantprojecte del pla anual d’actuació i fer el
seguiment de l’execució i de les activitats previstes.
d) Gestionar, custodiar i conservar el patrimoni definit a l’article 15 d’aquests Estatuts.
e) Gestionar els recursos financers del Consorci, ordenant i executant despeses i contraient
obligacions conforme amb el pressupost aprovat.
f) Preparar la documentació dels assumptes que hagin de sotmetre’s a la consideració del
Consell Rector i informar de tot allò necessari per a l’exercici adequat de les seves
competències.
g) Exercir davant dels tribunals de tot tipus d’accions judicials.
h) Negociar els acords necessaris per al funcionament del Consorci de conformitat amb el pla
aprovat pel Consell Rector i signar –quan no ho faci el president– els convenis, els
contractes programa i altres instruments de col·laboració amb entitats públiques i privades.
i) Elaborar i presentar al Consell Rector l’avantprojecte de pressupost anual del Consorci,
l’informe sobre els comptes anuals i la proposta de liquidació del pressupost vençut.
j) Elaborar l’esborrany de la memòria anual d’activitats.
k) Executar als acords del Consell Rector.
l) Formular els comptes anuals.
m) Les altres funcions que li delegui el Consell Rector.
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Article 12. Competències del consell assessor
12.1 El Consell Rector d’Ivàlua pot acordar la creació d’un consell assessor integrat per
experts de reconegut prestigi, en el camp de les polítiques públiques, l’àmbit acadèmic, social
o econòmic. La seva finalitat serà assessorar al director executiu i al Consell Rector, i actuar
com a òrgan de pensament i reflexió, tant pel mateix Consorci, com per la resta de la societat i
la ciutadania.
12.2 El Consell Assessor per al seu funcionament s’ha de dotar d’un reglament intern en què
es defineixi el règim de funcionament.
12.3. Els membres del Consell Assessor no percebran cap retribució, ni drets d’assistència.
Capítol 3. Règim jurídic, economicofinancer i de personal
Article 13. Regim jurídic
El Consorci es regeix per les disposicions d’aquests Estatus, per la reglamentació interna
dictada en el seu desenvolupament i per la normativa autonòmica i estatal que li sigui
d’aplicació.
Article 14. Recursos econòmics
14.1. Els recursos econòmics del Consorci són els següents:
a) Les aportacions que rebi amb càrrec als pressupostos de les institucions consorciades.
b) Els ingressos produïts per les taxes, els preus i les tarifes corresponents, que pugui obtenir
per les seves activitats, així com els rendiments del seu patrimoni.
c) Les transferències, subvencions, donacions i aportacions que facin al seu favor altres
administracions, entitats públiques i organismes privats o particulars.
d) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits.
e) Aquells altres legalment establerts.
14.2. El Consorci pot aportar recursos al finançament d’activitats de formació, recerca i
assessorament que li siguin encomanades per les administracions públiques per tal
d’estimular-ne la realització i de participar en la gestió i difusió dels resultats.
Article 15. Patrimoni
15.1 El Consorci té un patrimoni propi vinculat a les seves finalitats, al qual s’integren, en
qualitat de béns cedits en ús, els que les institucions consorciades acordin.
15.2 Constitueixen el patrimoni del Consorci:
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades.
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
15.3 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i
aprovarà anualment el Consell Rector.
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15.4 El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa que regula el patrimoni
de l’Administració de la Generalitat.
Article 16. Tarifes
El Consorci Ivàlua es proveeix de les tarifes que abonen els usuaris per als serveis que presti.
Aquestes tarifes i les seves variacions es fixen, en tot cas, preservant el principi de la lliure
competència i de conformitat amb la normativa d’aplicació.
Article 17. Règim contractual
De conformitat amb l’article 3.1.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’activitat
contractual del Consorci es regirà per l’establert a l’esmentada Llei.
Article 18. Règim financer
18.1 El règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aplicació al Consorci és el de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
18.2 El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control
financer establert, per a aquest tipus d’entitats, a la normativa reguladora de les finances
públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya.
18.3 El pressupost del consorci forma part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
18.4 Els comptes del consorci s’inclouen en el compte general de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Article 19. Règim del personal
EI personal al servei del consorci pot ser funcionari o laboral i ha de procedir exclusivament de
les administracions participants.
El seu règim jurídic és el de l’administració pública d’adscripció i les seves retribucions en cap
cas poden superar les establertes per a llocs de treball equivalents en aquella.
Excepcionalment, quan no sigui possible disposar de personal procedent de les
administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a exercir,
l’òrgan competent de l’administració a la qual s’adscrigui el consorci, pot autoritzar la
contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de les funcions
esmentades.
Capítol 4. Modificació dels Estatuts i separació i dissolució del Consorci
Article 20. Modificació dels Estatuts
L’eventual modificació del Estatuts s’ha de fer a proposta del Consell Rector. Qualsevol
modificació ha de ser aprovada, en una sessió amb caràcter extraordinari, per majoria
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absoluta dels membres del Consell i ser proposada per a la seva ratificació a les institucions
consorciades. La modificació ha de ser objecte de publicació.
Article 21. Separació del consorci i efectes de la separació
21.1 Qualsevol de les entitats consorciades pot acordar separar-se del Consorci, si bé amb les
condicions següents:
a) S’ha de formular per escrit notificat al Consell Rector amb un preavís de tres mesos, i
justificar el motiu de la separació.
b) Ha d'estar al corrent dels seus compromisos adquirits i garantir la liquidació de les
obligacions pressupostàries aprovades abans d'exercir el dret de separació.
21.2 L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta
dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al consorci al menys
dues administracions sense comptar les entitats u organismes vinculats, procedint d’acord
amb la legislació vigent i en la forma establerta en aquests Estatuts.
21.3 Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la quota de
separació la calcularà la Intervenció de l’Administració de la Generalitat, del departament
competent en matèria d’economia i finances, atenent els mateixos criteris que s’han d’aplicar
en el cas de liquidació.
21.4 Quan l'exercici del dret de separació provingui de la Institució en què el Consorci està
adscrit, la resta d’institucions han d’acordar a quina de les altres administracions públiques
queda adscrit.
21.5 En el cas que el Consorci hagi de procedir a la reducció de la plantilla de personal,
motivat per la separació d'un o diversos membres, s'estarà al que disposi la legislació laboral.
21.6 El Consorci ha d’acordar la manera i condicions en què tindrà lloc el pagament de la
quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la forma i condicions de
pagament del deute que correspongui a qui exercita el dret de separació, si la quota és
negativa.
Article 22. Dissolució del Consorci
22.1 El Consorci es dissoldrà per acord de les institucions consorciades que l’integren, per
impossibilitat legal o material de complir amb els seus objectius. L’acord de dissolució ha de
ser ratificat pels òrgans competents de les entitats consorciades.
22.2 En l’acord de dissolució es determinarà la manera com s’ha de procedir a la liquidació del
seu actiu i passiu i reversió de les seves obres i instal·lacions que, en tot cas, s’incorporaran a
les entitats consorciades com a mínim en la proporció de les aportacions realitzades. Els béns
cedits en ús per les parts integrants del Consorci retornaran al seu ple domini.
22.3 Pel que fa al que no es preveu en aquests Estatuts respecte a la liquidació del Consorci,
resulta d'aplicació el que disposa l'article 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.”
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SEGON.- SOTMETRE l’expedient de modificació dels Estatuts a informació pública
per un termini de 30 dies mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i la inserció d’un anunci de referència al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
TERCER.- DETERMINAR que, transcorregut el període d’informació pública sense
haver-se presentat reclamacions ni suggeriments, el present acord esdevindrà
definitiu.
QUART.- AUTORITZAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció
de les resolucions necessàries per a l’execució dels acords precedents.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució al Consell rector del Consorci Institut
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), a l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i a la Universitat Pompeu Fabra, per al seu coneixement i als efectes
legals oportuns.”
I el Ple n’acorda la ratificació, per majoria absoluta dels 48 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5),
Partit Popular (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció dels Grups polítics Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots
a favor i 5 abstencions.
1.3.- Dictamen de data 13 de febrer de 2019, pel qual es proposa modificar
parcialment l’apartat vuitè de l’acord del Ple, adoptat en sessió de data 30
d’octubre de 2014 (AP 135/14), parcialment modificat pels acords del Ple de 20
de novembre de 2014 (AP 152/14) i de 31 de març de 2016 (AP 43/16), relatiu a la
fixació de les retribucions del personal d’alta direcció del sector públic local de
la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0003434).
“I. ANTECEDENTS
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, per acord adoptat en sessió de data 30
d’octubre de 2014 (AP 135/14), va aprovar per unanimitat la classificació en
grups, la fixació del nombre màxim de membres dels òrgans de govern i
administració, així com la fixació de les retribucions del personal d’alta
direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en compliment del
que disposa la disposició addicional 12a de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL), la qual va ser introduïda per l’article 1r, apartat
35, de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
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2. El referit acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de 30 d’octubre de 2014 (AP
135/14), va ser modificat per acord del Ple de la corporació adoptat en sessió
de data 20 de novembre de 2014 (AP 152/14). Aquest acord s’aprovà amb
l’objecte, en primer lloc, d’afegir un apartat 4t.bis a la part resolutòria de l’acord
plenari núm. 135/14, el qual fixà el nombre màxim de membres dels òrgans de
govern i administració de la Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona;
en segon terme, amb la finalitat de modificar l’apartat novè de la part resolutòria
d’aquest, en el sentit de rectificar l’error material derivat d’una referència errònia a
l’apartat 3 de l’acord, que realment havia de fer al·lusió al seu apartat vuitè, així com
fer esment a la data d’entrada en vigor dels contractes laborals d’alta direcció i el
contracte mercantil del conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) a
efectes de la fixació del seu règim retributiu; i, finalment, amb vista a modificar
l’apartat onzè de la seva part resolutòria, en el sentit de rectificar l’error material
derivat d’una referència també errònia a l’apartat 3 de l’acord, que igualment havia
de fer al·lusió al seu apartat vuitè.
3. La segona modificació significativa de l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona,
de 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), es va operar a través de l’acord del Ple
adoptat en sessió de data 31 de març de 2016 (AP 43/16), el qual modificà
l’apartat vuitè de l’acord de Ple núm. 135/14, parcialment modificat per l’acord de
Ple núm. 1542/14, amb la finalitat d’incorporar les modificacions relatives al
personal d’alta direcció del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), fixar les retribucions brutes anuals i la distribució dels llocs del
treball de la Direcció de l’Institut del Teatre i, finalment, modificar els llocs de treball
d’alta direcció de la XAL, SL, i fixar la seva distribució i retribucions brutes anuals.
4. La següent alteració de l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de 30
d’octubre de 2014 (AP 135/14), parcialment modificat pels acords del Ple número
152/14 i 43/16, es va produir mitjançant l’acord del Ple de la corporació adoptat
en sessió de data 20 de juliol de 2017 (AP 120/17), relatiu a la desadscripció del
Consorci de la Colònia Güell –el qual restà adscrit al Consell Comarcal del Baix
Llobregat, en resultar efectiva la reforma estatutària aprovada inicialment i
publicada al BOPB de data 18.10.17– del sector públic de la Diputació de
Barcelona, acord aquest que, en l’apartat 1r de la seva part resolutiva, disposà:
“Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’adscripció del Consorci de la Colònia Güell
del sector públic de la Diputació de Barcelona, que fou classificat en el grup 3,
mitjançant els acords adoptats pel Ple de la Diputació de Barcelona 135/14, de 30
d’octubre de 2014 i 152/14, de 20 de novembre de 2014”.

5. En el mateix sentit a l’anteriorment indicat, l’acord del Ple de la Diputació de
Barcelona, de 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), parcialment modificat pels acords
de Ple número 152/14, 43/16 i 120/17, va ser novament alterat per l’acord del Ple
de la corporació adoptat en sessió de data 29 de novembre de 2018 (AP
146/18), pel qual es ratificà la modificació dels Estatuts del Consorci per al
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Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovada inicialment per la
seva Junta General en data 10 d’octubre de 2018, i el qual, en l’apartat tercer de la
seva part resolutiva, disposà:
“Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’adscripció del Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme del sector públic de la Diputació de
Barcelona, així com, en allò que afecta a aquest Consorci, l’acord de classificació
en el grup 1 adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 30
d’octubre de 2014 (AP 135/14), atès que, en aplicació dels apartats anteriors, la
modificació dels Estatuts de l’esmentat Consorci i, concretament, el seu article 6,
determinen la seva adscripció a l’Ajuntament de Mataró”.

6. En data 6 de juliol de 2018, la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) adreçà una
comunicació a la Diputació de Barcelona relativa a la resolució número 18/2018 del
seu Conseller Delegat, de modificació del seu organigrama, la qual, en la part que
interessa a efectes del present dictamen, disposava:
“Atesos els canvis tecnològics que està afrontant la XAL per als propers mesos, atesa la
nova forma de produir i distribuir continguts que ja s'està desenvolupant i fent un exercici
d'administració diligent, en ús de les atribucions delegades el Conseller delegat ha
acordat un canvi.
Les modificacions adoptades són:
- Canvi de nom i de certes atribucions del lloc de treball de Responsable d’assumptes
digital media, que passa a ser Cap de l'Àrea d'Operacions.
Amb relació a aquesta modificació resulta adequat informar que no han representat cap
mena d’increment en el cost net de l’equip directiu, així com que el lloc de treball de de
Director de l'Àrea d'estratègia en l’actualitat figura encara vacant.
En conseqüència, es sol·licita a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona que
adopti les mesures adients per tal d’adequar el contingut dels acords plenaris vigents
sobre la matèria per ajustar-los a la nova configuració de l’equip directiu de la XAL i, més
concretament, s’adapti el contingut de l’Acord Vuitè del Dictamen núm. 135/14, en el
sentit d’incorporar els següents apartats:
- Les retribucions del lloc de Cap de l'Àrea d'operacions de la Xarxa Audiovisual
Local, SL es fixen, amb efectes del dia de la seva creació per l’entitat, en 72.446,76 €
incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en:
retribució bàsica, que es fixa en 54.446,76 €, i la retribució complementària en
18.000,00 €, dels quals 3.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà
fixada basant-se en els objectius que es definiran anualment, i que es fixa en
15.000,00 €. Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual,
llevat dels 15.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu que
se li abonarà, en el seu cas, amb caràcter trimestral, en funció del seu assoliment,
extrem que es verificarà d’acord amb el que resulti de les corresponents avaluacions
trimestrals”.
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7. En data 7 de gener de 2019, la Direcció General del CCCB dictà un Decret, el
text íntegre del qual és el següent:
“En data 28 de novembre de 2018, el Consell General del Consorci del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) aprovà la plantilla i la relació de llocs de treball de
personal laboral degudament classificats reservats a personal laboral i d’alta direcció del
Consorci, d’acord amb els documents adjunts al present decret com annexos 1 i 2,
incloent les modificacions que tot seguit s’indiquen referides al personal laboral d’alta
direcció:
-

Creació dels llocs de treball de Cap del Servei d’Exposicions, Cap del Servei de
Debats i Cap del Servei de Mediació.

- Amortització dels llocs de treball de Cap de l’Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals i
Cap de l’Àrea de Debats.
En el mateix dictamen, es condicionà l’aplicació de les modificacions referides a
l’adequació de l’acord vuitè del dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona,
en sessió ordinària de 30 d’octubre de 2014, i modificat per un acord posterior del Ple, de
data 31 de març de 2016, pel qual s’acordà, entre d’altres, la fixació de les retribucions
del personal d’alta direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en
compliment del que determina la disposició addicional 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
Vist que, en data 27 de desembre de 2018, ha finalitzat el període d’exposició pública del
pressupost del CCCB per a l’exercici 2019, que conté les bases d’execució, la plantilla i
la relació de llocs de treball del personal laboral degudament classificats reservats a
personal laboral i d’alta direcció del Consorci, sense que s’hagin presentat reclamacions,
i per tant, els acords dictats es consideren elevats definitius.
Per tot això, aquesta Direcció General
RESOL
Únic.- Traslladar els acords del Consell General del Consorci del CCCB quant a la
modificació de la relació de llocs del personal d’alta direcció per a l’exercici 2019, a l’Àrea
de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal que pugui ordenar les actuacions
necessàries per a l’adequació de l’acord vuitè del dictamen aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 d’octubre de 2014, i modificat per un
acord posterior del Ple, de data 31 de març de 2016, pel qual s’acordà, entre d’altres, la
fixació de les retribucions del personal d’alta direcció del sector públic local de la
Diputació de Barcelona, en compliment del que determina la disposició addicional 12 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, d’acord amb la plantilla i la relació de llocs de treball que figuren
adjunts a la present resolució.”
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8. Donada la incidència que els fets esmentats en els antecedents 6 i 7 tenen en les
disposicions de l’apartat vuitè de l’acord de Ple adoptat en sessió de data 30
d’octubre de 2014 (AP 135/14), és procedent modificar aquest en els termes que
s’indiquen en els fonaments jurídics que de seguit s’exposen.
II. FONAMENTS JURÍDICS
1. La disposició addicional dotzena (DA 12ª) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL), en la seva redacció donada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, regula les retribucions dels contractes mercantils i d’alta direcció del
sector públic local i el nombre màxim de membres dels òrgans de govern
d’aquests.
L’apartat 2n de la DA 12ª de la LRBRL disposa que correspon al Ple de les
corporacions locals, d’una banda, classificar les entitats vinculades o
dependents d’aquelles que integren el sector públic local en tres grups, atenent
al seu volum o xifra de negoci, el nombre de treballadors, la necessitat o no de
finançament públic, el volum d’inversió i les característiques del sector en què
desenvolupa dites activitats; i d’altra banda, fixar les retribucions del personal
laboral subjecte al règim especial d’alta direcció i al vinculat amb contracte
mercantil.
2. La classificació de les entitats esmentades en tres grups determina el nivell en què
cada entitat es situa a efectes de fixar el nombre màxim de membres del consell
d’administració i dels òrgans superiors i de govern de cada entitat, així com el
nombre màxim i mínim de directius i la quantia màxima de la retribució total, amb
determinació del percentatge màxim del complement de lloc i del complement
variable.
3. L’apartat 1r de la DA 12ª de la LRBRL estableix que les retribucions del personal
amb contracte mercantil o d’alta direcció dels ens, consorcis, societats i fundacions
que conformen el sector públic local es classifiquen, exclusivament, en bàsiques i
complementàries. En aquest sentit, l’avantdita disposició assenyala que les
retribucions bàsiques ho són en funció de les característiques de l’entitat i
inclouen una retribució mínima obligatòria assignada a cada màxim responsable,
directiu o personal contractat, i que les retribucions complementàries comprenen
un complement del lloc de treball i un complement variable, amb el benentès que el
complement de lloc de treball retribueix les característiques específiques de les
seves funcions o llocs directius, i el complement variable retribueix la consecució
d’uns objectius prèviament establerts.
4. Els apartats 3r i 5è de la DA 12ª de la LRBRL estableixen, respectivament, que en
cas que es rebin retribucions en espècie, aquestes computaran als efectes de
complir els límits màxims de la quantia de la retribució total, la qual no podrà
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superar els límits fixats anualment en les lleis de pressupostos generals de l’Estat
(apartat 3r), i que s’haurà de recollir anualment en la memòria d’activitats de la
corresponent entitat (apartat 5è).
5. L’apartat 4t de la DA 12ª de la LRBRL disposa que el nombre màxim de membres
dels Consells d’Administració i òrgans superiors de govern o administració de les
entitats vinculades o dependents d’aquelles que integren el sector públic local no
podrà excedir de:
a) Grup 1: 15 membres
b) Grup 2: 12 membres
c) Grup 3: 9 membres
6. L’apartat vuitè de l’acord del Ple adoptat en sessió de data 30 d’octubre de 2014
(AP 135/14) relaciona els contractes vigents del personal laboral dels ens que
formen part del sector públic local de la Diputació de Barcelona subjectes al règim
especial d’alta direcció i contracte mercantil.
7. En conseqüència, donada la incidència que els fets esmentats en els antecedents 6
i 7 tenen en les disposicions de l’apartat vuitè de l’acord de Ple adoptat en sessió de
data 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), és procedent modificar aquest amb vista,
d’una banda, a reflectir les modificacions referents al personal laboral d’alta
direcció del CCCB, relatives a la creació dels llocs de treball de Cap del Servei
d’Exposicions, Cap del Servei de Debats i Cap del Servei de Mediació, i a
l’amortització dels llocs de treball de Cap de l’Àrea d’Exposicions i Activitats
Culturals i Cap de l’Àrea de Debats, i de l’altra, a recollir el canvi de nom i de
certes atribucions del lloc de treball de Responsable d’assumptes digital media
de la XAL, SL, que passa a denominar-se Cap de l’Àrea d’Operacions.
Així doncs, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa l’elevació al
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. MODIFICAR parcialment l’apartat vuitè de l’acord del Ple de la Diputació de
Barcelona, adoptat en sessió de data 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), parcialment
modificat pels acords del Ple de 20 de novembre de 2014 (AP 152/14) i de 31 de març
de 2016 (AP 43/16), relatiu a la fixació de les retribucions del personal d’alta
direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat
d’incorporar les modificacions següents:
a) En relació amb el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB):
- Amortització dels llocs de treball de Cap de l’Àrea d’Exposicions i Activitats
Culturals i Cap de l’Àrea de Debats.
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- Creació dels llocs de treball de Cap del Servei d’Exposicions, Cap del Servei
de Debats i Cap del Servei de Mediació.
b) En relació amb la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL):
- Canvi de nom del lloc de treball de Responsable d’assumptes digital media,
que passa a denominar-se Cap de l’Àrea d’Operacions.
SEGON.- APROVAR els límits i les característiques dels contractes del personal
laboral subjectes al règim especial d’alta direcció corresponents als llocs de treball que
s’indicaran, en aplicació de la disposició addicional 12ª de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local:
a) En relació amb el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB)
a.1).Les retribucions brutes anuals del Cap del Servei d’Exposicions del
CCCB, es fixen en 58.314,28 €, incloent en el seu cas les retribucions en
espècie. Aquesta retribució bruta es divideix en: la retribució bàsica, que es
fixa en 48.314,28 €, i la retribució complementària, que es fixa en 10.000 €,
dels quals 7.000,00 € corresponen al complement de lloc de treball i
3.000,00 € al complement variable per objectiu. Dita retribució bruta es
divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 3.000,00 €
corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li abonarà,
en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any.
a.2).Les retribucions brutes anuals del Cap del Servei de Debats del CCCB, es
fixen en 58.314,28 €, incloent en el seu cas les retribucions en espècie.
Aquesta retribució bruta es divideix en: la retribució bàsica, que es fixa en
48.314,28 €, i la retribució complementària, que es fixa en 10.000 €, dels
quals 7.000,00 € corresponen al complement de lloc de treball i 3.000,00 € al
complement variable per objectiu. Dita retribució bruta es divideix en 14
mensualitats de quantia igual, llevat dels 3.000,00 € corresponents a la
retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas,
amb la nòmina de desembre de cada any.
a.3).Les retribucions brutes anuals del Cap del Servei de Mediació del CCCB,
es fixen en 58.314,28 €, incloent en el seu cas les retribucions en espècie.
Aquesta retribució bruta es divideix en: la retribució bàsica, que es fixa en
48.314,28 €, i la retribució complementària, que es fixa en 10.000 €, dels
quals 7.000,00 € corresponen al complement de lloc de treball i 3.000,00 € al
complement variable per objectiu. Dita retribució bruta es divideix en 14
mensualitats de quantia igual, llevat dels 3.000,00 € corresponents a la
retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas,
amb la nòmina de desembre de cada any.
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b) En relació amb la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL):
– Les retribucions brutes anuals del Cap de l’Àrea d’Operacions de la Xarxa
Audiovisual Local, SL es fixen, amb efectes del dia de la seva creació per
l’entitat, en 72.446,76 € incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita
retribució bruta es divideix en: la retribució bàsica, que es fixa en
54.446,76 €, i la retribució complementària en 18.000 €, dels quals 3.000 €
corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els
objectius que es fixen en 15.000 €. Dita retribució bruta es divideix en 14
mensualitats de quantia igual, llevat dels 15.000 € corresponents a la
retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas,
amb caràcter trimestral en funció del seu assoliment, extrem que es verificarà
d’acord amb el que resulti de les corresponents avaluacions trimestrals.
TERCER. DECLARAR que, en els aspectes no modificats pels acords anteriors,
mantenen la seva vigència les determinacions contingudes en els acords adoptats pel
Ple de la Diputació de Barcelona en les sessions de 30 d’octubre de 2014 (AP 135/14),
20 de novembre de 2014 (AP 152/14), 31 de març de 2016 (AP 43/16), 20 de juliol de
2017 (AP 120/17) i 29 de novembre de 2018 (AP 146/18), relatius aquests dos darrers
a les desadscripcions del Consorci de la Colònia Güell i del Consorci per al tractament
dels residus sòlids urbans del Maresme, respectivament, del sector públic de la
Diputació de Barcelona, i tot això sense perjudici de les successives modificacions
derivades de l’aprovació dels pressupostos, les plantilles, les relacions de llocs de
treball i els increments retributius de les respectives entitats integrades en el sector
públic de la Corporació.
QUART. ACORDAR que les quantitats econòmiques brutes anuals dels llocs de treball
als quals fa referència l’apartat segon d’aquest acord es fixen sense perjudici de
l’increment al qual, en el seu cas, puguin tenir dret, en execució de les previsions de
les diferents Lleis de pressupostos generals de l’Estat.
CINQUÈ. PUBLICAR els anteriors acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona.
SISÈ. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Ministerio de Hacienda i al Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
SETÈ. NOTIFICAR aquest acord als interessats, a la Coordinació General, a la
Secretaria, a la Intervenció i a la Tresoreria, així com als màxims responsables dels
ens als quals fa referència l’acord primer de la part dispositiva, als efectes legals
oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i el diputat no adscrit (1) i
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l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 40 vots a i 8 abstencions.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.4.- Dictamen de data 21 de febrer de 2019, pel qual es proposa aprovar la
modificació de la plantilla de l’Organisme Autònom Institut del Teatre i
l’actualització de la seva Relació de llocs de treball (exp. núm. 2019/3452).
“El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 13 de desembre de 2018 va aprovar
inicialment, com a part integrant del corresponent pressupost per a l’any 2018, la
plantilla i la Relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, de
conformitat amb el règim d'atribucions previst a la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen l’article 30 en relació
amb l’article 12, apartat k) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Institut del Teatre
(BOP núm. 192, de l’11 d’agost de 2004), pressupost que ha quedat definitivament
aprovat en no haver-se presentat reclamacions dins del període d’exposició pública
(BOPB de 14 de gener de 2019), tenint efecte la dita plantilla i la relació de lloc de
treball de l’Organisme des de l’1 de gener de 2019.
La plantilla i la Relació de llocs de treball poden ser modificades amb posterioritat a la
seva aprovació quan resulti necessari per a l’adequada gestió dels recursos de
personal. Així, les modificacions poden estar motivades per factors externs, com ara
adequacions normatives que incideixin en alguns dels seus elements, o per factors
derivats de la pròpia dinàmica de l’organització, com ara els ajustaments per donar
resposta als serveis que s’hi presten.
Els articles 27.1 i 32 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de modificar la
Plantilla i la Relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels
pressupostos. Així mateix, l’article 28, apartats 1 i 2 d’aquesta mateixa norma disposa
la publicació de la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i la tramesa de còpies d’aquesta a l’Administració de l’Estat i
a la Generalitat de Catalunya.
L’article 126.3 del Text refós de règim local, aprovat pel RD Legislatiu 781/1986, de
18.4, estableix que la modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost
requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell, la qual
cosa comporta sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació al tràmit d’exposició al
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15
dies, tal com prescriu l’art. 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3.
De conformitat amb el que disposa l’article 44, apartat 2, lletra f), en relació amb
l’apartat 4, del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per Acord plenari de
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data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 18.02.2003) sobre coordinació
d’organismes i entitats públiques, quant a l’aprovació d’aquests instruments de
planificació de recursos humans, s’estableix la competència del Ple de la Diputació de
Barcelona per l’adopció dels acords d’aprovació, que en relació amb els organismes
d’ella dependents, facin referència a l’aprovació de la plantilla de personal i a
l’aprovació de la relació de llocs de treball, i en els mateixos termes, l’article 30, f) dels
Estatuts de l’Institut del Teatre.
La Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 12 febrer de 2019
ha aprovat inicialment la modificació de la plantilla i l’actualització de la relació de llocs
de treball de l’Organisme, en els termes que resten reflectits en l’annex al dictamen,
que suposa un increment anual de 37.954,80 euros per al capítol I del pressupost de
despeses de l’Institut del Teatre per al 2019.
Amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans.
La Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de 2001, va aprovar
un dictamen de mesures de coordinació en relació amb els instruments de gestió i
assumptes en matèria de personal dels organismes públics de la Diputació de
Barcelona, en virtut del qual les propostes d’aquestes entitats relatives a les matèries
assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona.
L’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix la competència del Ple per aprovar la plantilla de personal.
En ús de les competències atribuïdes a 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 de 17 de juliol de 2018), aquest diputat delegat
sotmet a la consideració del Ple corporatiu, prèvia proposta de la Junta de Govern de
l’Institut del Teatre i informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la modificació de plantilla de l’Organisme Autònom
Institut del Teatre que resta detallada en l’annex I que s’adjunta al present dictamen,
en els termes en què va ser aprovada en sessió de la Junta de Govern de l’Organisme
de 12 de febrer de 2019, i que a continuació s’exposen.
 Crear una plaça de personal funcionari de “Subaltern” (BE) de l’Escala
d’Administració General, sotescala subaltern.
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 Amortitzar una plaça de personal funcionari d’“Ajudant de Serveis” (NC) de
l’Escala d’Administració Especial, sotescala Serveis Especials, Classe Personal
d’Oficis, Agrupacions Professionals (antic grup de classificació E).
 Crear una plaça de personal funcionari de “Tècnic Superior Informàtica” (CL) de
l’Escala d’Administració Especial, sotescala Serveis Especials, Classe Comeses
Especials, grup de classificació A, subgrup A1.
 Amortitzar una plaça de personal funcionari de “Tècnic Superior” (CN), de
l’Escala d’Administració Especial, sotescala Serveis Especials, Classe Comeses
Especials, grup de classificació A, subgrup A1.
 Creació de dues places de personal funcionari d’“Administratiu” (BC) de l’Escala
d’Administració General, grup de classificació C, subgrup C1.
 Amortització d’una plaça de personal funcionari d’“Auxiliar administratiu” (BD) de
l’Escala d’Administració General, sotsescala auxiliar.
 Amortització d’una plaça de personal funcionari de “Tècnic Auxiliar Gestió” (EM)
de l’Escala d’Administració Especial, sostescala Serveis Especials, Classe
Comeses Especials, grup de classificació C, subgrup C1.
 Creació d’una plaça de personal laboral de “Tècnic Superior Educació” (CG),
grup de classificació A, subgrup A1.
 Amortització d’una plaça de personal funcionari de “Tècnic Mitjà Educació” (DD)
de l’Escala d’administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe
Comeses Especials, grup de classificació A, subgrup A2.
 Creació d’una plaça de personal funcionari de “Tècnic Superior en
Documentació” (CT), de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica,
Classe Tècnics Superiors.
 Amortització d’una plaça de personal funcionari de “Tècnic Superior en Lletres”
(CH), de l’Escala d’Administració Especial, sotescala Serveis Especials, Classe
Comeses Especials, grup de classificació A, subgrup A1.
Segon. APROVAR l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre, que resta detallada en l’annex II, en els termes en què va
ser aprovada en sessió de la Junta de Govern de l’Organisme de 12 de febrer de
2019, i que a continuació s’exposen.
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 Suprimir el lloc de treball de “Tècnic Superior en Serveis Digitals”, codi retributiu
20.TG02, tipologia horària GMG (Intensiu Matí General), adscrit a la Unitat
d’Informàtica i Audiovisuals, orgànic P08A201.
 Incrementar un efectiu del lloc de treball de “Tècnic Superior Informàtica”, codi
retributiu 20.TG02, tipologia horària APA (Ampliat Partit Ampliada), adscrit a la
Unitat d’Informàtica i Audiovisuals, orgànic P08A201.
 Modificar l’adscripció d’un efectiu del lloc de d’“Auxiliar de suport a la gestió”
adscrit actualment a la Coordinació Acadèmica, orgànic P080100, amb tipologia
horària GMG i adscriure’l al Grup de Suport a les escoles, orgànic P08A001.
 Modificar la tipologia horària d’un efectiu del lloc de treball d’“Auxiliar de Suport a
la Gestió”, adscrit a la Secció de Recursos i Serveis Tècnics, orgànic P08A200,
codi retributiu 12.AG01, que passa d’APA (Ampliat Partit Ampliada) a GMG
(Intensiu Matí General).
 Modificar la tipologia horària d’un efectiu del lloc de treball d’“Auxiliar de Suport a
la Gestió”, adscrit al Grup de Suport a Escoles, orgànic P08A001, codi retributiu
12.AG01, que passa de GEG (Específic General) a d’APA (Ampliat Partit
Ampliada).
 Modificar la tipologia horària d’un efectiu del lloc de treball d’“Auxiliar de Suport a
la Gestió”, adscrit a la Gerència, orgànic P08A000, codi retributiu 12.AG01, que
passa d’APA (Ampliat Partit Ampliada) a GMG (Intensiu Matí General).
 Suprimir el lloc de treball d’“Auxiliar de suport a la gestió” (amb les diverses
tipologies horàries), codi retributiu 12.AG01, del que actualment l’Institut del
Teatre disposa de 28 efectius.
 Creació del lloc de treball d’“Auxiliar administratiu”, codi retributiu 12.AG01, dotat
de 25 efectius amb les següents adscripcions i dedicacions següents:
 Coordinació Acadèmica, orgànic P080100: 2 efectius tipologia horària GMG.
 Unitat de Secretaria Acadèmica, orgànic P080201: 2 efectius tipologia horària
GEG.
 Centre de Documentació Museu d’Arts Escèniques, orgànic P081100: 1
efectiu tipologia horària GMG.
 Centre Territorial del Vallès, orgànic P080300: 3 efectius tipologia horària
GEG.
 Gerència, orgànic P08A000: 1 efectiu tipologia horària GMG.
 Grup de Suport a les escoles, orgànic P08A001: 2 efectiu tipologia horària
GMG, 1 efectiu tipologia horària GEG i 1 efectiu tipologia horària APA.
 Unitat de Comptabilitat, orgànic P08A101-1: 3 efectius tipologia horària GMG.
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 Unitat de Gestió retributiva i contractació, orgànic P08A101-2: 2 efectius
tipologia horària GMG.
 Unitat de Gestió de Recursos Humans, orgànic P08A102-1: 3 efectius
tipologia horària GMG.
 Unitat Jurídica i Procedimental, orgànic P08A102-2: 1 efectiu tipologia horària
GMG.
 Secció de Recursos i Serveis Tècnics, orgànic P08A200: 3 efectius tipologia
horària GMG.
 Creació del lloc de treball d’“Administratiu”, codi retributiu 14.AT01, dotat de 3
efectius amb les següents adscripcions i dedicacions següents:
 Unitat de Secretaria Acadèmica, orgànic P080201: 1 efectiu tipologia horària
GEG.
 Unitat de Gestió retributiva i contractació, orgànic P08A101-2: 1 efectiu
tipologia horària GMG.
 Secció de Recursos i Serveis Tècnics, orgànic P08A200: 1 efectiu tipologia
horària GMG.
 Modificar l’adscripció de tres efectius del lloc de treball de “Personal docent de
caràcter general”, codi retributiu 20.EE02, tipologia horària GER (Específic
Reduït), actualment adscrits a les Escoles Superiors, orgànic P08000A, i
adscriure’ls a l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic, orgànic P08000B.
 Modificar la tipologia horària del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Gestió de
Recursos Humans”, orgànic P08A102-1, codi retributiu 18.A504, que passa de
GMG (Intensiu Matí General) a TC (Plena Dedicació).
 Modificar la tipologia horària del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Gestió
Retributiva i Contractació”, orgànic P08A101-2, codi retributiu 18.A504, que
passa de GMG (Intensiu Matí General) a TC (Plena Dedicació).
 Modificar la tipologia horària del lloc de treball de “Cap de la Unitat de
Comptabilitat”, orgànic P08A101-1, codi retributiu 21.A502, que passa d’APA
(Ampliat Partit Ampliada) a TC (Plena Dedicació).
 Suprimir el lloc de treball de “Personal docent de caràcter general”, codi retributiu
17.EE01, tipologia horària GEG (Específic General), adscrit a l’Escola
d’Ensenyament Secundari i Artístic, orgànic P08000B.
 Incrementar la dotació en un efectiu del lloc de treball de “Personal docent de
caràcter general”, codi retributiu 20.EE02, tipologia horària GEG (Específic
General), adscrit a l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic, orgànic
P08000B.
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Tercer. Sotmetre l’expedient relatiu a l’acord de modificació de plantilla al tràmit
d’exposició al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per
un termini de 15 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. La modificació de plantilla es considerarà definitivament
aprovada si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Quart. Fixar els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva.
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3), CUP - Poble
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Actiu (2) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de
la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 3 abstencions.
1.5.- Dictamen de data 18 de febrer de 2019, pel qual es proposa actualitzar els
imports assignats al codi retributiu PO01 - Personal Oficis Nivell 1 CTB i les
taules retributives consolidades de la Diputació de Barcelona per a 2019 (exp.
núm. 2019/1036).
“La Direcció dels Serveis de Recursos Humans ha valorat, mitjançant un informe emès
l’agost de 2018, el lloc de treball d’operari de serveis amb la finalitat d’adequar-lo a
l’actual context organitzatiu i de prestació de servei de la Diputació de Barcelona.
Aquesta nova valoració d’aquest lloc de treball respon a una sol·licitud de la
representació social, plantejada en el sí de la Mesa General de Negociació de la
Diputació de Barcelona, i, així mateix, a la necessitat d’actualització de la valoració
d’aquest lloc en particular, des de la darrera aprovació del catàleg retributiu de la
Diputació de Barcelona.
La valoració del lloc de treball d’operari de serveis inclou les dues figures que recull la
Relació de Llocs de Treball, operari de serveis (PA00E081), per als àmbits de neteja,
cuina, cosidor i rober, i operari de serveis logístics (PA01E081).
Per tal de dur a terme l’esmentada valoració, l’instrument tècnic emprat ha estat el
Manual de Valoració de Llocs de Treball vigent de la Diputació de Barcelona, el qual
ha estat aplicat a les fitxes descriptives que consten al manual de funcions de la
corporació.
L’aplicació del Manual permet, entre d’altres objectius, establir quin hagi de ser l’import
del complement específic. I ho fa tot avaluant cinc factors, d’acord amb el que preveu
l’article 24 b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: especial
dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat i les condicions en que es
desenvolupa el treball.
La valoració realitzada del lloc de treball d’operari de serveis ha conclòs que la
puntuació atorgada a cadascun dels factors analitzats ascendeix, d’acord amb el que
preveu el Manual de Valoració de Llocs de Treball, a 125 punts. Aquesta puntuació
obtinguda és l’element que permet determinar l’import del complement específic
d’aquest lloc de treball tot referint-lo a la política retributiva de la Diputació de
Barcelona. El resultat d’aquesta operació conclou que, per tal de garantir el principi
d’equitat interna del col·lectiu d’oficis, cal incrementar el complement específic del
referit lloc de treball en una quantia equivalent a 87,92 euros mensuals bruts d’acord
amb les taules retributives vigents per a l’exercici 2017, resultant un complement
específic total de 591,07 euros mensuals bruts. L’aplicació a aquest import dels
increments retributius previstos per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
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Generals de l’Estat per a l’any 2018 i pel 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, suposa que el complement específic total d’aquest lloc de treball ha d’ascendir
a 614,95 euros mensuals bruts, en termes retributius de 2019.
Actualment els llocs d’operari de serveis de la corporació, integrats en les agrupacions
professionals (antic grup E), tenen assignat a la Relació de Llocs de Treball, el nivell
de complement de destinació 8, i el complement específic identificat amb el codi
retributiu PO01 (Personal Oficis Nivell 1 CTB). Com a resultat de la valoració de lloc de
treball efectuada mitjançant l’informe emès l’agost de 2018 per la Direcció dels Serveis
de Recursos Humans correspon actualitzar els imports assignats a l’esmentat codi
retributiu d’acord amb les conclusions contingudes al referit informe, així com les
actualitzacions retributives derivades de la legislació que és d’aplicació, posteriorment
aprovades pel Ple de la corporació. Alhora, s’adoptaran les mesures de compensació
necessàries per tal que l’increment retributiu que suposa aquesta actualització no
suposi un increment de la massa salarial.
La proposta retributiva resultant, en tant que matèria que afecta les condicions de
treball dels empleats de la corporació, i d’acord amb el que preveu l’article 37 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ha estat objecte de negociació en
la Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona, reunida els dies 23
d’abril de 2018; 31 de maig de 2018; 11 de juny de 2018; 27 de setembre de de 2018;
25 d’octubre de 2018 i 12 de novembre de 2018.
Vist que l’Acord de Ple núm.1 de 31 de gener de 2019 aprova l’actualització de les
taules retributives consolidades de la Diputació de Barcelona per a 2019, i que cal
actualitzar-ne els imports reflectits per al codi retributiu PO01.
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local atribueix al Ple de la corporació la fixació de la quantia de les retribucions
complementàries fixes i periòdiques del personal funcionari.
En ús de les facultats que em confereix l’article 1.4 b) del Decret 6776/18, de 3 de juliol
de 2018, quant als nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a favor
dels òrgans unipersonals de la Diputació de Barcelona, sotmeto a la consideració del
Ple corporatiu, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- ACTUALITZAR, amb efecte de l’1 de gener de 2019, els imports assignats al
codi retributiu PO01 - Personal Oficis Nivell 1 CTB, com a conseqüència de la
valoració del lloc de treball, d’acord amb l’estructura retributiva que es detalla a
continuació:
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Factor
Base
351,27 €

Factor
Homologació
Carreres
197,80 €

Factor
Penositat /
Perill
65,88 €

Mòdul paga
Productivitat
41,71 €

Segon.- ACTUALITZAR les taules retributives consolidades de la Diputació de
Barcelona per a 2019 que substitueixen a les aprovades per l’Acord de Ple núm.1 de
31 de gener de 2019, d’acord amb l’annex que s’adjunta a aquest dictamen.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
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(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
1.6.- Dictamen de data 20 de febrer de 2019, pel qual es proposa ratificar, a
proposta de la Junta de Govern de l’ORGT de 18 de febrer de 2019, l’acord de la
Mesa de Negociació de matèries comuns de l’ORGT, de data 17 de desembre de
2018, referent als acords dels processos d’integració de la funció pública del
referit organisme autònom en la funció pública de la Diputació de Barcelona,
aprovat pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 20 de desembre de 2018 (exp.
núm. 2019/0003823).
“El ple de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 20 de desembre de 2018, la
ratificació de l'acord de la Mesa de Negociació de Matèries Comunes de l'Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de data 31 d'octubre de 2018 i de la
Mesa de Negociació de Matèries Comunes de la Diputació de Barcelona, de data 6 de
novembre d'octubre de 2018, d'integració de la funció pública de l'ORGT en la funció
pública de la Diputació de Barcelona, al qual s'incorporaven diversos acords de
negociació de les conseqüències sobre les condicions de treball del personal
funcionari integrat (Valoració de llocs de treball, confecció de la primera RLT de
l'ORGT, personal funcionari interí i altres procediments i disposicions transitòries) en el
Procés d'integració de la Funció Publica de l'ORGT a la funció pública de la Diputació
de Barcelona, i afectacions específiques al personal laboral que continuarà vinculat
orgànicament a l'ORGT (d'ara endavant "Acord d'integració").
Posteriorment, la Mesa de negociació de matèries comunes de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, en data 17 de desembre de 2018, va adoptar
dos acords. El primer acord fa referència a aspectes vinculats a l'esmentat "Acord
d'integració", i consisteix en la fixació dels períodes de permanència dels llocs de
treball "Agent Tributari Entrada Perifèric (ATEP)" i "Agent Tributari Entrada No Perifèric
(ATENP) i a la transició de condicions de treball en el cas de jornada ampliada
(superiors a l'ordinària).
D'una banda, formen part de "l'Acord d'integració" les fitxes descriptives i la valoració
dels llocs de treball esmentats, concretament a les fitxes 111 i 112 respectivament. Per
un error material no es va incorporar als acords signats la consideració negociada i
acordada de què la permanència en el lloc corresponent a la fitxa 111 (ATEP) seria
d'un any i la permanència en el lloc corresponent a la fitxa 112 (ATENP) seria de dos
anys en el desenvolupament de les funcions de forma satisfactòria per tal de ser
adscrit al lloc de treball "d'Agent Tributari" (fitxa descriptiva 94) amb les condicions de
treball inherents.
D'altra banda, cal consignar també la regulació del règim transitori per
desenvolupament de la jornada ampliada, ja que la seva regulació és diferent
l'ORGT que a la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, la voluntat és establir
règim transitori mantenint les condicions de les assignacions fins a 31.12.2018,

al
de
un
en
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relació amb el nombre de tardes setmanals de presència per mentre no es convoquen
les corresponents provisions de llocs de treball.
Així mateix, en la mateixa reunió de la Mesa de negociació de matèries comunes de
l'ORGT de 17 de desembre de 2018, es va prendre l'acord per a l'aprovació de
l'aplicació de l'increment retributiu màxim per a 2018 previst a l'article 18, Dos),
paràgraf cinquè, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'any 2018, establint-se que aquest increment addicional es destini a una millora
del factor anual de productivitat. Aquest segon acord sindical es va aprovar, per raons
d'urgència, per Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 24 de
desembre de 2018, la part resolutiva del qual disposà el següent:
"Primer.- APROVAR l'acord assolit el passat 17 de desembre de 2018 per la Mesa de
negociació de matèries comunes de l'ORGT sobre l'aplicació del 0,3, per cent, amb caràcter
general, en els termes previstos a la Llei 6/2018, al personal de l'ORGT, de manera que
l'import màxim del factor anual de productivitat quedi establert per a l'any 2018 en
1.505,65 €, amb els mateixos criteris acordats en la MGNMC de la Diputació de Barcelona
de 29 de novembre de 2018"
Segon.- APROVAR el document comptable AD amb càrrec a l'aplicació pressupostària
932/15002 del vigent pressupost de l'ORGT per import de 83.148 euros, en concepte de
l'increment del 0,3 addicional de la massa salarial prevista per al complement de
productivitat anual 2018, per tal d'habilitar el passi d'aquesta consignació al pressupost 2019
mitjançant l'expedient de modificació del pressupost per incorporació de romanents".

D'acord amb les previsions de l'article 36.3 i 37.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Vist que l'article 38.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre estableix que
per a la validesa i eficàcia els acords adoptats en el marc de les corresponents Meses
de negociació resulta necessària l'aprovació, expressa i formal, per l'òrgan de govern
de l'organisme o administració pública corresponent.
Vist l’informe del Director de serveis de Recursos Humans de l’ORGT de data 30 de
gener de 2019.
D’acord amb el que disposa l’article 28 dels Estatuts de l’Organisme de Gestió
Tributària, publicats al BOPB en data 4 de maig de 2015, que reserva al Ple de la
Diputació de Barcelona l’exercici de determinades competències.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable i en ús de les
competències atribuïdes a 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 de 17 de juliol de 2018), aquesta presidència delegada
sotmet a la consideració del Ple corporatiu, prèvia proposta de la Junta de Govern de
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l’Organisme de Gestió Tributària, reunida el dia 18 de febrer de 2019, i previ informe
de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos
Humans, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’Acord de la Mesa de Negociació de matèries comunes de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de data 17 de desembre
de 2018, referit als Acords del procés d’integració de la funció pública de l’ORGT a la
funció pública de la Diputació de Barcelona, aprovats pel Ple de la corporació de data
20 de desembre de 2018, que es transcriu a continuació:
“1. Esmenar als acords d’integració l’errada material relativa al llocs de treball corresponents
a les fitxes 111 i 112, en el sentit de fixar en 1 i 2 anys respectivament la permanència en el
lloc de treball amb un desenvolupament de funcions satisfactori per tal de ser adscrit al lloc
de treball “d’Agent Tributari” (fitxa descriptiva 94) amb les condicions de treball inherents”.
“Establir un règim transitori en les condicions de treball del personal que fins a 31.12.2018 té
assignades jornades ampliada, en el sentit que continuaran amb el règim de tardes i horari
actual a l’ORGT per mentre ocupin la dotació que desenvolupen actualment. A partir d’1 de
gener de 2019, les assignacions de les dedicacions seran al llocs de treball i no a les
persones, i la seva provisió incorporarà i informarà de formà prèvia el règim de tardes
establert a la Diputació de Barcelona. En ambdós casos les retribucions seran les
corresponents al règim retributiu de les jornades ampliades i horaris establert a la Diputació
de Barcelona”.
“2. Increment addicional del factor anual de productivitat per al 2018 per aplicació de l’article
18, Dos), paràgraf cinquè, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2018.
L’article 18.dos paràgraf cinquè de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2018, disposa, en relació amb les retribucions del personal al servei de
les administracions públiques, que es podrà autoritzar un increment addicional de fins al 0,3
% de la massa salarial (en aquelles administracions en situació de superàvit pressupostari
en l’exercici 2017) per, entre altres mesures, la implementació de plans o projectes de
millora de la productivitat o la eficiència.
Constatat que l’ORGT va complir amb el requisit d’estar en situació de superàvit
pressupostari durant l’exercici 2017, s’estableix que aquest increment addicional es destini a
una millora del factor anual de productivitat.
La distribució de la quantia econòmica resultant d’aplicar el percentatge referit als paràgrafs
anteriors a la massa salarial de l’any 2017, determina que l’import màxim del factor anual de
productivitat quedi establert per l’any 2018 en 1.505,65 euros, amb els mateixos criteris
acordats a la MGNMC de la Diba el 29 de novembre de 2018”
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Segon.- PUBLICAR l’Acord de la Mesa de Negociació de matèries comunes de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de data 17 de desembre
de 2018 en el portal de transparència de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
1.7.- Dictamen de data 22 de febrer de 2019, pel qual es proposa incrementar les
retribucions bàsiques i complementaries del personal laboral al servei de
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària 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 els efectes retroactius a l’1 de gener de 2019, a
proposta de la Junta de Govern de l’ORGT de 18 de febrer de 2019 (exp. núm.
2019/0003822).
“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 2019 integrat pels estats de despeses i
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).
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 2018, va aprovar
la integració de la funció pública de l’ORGT a la funció pública de la Diputació de
Barcelona, el referit Acord incorpora les taules retributives i estructura retributiva del
personal laboral de l’Organisme de Gestió Tributària, sent que els conceptes vinculats
exclusivament als llocs de treball s’han assimilat i homogeneïtzat en quantia i
denominació a la normativa en matèria de complements retributius aplicable al
personal funcionari.
L’article 3.Dos del Reial decret 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector (RDL 24/2018) (BOE
núm. 312 de 27 de desembre de 2018 i BOE núm. 25 de 29 de gener de 2109) 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
vigent 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
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ordinàries de gener a desembre de 2019 i en els 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.
Vista l’acta subscrita en data 30 de gener de 2019 amb la representació laboral de
l’ORGT, per mitjà de la qual ambdues parts acorden, al punt 1, l’aprovació de
l’increment retributiu màxim per a 2019 respecte de les retribucions del personal
laboral de l’ORGT previst a 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, amb efecte retroactiu a 1 de gener de 2019.
Vist allò que disposen, en matèria de negociació col·lectiva, l’article 32 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, i l’article 87 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, i atès
que l’ORGT no es troba afectat per la vigència de cap conveni col·lectiu d’àmbit
sectorial d’aplicació al seu personal laboral.
Vist l’informe del Director de serveis de Recursos Humans de l’ORGT de data 30 de
gener de 2019.
D’acord amb el que disposa l’article 28 dels Estatuts de l’Organisme de Gestió
Tributària, publicats al BOPB en data 4 de maig de 2015, que reserva al Ple de la
Diputació de Barcelona l’exercici de determinades competències.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable i en ús de les
competències atribuïdes a 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 de 17 de juliol de 2018), aquest diputat delegat sotmet a la
consideració del Ple corporatiu, prèvia proposta de la Junta de Govern de l’Organisme
de Gestió Tributària, reunida el dia 18 de febrer de 2019, i previ 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, respecte de les retribucions
vigents a 31 de desembre de 2018 del personal laboral de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, 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.
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Segon.- APROVAR l’actualització de les taules retributives del personal de l’ORGT per
a l’any 2019, d’acord amb l’annex que s’adjunta que recull l’increment retributiu
aprovat.
Tercer.- APROVAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
l’increment de les retribucions del personal laboral de l’ORGT, aniran a càrrec de les
partides corresponents del pressupost de l’ORGT per a l’any 2019.
Quart.- PUBLICAR l’annex que conté les taules retributives del personal laboral de
l’ORGT 2019, en el portal de transparència de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
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(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
1.8.- Dictamen de data 20 de febrer de 2019, pel qual s’acorda ratificar l’acord de
la Comissió Negociadora del personal laboral de l’ORGT, pel qual s’aprova
l’adhesió del personal laboral d’aquest organisme autònom al conveni col·lectiu
laboral de la Diputació de Barcelona, amb les modificacions introduïdes als
pactes socials 2000-2003 i 2004-2007 i els acords de la MGNMC de la Diputació
de Barcelona 2007-2011; 2011-2015 i 2015-2019, a proposta de la Junta de
Govern de l’ORGT, de 18 de febrer de 2019 (exp. Núm. 2019/0003821).
“El marc dels acords i condicions del procés d’integració aprovat pel ple de la Diputació
de Barcelona en sessió de data 20 de desembre de 2018 incorpora “L’acord de
negociació de les conseqüències sobre les condicions de treball del personal
funcionari integrat (Valoració de llocs de treball, confecció de la primera RLT de
l’ORGT, personal funcionari interí i altres procediments diversos) en el Procés
d’integració de la Funció Publica de l’ORGT a la funció pública de la Diputació de
Barcelona, i afectacions específiques al personal laboral que continuarà vinculat
orgànicament a l’ORGT”.
L’esmentat Acord recull, en quant al règim específic del personal laboral de l’ORGT,
que aquest continuarà amb adscripció orgànica i prestant serveis a l’ORGT ad
personam en les mateixes condicions de treball que el personal funcionari que
s’integra a la Diputació de Barcelona. A tal efecte la representació social del personal
laboral es va comprometre a signar un acord d’adhesió, en virtut de l’autonomia
col·lectiva de la que disposa, perquè els acords i condicions assolides en el Procés
d’integració que siguin possibles fàcticament i jurídica s’apliquin també al personal
laboral, en concordança amb l’apartat catorzè de l’acord de la Mesa de Negociació de
matèries comunes de l’ORGT de 27 de febrer de 2015, aprovat pel Ple de la Diputació
de Barcelona de 26 de març de 2015.
Vista l’acta subscrita en data 30 de gener de 2019 amb la representació laboral de
l’ORGT, que aprova en el punt 2, l’adhesió del personal laboral de l’Organisme Gestió
Tributària al conveni col·lectiu vigent del personal laboral al servei de la Diputació de
Barcelona (DOGC, núm. 2253, de 6 de setembre de 1996) i als Pactes Socials i
Acords igualment vigents, en allò que resulta d’aplicació al personal laboral, el
contingut del qual es reprodueix íntegrament a continuació:
“El marc dels acords i condicions del procés d’integració aprovat pel Ple de la Diputació de
Barcelona en sessió de data 20 de desembre de 2018, d’aplicació al personal laboral de
l’ORGT, incorpora “L’acord de negociació de les conseqüències sobre les condicions de
treball del personal funcionari integrat (Valoració de llocs de treball, confecció de la primera
RLT de l’ORGT, personal funcionari interí i altres procediments diversos) en el Procés
d’integració de la Funció Publica de l’ORGT a la funció pública de la Diputació de Barcelona,
i afectacions específiques al personal laboral que continuarà vinculat orgànicament a

Àrea de Presidència
Secretaria General

l’ORGT”, signat el dia 25 de juny de 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’ORGT, les
Federacions de CCOO i UGT Catalunya i les Seccions sindicals de CCOO i UGT a l’ORGT i
DIBA, respectivament.
L’esmentat Acord recull, en quant al règim específic del personal laboral de l’ORGT, que
aquest continuarà amb adscripció orgànica i prestant serveis a l’ORGT ad personam en les
mateixes condicions de treball que el personal funcionari que s’integra a la Diputació de
Barcelona. A tal efecte la representació social del personal laboral es va comprometre a
signar un acord d’adhesió, en virtut de l’autonomia col·lectiva de la que disposa, perquè els
acords i condicions assolides en el Procés d’integració que siguin possibles fàcticament i
jurídica s’apliquin també al personal laboral, en concordança amb l’apartat catorzè de l’acord
de la Mesa de Negociació de matèries comunes de l’ORGT de 27 de febrer de 2015. També
recull que es tindrà en compte l'adequació necessària a les condicions de treball pròpies de
l'ORGT respecte de les quals ja s'hagi adoptat un acord d'equiparació i/o adhesió.
Es posa en comú el marc normatiu aplicable al personal laboral de l’ORGT des de la data
d’adhesió: conveni col·lectiu Diputació de Barcelona 1996-1999, Pactes socials 2000-2003 i
2004-2007 i Acords de la Mesa General de Negociació 2007-2011, 2011-2015 i 2015-2019
vigents, quin contingut es troba a https://transparencia.diba.cat/ca/acords-i-convenispersonal-funcionari-i-laboral, tot respectant ad personam les condicions que fan referència
als triennis.
A partir de la data d’adhesió, els acords futurs de la Mesa General de Negociació de
Matèries Comunes de la Diputació de Barcelona aplicables al seu personal laboral,
afectaran també al personal laboral propi de l’ORGT per tal com estaran adherits al conveni
col·lectiu de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la clàusula
addicional segona dels esmentats Pactes Socials 2000-2003 prorrogats.
Tenint en consideració els compromisos adoptats i en virtut de l’autonomia col·lectiva de la
què disposa la representació social del personal laboral de l’ORGT present a aquesta
Comissió Negociadora, i que ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació suficient,
conforme a l’article 32 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i a l’article 87 del Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors i segons l’establert al seu article 92.1, la Comissió Negociadora acorda:
“Primer.- L’adhesió del personal laboral de l’Organisme de Gestió Tributària al conveni
col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Barcelona publicat al DOGC de data 6 de
setembre de 1996, amb les modificacions introduïdes pels pactes socials 2000-2003 i 20042007 i els Acords de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes de la Diputació
de Barcelona 2007-2011, 2011-2015 i 2015-2019 respectivament, actualment en vigor.
Segon.- Fixar com a data d’efectes de l’adhesió la del dia 1 de gener de 2019”.

Vist allò que disposen, en matèria de negociació col·lectiva, l’article 32 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, i els articles 87 i 92.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de
23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, i
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atès que l’ORGT no es troba afectat per la vigència de cap conveni col·lectiu d’àmbit
sectorial d’aplicació al seu personal laboral.
Vist l’informe del director de Serveis de Recursos Humans de l’ORGT de data 30 de
gener de 2019.
D’acord amb el que disposa l’article 28 dels Estatuts de l’Organisme de Gestió
Tributària, publicats al BOPB en data 4 de maig de 2015, que reserva al Ple de la
Diputació de Barcelona l’exercici de determinades competències.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable i en ús de les
competències atribuïdes a 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 de 17 de juliol de 2018), aquesta presidència delegada
sotmet a la consideració del Ple corporatiu, prèvia proposta de la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària, reunida el dia 18 de febrer de 2019, i previ informe
de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos
Humans, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer- RATIFICAR l’acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 30 de gener
de 2019, d’adhesió del personal laboral de l’Organisme de Gestió Tributària al conveni
col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona publicat al DOGC
de 6 de setembre de 2016, amb les modificacions introduïdes pel pactes socials 20002003 i 2004-2007 i els Acords de la Mesa General de Negociació de Matèries
Comunes de la Diputació de Barcelona 2007-2011, 2011-2015 i 2015-2019
respectivament, actualment en vigor. I fixar com a data d’efectes de l’adhesió la del dia
1 de gener de 2019.
Segon.- PUBLICAR l’acord d’adhesió de la Comissió Negociadora de 30 de gener de
2019 en el portal de transparència de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
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1.9.- Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 1341/19, de data 13 de
febrer de 2019, que resol nomenar amb caràcter definitiu el senyor Aurelio
Corella Colás, per ocupar el lloc de treball de tresorer de la Diputació de
Barcelona.
“Per Decret d’aquesta Presidència núm. 3679 de 23 d’abril de 2018, modificat pel
Decret núm. 5046 de 23 de maig de 2018, s’aprovà la convocatòria i les bases per a la
provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de tresorer/a de la
Diputació de Barcelona (H-1/18), reservat a funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
La convocatòria esmentada es va fer pública mitjançant resolució de la directora
general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya PRE/2123/2018, de 30
d’agost, (DOGC. Núm. 7711, de 21 de setembre de 2018) i per resolució de la Direcció
General de la Funció Pública del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública de 25
de setembre de 2018, (BOE núm. 237, d’1 d’octubre de 2018).
Conclòs el termini per a la presentació de sol·licituds han sol·licitat participar en la
convocatòria, en temps i forma, els aspirants següents:
Carrero López, Jesús
Corella Colás, Aurelio
Gómez Acín, Marta
Jorba Muñoz, Montserrat
Juez Berge, Lourdes
Manau Terrés, Jordi
Martínez Lacambra, Leonor
Mas Parés, Isabel
Mateu Bea, Josep Jaume
Torres Morales, Maria del Carmen
Examinada la concurrència dels requisits exigits en les bases reguladores, tots els
aspirants reuneixen els requisits exigits a la base segona de la convocatòria per
participar-hi.
La major idoneïtat dels aspirants admesos s’ha realitzat atenent als mèrits aportats a
l’apreciació de la seva capacitat sobre la base de la seva experiència professional, la
seva formació i la docència que declaren haver impartit.
En data 7 de febrer de 2019 el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació ha signat una proposta sobre la resolució de la
convocatòria, les conclusions de la qual es transcriuen:
“D’acord amb la documentació al·legada sobre els mèrits, la capacitat i l’experiència, es
realitzen les següents conclusions:
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1.- De la valoració de l’experiència professional dels aspirants admesos es conclou que els
candidats Jesús Carrero López, Aurelio Corella Colàs, Lourdes Juez Berge, Jordi Manau
Terrés i Jaume Mateu Bea, són els que acrediten major nombre d’anys de serveis efectius
prestats. Tots ells acrediten més de 20 anys de serveis prestats com a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional d’acord amb la “Relación
Individualizada de Méritos Generales: Subescala/Categoría: Intervención-tesorería,
categoria Superior” i la “Relación Individualizada de Méritos Generales: Intervencióntesorería, categoria Entrada”, ambdues de data 16 de maig de 2018.
2.- Les candidates Leonor Martínez Lacambra i Maria del Carmen Torres Morales també
acrediten un nombre d’anys d’experiència professional com a funcionàries d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional que els pressuposa idoneïtat per ocupar el lloc de
treball objecte de la present convocatòria. Això no obstant, ambdues candidates es queden
per sota dels 20 anys d’experiència acreditada, per la qual cosa, qui signa aquesta proposta,
considera que no són les candidates més idònies per ocupar el lloc de treball de tresorer/a
de la Diputació de Barcelona.
3.- Les candidates Marta Gómez Acín, Montserrat Jorba Muñoz i Isabel Mas Parés,
acrediten un nombre d’anys de serveis efectius prestats com a funcionàries d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional molt inferior a la resta d’aspirants admesos, totes
tres aspirants es queden per sota dels 10 anys d’experiència, per la qual cosa, qui signa
aquesta proposta, considera que no són les candidates més idònies per ocupar el lloc de
treball de tresorer/a de la Diputació de Barcelona.
4.- Quant a l'experiència professional, el senyor Aurelio Corella Colás acredita 36 anys i 8
mesos de serveis efectius prestats com a funcionari d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional, d’acord amb la “Relación Individualizada de Méritos Generales:
Subescala/Categoría: Intervención-tesorería, categoria Superior” i la “Relación
Individualizada de Méritos Generales: Intervención-tesorería, categoria Entrada”, ambdues
de data 16 de maig de 2018, publicades pel Ministerio de Hacienda y Función Pública, del
Govern d’Espanya. Durant aquest període ha ocupat el lloc de treball de tresorer, entre els
quals, el de l’Ajuntament de Badalona –lloc de treball que ocupa actualment-, el de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i el del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Aquesta experiència acreditaria provada capacitat tècnica per a ocupar el lloc de tresorer de
la Diputació de Barcelona.
5.- Altres aspirants també acrediten experiència professional com a tresorers en diverses
administracions locals, però el nombre d’anys de serveis prestats que acrediten és inferior a
l’acreditat pel senyor Corella Colás. Aquest és el cas del funcionari Jesús Carrero López i de
la funcionària Lourdes Juez Berge, que acrediten 29 anys i 7 mesos i 20 anys i 10 mesos,
respectivament. No obstant, s’ha de fer constar que l’accés a la categoria superior de la
subescala d’intervenció/tresoreria de la senyora Juez Verge va tenir lloc l’any 2011.
6.- També és inferior el nombre d’anys de serveis que acredita el funcionari Jaume Mateu
Bea, amb l’afegit, en aquest cas, que de l’experiència que relaciona al seu currículum no ha
ocupat cap lloc de tresorer.
7.- D’altra banda, i pel que fa a la formació, el senyor Corella Colás s’ha format en l’àmbit de
gestió administrativa (Postgrau organitzat per la Universitat d’Alcalá de Henares cursat l’any
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1.993), i ha assistit, de de l’any 2009 i fins l’any 2017, al seminari d’actualització per a
interventors organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Àmbits de
formació que pressuposen l’adquisició de coneixements idonis per desenvolupar el lloc de
treball de tresorer/a de la Diputació de Barcelona.
En virtut de tot l’anterior, considero que l’aspirant Aurelio Corella Colás és, dels aspirants
admesos a la present convocatòria, vista la seva experiència professional, la formació que
ha rebut i la seva experiència com a docent el candidat més idoni per a l'exercici del lloc de
treball convocat.
Per aquest motiu, PROPOSO el nomenament del funcionari d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional Aurelio Corella Colás com a tresorer/a de la Diputació de
Barcelona.”

L’article 80 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic disposa que la lliure designació
amb convocatòria pública consisteix en l’apreciació discrecional per part de l’òrgan
competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per al
desenvolupament del lloc de treball.
L’article 27.1 b) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
determina els supòsits excepcionals de cobertura pel sistema de lliure designació dels
llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional. S’han seguit els requisits i procediment que estableix aquesta norma als
articles 45 i següents per a la convocatòria del lloc de treball de tresorer/a de la
Diputació de Barcelona, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 46.3
d’aquest Reial decret,
RESOLC
Primer. Nomenar amb caràcter definitiu el senyor Aurelio Corella Colás, funcionari
amb habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció tresoreria, categoria
superior, per ocupar el lloc de treball de tresorer de la Diputació de Barcelona, lloc de
treball reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional,
que tindrà efectes el dia en què prengui possessió en base a les consideracions
efectuades a la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon. El termini possessori serà l’establert a l’article 41 del Reial decret 128/2018, de
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional.
Tercer. Les característiques retributives del lloc de treball de Tresorer són les
següents: nivell de complement de destinació 30, codi de lloc de treball A.30.A1002,
factor exclusiva (EA).
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El factor d’Exclusiva (EA), de conformitat amb els requeriments que aprovà el Ple de la
corporació en sessió celebrada el 24 de març de 1994, modificada posteriorment per
Acord Plenari de data 30 de març de 2000, comporta necessàriament:
- la impossibilitat d’exercir qualsevol activitat per la qual es percebi retribució, tant
en el sector públic com en el privat, susceptible de ser declarada compatible o
incompatible a l’empara de la legislació vigent en cada moment. S’exclou de la
dita incompatibilitat, l’autorització per exercir com a professor universitari
associat en règim de dedicació no superior a la parcial i de durada determinada,
així com, excepcionalment, per realitzar les activitats d’investigació o
d’assessorament en supòsits concrets, que no corresponguin a les funcions del
personal adscrit a les diferents administracions públiques, sempre que s’hagin
encarregat per concurs públic o per requerir especials qualificacions que sols
ostenten persones afectades pel règim d’incompatibilitats vigent;
- una dedicació superior a l’ordinària establerta per al lloc de treball que sigui
objecte de l’assignació del factor realitzada en règim partit de matí i tarda;
- lliure disponibilitat.
El manteniment d’aquesta dedicació resta condicionat al compliment dels requeriments
fixats en el Decret núm. 10150/14, de 13 de novembre de 2014 o, en el cas de tenir
assignada una jornada especial, al Dictamen de 7 de març de 1994, aprovat pel Ple de
la Diputació de Barcelona en la sessió de 24 de març de 1994 i modificat pel posterior
Acord plenari de data 30 de març de 2000.
Quart. Donar compte al Ple de la Corporació d’aquest Decret de nomenament definitiu
com a tresorer de la Diputació de Barcelona, a efectes del seu coneixement, i notificarlo a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya i a la Dirección General de la Función Pública, del Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, perquè efectuïn la preceptiva anotació del
nomenament i la publicació en els corresponents diaris oficials.”
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
HASH del video:”KvYNziT/yXW/J4tHZ0TCCFkURo6q+g4F/mBPoZmzZMA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019022801?ts=1705

I el Ple en resta assabentat.
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Servei de Programació
1.10.- Dictamen de data 20 de febrer de 2019, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 3/2019 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/0000845).
“Fets
Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2019. Les modificacions
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost.
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la
consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit
entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en
el annex I d’aquest dictamen.
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2019. Aquesta
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.
Fonaments de dret
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit,
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris,
transferència de crèdit i baixes de crèdits.
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.
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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.
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.
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 de abril, pel que es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la Presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
D’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al BOPB d’11 de juliol
de 2018 (apartat 4.1.4.b), la facultat de formular propostes està delegada en el Diputat
delegat d’hisenda, recursos humans, processos i societat de la informació.
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 3/2019 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, per un import de cent quaranta-tres milions
sis-cents setanta-dos mil noranta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims
(143.672.099,58 €), que es tramita mitjançant suplements de crèdit, crèdits
extraordinaris i transferències de crèdit, amb el detall que es recull en l’annex I, que es
considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
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,
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i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i el diputat no adscrit (1), el vot en contra del
Grup polític Partit Popular (3) i l’abstenció dels Grups polítics Entesa (5), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 35 vots
a favor, 3 vots en contra i 10 abstencions.
1.11.- Dictamen de data 20 de febrer de 2019, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 3/2019 al Pressupost, per a l'exercici 2019, de l’Organisme
de Gestió Tributària en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari,
a proposta de la Junta de Govern d’aquest organisme autònom, de 18 de febrer
de 2019 (exp. núm. 2019/0000845).
“Fets
Per acord de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, de data
14/02/2019, s’ha informat una modificació del pressupost de l’exercici 2019 per
suplements de crèdit per import de 4.603.250,00 euros i crèdits extraordinaris per
270.000,00 i s’ha elevat al Ple de la Diputació per a la seva aprovació inicial; tot això
d’acord amb l’article 9, apartat e), en relació amb l’article 28, apartat 1.c) dels Estatuts
de l’ORGT (BOPB de 4 de maig de 2015).
De conformitat amb el que consta a la memòria justificativa emesa per la gerència de
dit Organisme, davant la necessitat de finançar diversos projectes i obligacions dins
l’àmbit del capítol 2 de despeses corrents i del capítol 6 d’inversions corrents, d’acord
amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter inajornable, es
proposa la modificació del pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
que serà finançant amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
L’esmentada modificació pressupostària núm. 03/2019 que s’eleva al Ple, per un
import de 4.873.250,00 euros, es finançarà totalment amb la incorporació de romanent
líquid de tresoreria.
Aquesta modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i
determinat de les despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici
següent.
Fonaments de dret
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
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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.
Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos, regulen 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.
D’acord amb el que es preveu a la Base 16 de les d’Execució del Pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2019, en
relació amb els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, l’expedient de modificació
requereix de la Memòria justificativa d’acord amb el contingut previst a l’art. 37.2 del
RD 500/1990 i que consta a l’expedient.
Així mateix, consta a l’expedient l’informe de la Intervenció delegada de data 6 de
febrer de 2019.
D’acord amb el que disposa l’article 28, apartat 1.c) dels Estatuts de l’ORGT (BOPB 4
de maig de 2015), li correspon al Ple de la Diputació l’aprovació de les modificacions
pressupostàries, a proposta de la Junta de Govern de l’ORGT.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la Presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
D’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al BOPB d’11 de juliol
de 2018 (apartat 4.1.4.b), la facultat de formular propostes està delegada en el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació.
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 3/2019 del pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de l’exercici 2019, per un import de quatre milions
vuit-cents setanta-tres mil dos-cents cinquanta euros (4.873.250,00€), que es tramita
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mitjançant suplements de crèdit i un crèdit extraordinari, finançats amb romanent líquid
de tresoreria, amb el detall següent:
Suplement de crèdit
Subconcepte
932/21600
932/22201
932/22708
932/62500
932/62600
932/63200

Descripció
Manteniment informàtic
Comunicacions postals
Serveis de recaptació a favor entitat
Total cap 2
Mobiliari
Equips per a processos d’informació
Obres millora oficines propietat
Total cap 6

Consignació
Inicial
1.370.000,00
8.300.000,00
2.000.000,00
17.555.000,00
100.000,00
200.000,00
50.000,00
700.000,00

Import
220.000,00
2.500.000,00
884.250,00
3.604.250,00
474.000,00
350.000,00
175.000,00
999.000,00

Consignació
Inicial
0,00
0,00
18.255.000,00

Import
270.000,00
270.000,00
4.873.250,00

Crèdits extraordinaris
Subconcepte Descripció
932/22790
Estudis i treballs de suport local
Total cap 2
Total modificació

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.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i el diputat no adscrit (1) i
l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 40 vots a favor i 8 abstencions.
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1.12.- Dictamen de data 20 de febrer de 2019, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 2/2019 al Pressupost, per a l'exercici 2019, de l’Institut del
Teatre (exp. núm. 2019/0000845).
“Fets
Per Acords de la Mesa General de Negociació de data 29 de novembre de 2018 es
van aprovar diverses mesures d’aplicació al personal al servei de la Diputació de
Barcelona i els seus Organismes, que tenen repercussió econòmica en el pressupost
aprovat per al 2019.
La millora social complementària per edat és un complement de l’actual sistema de
millores socials vigent a la Diputació de Barcelona fruit de la negociació col·lectiva i
que s’aprovà per Acord de la MGNmc, de 29 de novembre de 2018, i ratificat per acord
plenari de data 20 de desembre de 2018. Aquesta millora complementària pretén
ajudar als empleats i empleades a fer front a determinades necessitats derivades de
l’increment de les càrregues familiars, resultat de l’actual conjuntura econòmica i
social, així com de l’augment de la despesa sociosanitària i de mobilitat que es
produeix en arribar a determinada edat.
D’acord amb el que estableix l’article 18.dos paràgraf cinquè de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, es considera, com a
mesura incentivadora, destinar l’increment del 0,3 % addicional de la massa salarial
previst en aquest article a la productivitat anual en els termes que es determina a la
disposició transitòria segona d’aquesta normativa (aprovat per Acord de la MGN de
data 29 de novembre de 2018).
De la mateixa manera es van aprovar Acords relatius a incrementar el mòdul del factor
anual de productivitat, que passa d’un mòdul per jornada normalitzada de 1.373,59 € a
1.505,65 €, i del preu unitari de referència del mòdul d’ajut al menjador, que passa de
8 € a 9 €.
D’altra banda, l’Institut del Teatre va aprovar per acord de la Junta de Govern de
l’Institut del Teatre en sessió extraordinària de data 27 de novembre de 2018,
posteriorment ratificat per acord plenari de la Diputació de Barcelona de 20 de
desembre de 2018, l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 13 de
novembre de 2018, entre l’Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO,
sobre la suspensió de les convocatòries i el reconeixement del dret a la percepció del
complement de carrera (NT-nivell de transició) per al personal docent i de suport a la
docència de l’Institut del Teatre, i en el moment actual s’ha realitzat un segon decret
que amplia la previsió de desembre 2018.
Finalment, les quotes de seguretat social que cobreixen la contingència d’accidents de
treball s’han incrementat per Decret 28/2018, de 28 desembre, per a la revalorització

Àrea de Presidència
Secretaria General

de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i
d’ocupació.
Atès que aquesta despesa no estava prevista al pressupost inicial de l’orgànic 99600
de capítol I per a l’exercici 2019 i, per tant, no hi ha crèdit suficient a la bossa de
vinculació d’aquest capítol, cal suplementar les corresponents aplicacions
pressupostàries per un import de 434.728,80 €.
El capítol 2 de despeses del pressupost de l’Institut del Teatre s’ha vist reduït, de
forma important, respecte al pressupost del exercici 2018, de manera que el
pressupost aprovat resulta insuficient per donar resposta a les necessitats reals de la
institució i la previsió del conjunt de despeses compromeses.
El capítol 4 requereix de forma urgent fer front a les despeses relatives al conveni de
col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per a
l’organització de la 2a edició de l’esdeveniment “Dansa Quinzena Metropolitana” que
tindrà lloc l’any 2019 i preveu una programació d’espectacles als teatres i diversos
espais en diversos municipis de la corona metropolitana de Barcelona.
El capítol 6 requereix de forma urgent fer front a les despeses relatives a l’adquisició
del programa informàtic de coordinació d’activitats empresarials vinculat a la prevenció
de riscos laborals i l’adquisició de 7 vestits de la cantant i soprano Montserrat Caballé i
Folch pel seu valor cultural i artístic per incorporar-los al Centre de documentació del
Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (CDMAE).
Davant la necessitat de finançar diversos projectes i obligacions dins l’àmbit del capítol
1 de despeses de personal, del capítol 2 de despeses corrents, del capítol 4 de
transferències corrents i del capítol 6 d’inversions corrents, d’acord amb les previsions
de despesa d’obligat compliment i de caràcter inajornable, es proposa la modificació
del pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que serà finançant amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria.
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 12/02/2019, s’ha
informat una modificació del pressupost de l’exercici 2019 per suplements de crèdit per
import de 681.807,02 euros i crèdits extraordinaris per 234.248,44 euros i s’ha elevat
al Ple de la Diputació per a la seva aprovació inicial.
De conformitat amb el que consta a la memòria justificativa emesa per la gerència de
l’Institut del Teatre, davant la necessitat de finançar diversos projectes i obligacions i
d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter inajornable,
es proposa la modificació del pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
que serà finançant amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
L’esmentada modificació pressupostària núm. 02/2019 que s’eleva al Ple, per un
import de 916.055,46 euros, es finançarà totalment amb la incorporació de romanent
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líquid de tresoreria, quedant un romanent líquid de tresoreria de lliure disposició
després d’aquesta modificació d’1.920.766,95 €.
Aquesta modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i
determinat de les despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici
següent.
Fonaments de dret
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit,
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos, regulen 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.
D’acord amb el que es preveu a la Base 19 de les d’Execució del Pressupost de
l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019, en relació amb els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, l’expedient de modificació requereix de la Memòria justificativa
d’acord amb el contingut previst a l’art. 37.2 del RD 500/1990 i que consta a
l’expedient.
Així mateix, consta a l’expedient l’informe de la Intervenció delegada de data 8 de
febrer de 2019.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la Presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
D’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al BOPB d’11 de juliol
de 2018 (apartat 4.1.4.b), la facultat de formular propostes està delegada en el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació.
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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 2/2019 del pressupost de
l’Institut del Teatre de l’exercici 2019, que recull crèdits extraordinaris (234.248,44 €) i
suplements de crèdit (681.807,02 €) per un import total de 916.055,46 € (NOU-CENTS
SETZE MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) a les
següents aplicacions del pressupost de despeses:
Crèdits extraordinaris
Orgànic

Programa Econòmic Descripció

99100

3200P

22699

Altres despeses diverses

99200
99003

3200P
3200P

22621
46200

99600

3200P

13004

Altres Desp. Div.: Col·laboracions docents
Transferències a Ajuntaments
Retribucions compl. Carrera Nivell trans. p.
laboral
TOTAL
modificació
per
crèdits
extraordinaris

Import
6.199,68 €
3.000,00 €
200.000,00 €
25.048,76 €
234.248,44 €

Suplement de crèdit
Orgànic Programa Econòmic Descripció
99000
3200P
22699
Altres despeses diverses
99001
3200P
22602
Publicitat i propaganda
Altres treballs realitzats per empreses i
99001
3200P
22709
professionals
Reunions, conferències i cursos (Saló
99003
3200P
22606
Ensenyament+ OAEA)
Altres treballs realitzats per altres empreses i
99003
3200P
22799
professionals
99003
3200P
23120
Locomoció del personal no directiu
99030
3200P
22700
Servei de neteja
99100
3200P
22114
Altres subministraments: Material Tallers
99100
3200P
23020
Dietes del personal no directiu
99100
3200P
23120
Locomoció del personal no directiu
Altres Desp. Div.: Col·laboracions docents (
99120
3200P
22621
NO POA )
99130
3200P
22114
Altres subministraments: Material Tallers
99130
3200P
23020
Dietes del personal no directiu

Import
9.056,14 €
8.404,62 €
19.507,54 €
2.730,00 €
2.060,63 €
500,00 €
50.000,00 €
10.251,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
7.762,62 €
2.000,00 €
2.055,10 €
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Orgànic Programa Econòmic Descripció
99140
3200P
22699
Altres despeses diverses
99200
3200P
22606
Reunions, conferències i cursos
99200
3200P
22609
Activitats culturals i esportives
99200
3200P
22699
Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per altres empreses i
99200
3200P
22799
professionals
99200
3200P
24000
Despeses d'edició i distribució
99220
3200P
22606
Reunions, conferències i cursos
Altres treballs realitzats per altres empreses i
99230
3200P
22799
professionals
99230
3200P
23020
Dietes del personal no directiu
99300
3200P
22199
Altres subministraments
Altres treballs realitzats per altres empreses i
99300
3200P
22799
professionals
99310
3200P
22199
Altres subministraments
99600
3200P
15000
Productivitat
99600
3200P
16000
Quotes a la Seguretat Social
99600
3200P
16201
Ajut al menjar
99600
3200P
16209
Altres despeses socials
99700
3200P
62901
Fons MAE. Col·lecció Nova
99900
3200P
64100
Despeses en aplicatius informàtics
Total modificació per suplement

Import
30.207,47 €
4.000,00 €
2.000,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
11.734,61 €
28.415,30 €
7.469,37 €
4.000,00 €
3.922,35 €
3.922,35 €
1.801,22 €
35.000,00 €
168.662,19 €
10.000,00 €
196.017,85 €
15.326,66 €
12.000,00 €
681.807,02 €

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.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i el diputat no adscrit (1) i
l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 40 vots a favor i 8 abstencions.
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1.13.- Dictamen de data 20 de febrer de 2019, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 1/2019 al Pressupost, per a l'exercici 2019, del Patronat
d’Apostes (exp. núm. 2019/0000845).
“Fets
El Patronat d’Apostes té la seva seu a Barcelona, carrer Londres, 55-57, i està
constituïda pel soterrani 1 de l’immoble del carrer Londres, 55 i pels dos locals de la
planta baixa de l’immoble del núm. 57 d’aquest mateix carrer. Els espais són titularitat
de la Diputació de Barcelona i tenen la naturalesa jurídica de béns patrimonials.
Aquests espais van ser cedits per la Diputació de Barcelona, en virtut de conveni
signat el 29 de desembre de 2003, amb efectes d’1 de gener de 2004 fins el 31 de
desembre de 2007, amb pròrrogues tàcites fins el 31 de desembre de 2013, amb
l’objecte que el Patronat hi establís el seu domicili social, així com per desenvolupar
les activitats pròpies d’aquest.
Des de l’1 de gener de 2014, el Patronat ocupa els esmentats espais en virtut de
contracte d’arrendament aprovat per decret del Gerent de l’Organisme Autònom de 27
de gener de 2014, per un període inicial de cinc anys que va expirar el 31 de
desembre de 2018. Les parts van acordar que el contracte es podria prorrogar
tàcitament anualment fins a un màxim total incloent període inicial i pròrrogues de 10
anys.
Durant aquest darrer exercici de 2018, el Patronat, sobre la base de millorar les
condicions d’estabilitat financera del Patronat a partir del canvi en les condicions
econòmiques fixades per la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado”
(SELAE) després del nou contracte signat entre el Patronat d’Apostes i SELAE amb
efectes d’1 de gener de 2017 amb una vigència de set anys i amb un període de
transitorietat de tres anys, va manifestar a la Diputació la seva voluntat de no prorrogar
el contracte d’arrendament i es va consensuar amb la corporació la configuració
jurídica de l’adscripció dels espais de forma permanent atès el seu caràcter
d’organisme autònom, de la mateixa manera que la resta d’organismes públics que
formen part del sector públic de la Diputació.
No obstant això i mentrestant es prenia la decisió, va restar pendent el pagament de
dit lloguer corresponent a l’any 2018, per això el Patronat d’Apostes té la necessitat
d’efectuar una modificació de crèdit del pressupost 2019 per fer front a un suplement
de crèdit per un import de cent vint-i-un mil tres-cents cinquanta-dos euros amb
vuitanta-un cèntims (121.352,81 €) (IVA exclòs) que s’ha de finançar amb càrrec al
romanent de tresoreria disponible.
Per acord de la Junta de Govern del Patronat d’Apostes, de data 7 de febrer de 2019,
s’ha informat una modificació del pressupost de l’exercici 2019 per suplements de
crèdit per import de 121.352,81 euros i s’ha elevat al Ple de la Diputació per a la seva
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aprovació inicial; tot això d’acord amb l’article 9, apartat h), en relació amb l’article
24.1.c, dels Estatuts del Patronat d’Apostes.
De conformitat amb el que consta a la memòria justificativa emesa pel gerent de dit
Organisme, davant la necessitat de finançar la despesa dins l’àmbit del capítol 2 de
despeses corrents, d’acord amb la previsió de despesa d’obligat compliment i de
caràcter inajornable, es proposa la modificació del pressupost per suplement de crèdit,
que serà finançada amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
L’esmentada modificació pressupostària núm. 01/2019 que s’eleva al Ple, per un
import de 121.352,81 euros, es finançarà totalment amb la incorporació de romanent
líquid de tresoreria.
Aquesta modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i
determinat de la despesa a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici
següent.
Fonaments de dret
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit,
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris,
transferència de crèdit i baixes de crèdits.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, sobre el compliment del principi d’estabilitat pressupostaria.
D’acord amb el que es preveu a la Base 16 de les d’Execució del Pressupost del
Pressupost del Patronat d’Apostes per a l’exercici 2019, quant a què l’òrgan competent
per a la seva aprovació és el Ple de la Diputació, a proposta de la Junta de Govern de
l’Organisme.
Així mateix, consta a l’expedient l’informe de la Intervenció delegada de data 31 de
gener de 2019.
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D’acord amb l’article 9.h) en concordança amb l’article 24.1.c) dels Estatus del
Patronat d’Apostes, correspondrà a la Junta de Govern de l’Organisme informar i
elevar les modificacions del pressupost a la Diputació de Barcelona.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la Presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
D’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al BOPB d’11 de juliol
de 2018 (apartat 4.1.4.b), la facultat de formular propostes està delegada en el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació.
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 Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2019, per un import de
cent vint-i-un mil tres-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-un cèntims
(121.352,81 €), que es tramita mitjançant suplement de crèdit, finançat amb romanent
líquid de tresoreria, amb el detall següent:
Tipus de modificació
Suplement de crèdit

Aplicació pressupostària
4390P/202.00

Import (IVA exclòs)
Finançament
121.352,81 €
Romanent de tresoreria

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.”
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),
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Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), CUP - Poble Actiu (2) i el diputat
no adscrit (1) i l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de
la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 6 abstencions.
Intervenció General
1.14.- Dictamen de data 13 de febrer de 2019, pel qual es proposa donar compte
al Ple del Decret de la Presidència 392/2019, de 23 de gener, pel qual s’acorda
l’aprovació de la liquidació del Pressupost de la corporació i dels organismes
autònoms de Gestió Tributària, Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i Casa
Caritat, del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, així
com del Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, del
Consorci de Ciències Polítiques Socials, del Centre d’Estudi, Medicació i
Conciliació de l’Administració Local, del Consorci del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, del Consorci del Parc de la Serralada del Litoral,
del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, del Consorci del Patrimoni de
Sitges, del Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona, del Consorci del
Parc Serralada Marina i del Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo.
Així mateix, es dona compte de l’informe de la Intervenció General sobre
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i regla de despesa, i de l’informe de la Intervenció
General sobre el grau de compliment, a 31 de desembre de 2018, dels criteris
fixats a la disposició addicional sisena del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el TRLRHL (exp. núm. 2019/1255).
“Atès que el president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells Berzosa,
en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 392/2019, de 23 de
gener, d’aprovació de la Liquidació del pressupost general 2018 de la Diputació de
Barcelona, que literalment diu:
L’article 191.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada
exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de
desembre de l’any natural corresponent.
D’acord amb l’establert a l’article 191.3 del TRLLRHL i la Base 86 de les d’Execució del
Pressupost 2017, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la
Intervenció General i es presenta a l’aprovació de la presidència de la Diputació.
De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRLLRHL, les liquidacions dels
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària,
Patronat d’Apostes i Fundació Pública Casa Caritat, informades per les respectives
intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació per la Presidència de
la Diputació.
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Així mateix s’incorporen les liquidacions dels pressupostos dels consorcis que formen part
del sector públic de la Diputació de Barcelona i que han enviat les seves propostes de
liquidació.
Vist l’informe de la Intervenció General sobre la proposta de resolució d’aprovació de la
liquidació del pressupost general de la Diputació de Barcelona de 2018.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa, emès amb caràcter
independent i que s’incorpora en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament
de desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Vist l’informe de la Intervenció General sobre el grau de compliment, a 31 de desembre de
2018, dels criteris fixats en la disposició addicional setzena del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals en referència a les inversions financerament sostenibles.
Vist l’apartat 2.2.c) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, aprovada per Decret
de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol (publicada al BOPB d’11 de juliol de
2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2018, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia corporació i per les
dels organismes autònoms
Organisme de Gestió Tributària
Institut del Teatre
Patronat d’Apostes
Fundació Pública Casa Caritat
i les dels consorcis següents que formen part del sector públic de la Diputació:
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació per a l’Administració Local (CEMICAL)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Consorci del Patrimoni de Sitges
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Consorci del Parc de la Serralada Marina,
d’acord amb tota la documentació incorporada al present expedient, que presenten les
següents magnituds bàsiques obtingudes dels estats comptables:
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Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que se
celebri, de la liquidació del Pressupost 2018 aprovada per la Presidència, integrada per la
liquidació del pressupost de la pròpia corporació, per les liquidacions dels organismes
autònoms
Organisme de Gestió Tributària
Institut del Teatre
Patronat d’Apostes
Fundació Pública Casa Caritat
i per les liquidacions dels consorcis següents que formen part del sector públic de la
Diputació:
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació per a l’Administració Local (CEMICAL)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Consorci del Patrimoni de Sitges
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Consorci del Parc de la Serralada Marina
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa, elaborat per
la Intervenció General amb caràcter independent, en compliment d’allò que disposa l’article
16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la
seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’Informe de la Intervenció General sobre el grau de
compliment, a 31 de desembre de 2018, dels criteris fixats en la disposició addicional
setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en referència a les
inversions financerament sostenibles.
Cinquè.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018 de la Diputació
de Barcelona, de cadascun dels seus organismes autònoms i dels consorcis relacionats al
punt segon al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.

Vist 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 data 9 de juliol de 2018,
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de
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seguiment d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
l’adopció del següent
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 392/2019, de
23 de gener, d’aprovació de la Liquidació del pressupost general de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2018.”
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”KvYNziT/yXW/J4tHZ0TCCFkURo6q+g4F/mBPoZmzZMA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019022801?ts=1897

I el Ple en resta assabentat.
Abandona la sessió el diputat senyor Carles Ruíz (PSC-CP).
1.15.- Dictamen de data 13 de febrer de 2019, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’Informe sobre l’avaluació del compliment de la normativa en
matèria de morositat, corresponent a l’exercici 2018, Informe sobre les
objeccions i omissions de fiscalització realitzades per la Intervenció General
durant l’exercici 2018 a les diverses entitats que formen part del Sector públic de
la Diputació de Barcelona, Informe sobre el compliment del Pla
economicofinancer 2018-2019 en l’execució del pressupost de l’exercici 2018 i
Informe sobre la capacitat de finançament dels exercicis 2016 i 2017 que ha de
destinar-se a la reducció de l’endeutament net (exp. núm. 2019/0003165).
“Vist que l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector públic, estableix
que anualment, l’òrgan de control intern ha d’elaborar un informe en el qual avaluarà el
compliment de la normativa en matèria de morositat, informe que, en el cas de les
entitats locals, s’ha d’elevar al Ple.
Vist el que estableixen els articles 15.6 i l’article 28.5 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector públic
local, en relació amb la presentació d’un informe de la Intervenció sobre totes les
resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les objeccions
efectuades i els informes d’omissió de la funció interventora que s’hagin realitzat.
Vist que l’article 24 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera estableix l’obligatorietat de realitzar informes de
seguiment del Pla economicofinancer, amb caràcter semestral, i que la Diputació de
Barcelona va aprovar un Pla pels exercicis 2018 i 2019.
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Vist el que estableixen l’article 32 i la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica
2/2012, de 7 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en relació
amb el destí del superàvit de les corporacions locals.
Vist 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 data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de
seguiment d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
l’adopció del següent
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT de diversos informes de la Intervenció General
relatius a l’exercici 2018: (Expedient núm. 2019/0003165)
 Informe sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de
morositat, corresponent a l’exercici 2018. CSV: 66acf05af79b09f1ddb1
 Informe sobre les objeccions i omissions de fiscalització realitzades per la
Intervenció General durant l’exercici 2018 a les diverses entitats que formen part
del Sector públic de la Diputació de Barcelona. CSV: 3fb6809b57d66cf94858
 Informe sobre el compliment del Pla economicofinancer 2018-2019 en l’execució
del pressupost de l’exercici 2018. CSV: 6b9c164920183b191128
 Informe sobre la capacitat de finançament dels exercici 2016 i 2017 que ha de
destinar-se a la reducció de l’endeutament net. CSV: a4d2cd1694d1fbb4fe54”.
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
1.16.- Dictamen de data 30 de gener de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capolat, 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 de Capolat de 22 d’octubre 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
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mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta Presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Capolat de 22 d’octubre de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Execucions subsidiàries
Les funcions que, en relació amb la recaptació, es deleguen són:







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

II - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
Les funcions que en relació amb la recaptació es deleguen són:








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







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

2.- Acceptar la modificació, i per tant l’ampliació, de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Capolat de 22 d’octubre 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 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.

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 tercer, quart i cinquè 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
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Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
1.17.- Dictamen de data 30 de gener de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellgalí, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellgalí de 30 de juliol de 2018 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Castellgalí de 30 de juliol de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - Multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
1.18.- Dictamen de data 30 de gener de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia de 24 de setembre de 2018 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia
de 24 de setembre de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I - 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 la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 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.
IV - Concessions administratives
 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.
V - Altres ingressos de dret públic no tributaris
 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.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
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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.

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.
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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.
VI - Taxes per:
- Servei de gestió de residus municipals
- Servei de clavegueram
- Servei de cementiri municipal
- Entrada de vehicles
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.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII - Taxes per:
- Llicències o activitats comunicades en matèria d’urbanisme
- Serveis d’intervenció administrativa d’activitats
- Parades de venda
- Servei de subministrament d’aigua
- Servei de restauració de façanes
- Servei de retirada de vehicles
- Servei d’escola bressol i d’estiu
- Servei d’abocador de runes
- Ocupació de terrenys d’ús públic
- Tinença d’animals
- Llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
 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.
 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.
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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 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.
XII - Concessions administratives
 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.
XIII - Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

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 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.
XVI - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 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.
XVII - Altres ingressos de dret públic tributaris
 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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XVIII - Altres ingressos de dret públic no tributaris
 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.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per 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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.19.- Dictamen de data 14 de febrer de 2019, pel qual es proposa aprovar la
cessió gratuïta, a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona a favor
de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, d’un tram de la carretera BV-2202, pk
0+770 a 1+262, que discorre dins del TM de l’esmentat municipi (exp. núm.
2019/1022).
“Fets
La carretera BV-2202, en el terme municipal de Sant Martí de Tous, és actualment de
titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat.
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L’Ajuntament de Sant Martí de Tous ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat
d’integrar el tram de la carretera BV-2202 comprés entre els punts quilomètrics 0+770 i
1+262 a la trama urbana (expedient 2019/1022)
El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, en data 12 de juliol de 2018, va adoptar
un acord en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram
de la carretera BV-2202 anteriorment citat.
La petició de la corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament
del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva
titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del text
refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en data 8 de febrer de 2019,
ha emès un informe tècnic en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició
formulada per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en relació amb el traspàs de
titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de carretera, en els termes següents:
“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la
proposta de traspàs del tram de la ctra. BV-2202 comprés del pk. 0+770 a 1+262 per
part de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, us comunico el següent:
La carretera BV-2202 disposa d'un tram que ha perdut la seva funcionalitat com
carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà de Sant Martí de Tous
que s'inicia en el pk. 0+770 (Inici del tram urbà) i finalitza en el pk. 1+262 (Final de la
carretera).
Es per tot això que s’informa FAVORABLEMENT el traspàs del tram sol·licitat a la
jurisdicció municipal.”
La fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de carretera
objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de
conformitat amb els criteris que preveu l’article 148.4 de l’Ordenança reguladora de les
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de 22 de març
de 2018, número de registre 2018012235, conté les dades següents:
Carretera:
PK inicial:
PK final:
Superfície:
Amplada mitja:
Estat del ferm:

BV-2202
0+770 Inici del tram urbà
1+262 Final de la carretera
3.055,32m2
6,21m
Satisfactori
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Fonaments de dret
L’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat
la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de
Catalunya.
L’article 6, núm. 2 del text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat de les
carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba el tram
de la carretera que és objecte del present Dictamen.
La disposició addicional primera del referit text refós, que regula les atribucions de
competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la
Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de
la Generalitat corresponen també a les altres administracions públiques que són
titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans
competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la competència d’aquesta
Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per poder dictar resolució en
l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament.
En virtut del conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
signat en data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, es fa efectiu per part de la Generalitat el
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la
xarxa local.
D’acord amb el que disposa l’article 147 de l’Ordenança reguladora de les carreteres
de titularitat de la Diputació de Barcelona, el qual en el seu punt 1er. preveu la
possibilitat que les carreteres de la Diputació de Barcelona, o els trams concrets
d’aquestes, que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar
als ajuntaments respectius i que a aquests efectes tenen la condició de xarxa viària
municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà.
Segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres,
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les,
no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les
carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada
resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent
notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la Generalitat
de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat en el
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Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de conformitat
amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General, en compliment d’allò
que disposa l’article 179.1.b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les quals la llei exigeix un
quòrum de votació especial.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sant Martí de
Tous, de conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament
de data 12 de juliol 2018, del tram comprès entre el punt quilomètric 0+770 i el 1+262
de la carretera BV-2202, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les
característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.ñ) 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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
1.20.- Dictamen de data 13 de febrer de 2019, pel qual es proposa aprovar la
cessió gratuïta, a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona a favor
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, d’un tram de la carretera BV-5202, pk
0+000 a 1+230, que discorre dins del TM de l’esmentat municipi (exp. núm.
2018/20740).
“Fets
La carretera BV-5202, en el terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, és actualment
de titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat.
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha manifestat a aquesta Diputació la seva
voluntat d’integrar el tram de la carretera BV-5202 comprés entre els punts
quilomètrics 0+000 i 1+230 a la trama urbana (expedient 2018/20740)
El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en data 29 d’octubre de 2018, va
adoptar un acord en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament
del tram de la carretera BV-5202 anteriorment citat.
La petició de la corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament
del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva
titularitat la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del text
refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en data 29 de gener de 2019,
ha emès un informe tècnic en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició
formulada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en relació amb el traspàs de
titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de carretera, en els termes següents:
“(...) El tram de la carretera BV-5202 que a l’actualitat es demana traspassar, discorre
per dins del sòl urbà Sant Julià de Vilatorta i uneix el polígon industrial de La Quintana
amb el nucli urbà. La major part del trànsit d’aquest tram carretera és un trànsit urbà”.
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La fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de carretera
objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de
conformitat amb els criteris que preveu l’article 148.4 de l’Ordenança reguladora de les
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de 22 de març
de 2018, número de registre 2018012235, conté les dades següents:
Carretera:
PK inicial:
PK final:

BV-5202 Carretera de Vilalleons
0+000 Nus viaria de la carretera BV-5201 i BV-5202
1+230 Intersecció de la carretera BV-5202 amb vial d’accés al
Polígon Industrial La Quintana.
Longitud:
1230m
Amplada mitja:
4,5m
Classe de ferm:
221 segons la 6.1.I.C. i capa de rodament mescla bituminosa en
calent tipus S-12
Estat del ferm:
Bo, presenta bon perfil transversal
Amplada explanació: 5m
Fonaments de dret
L’article 140.5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat
la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de
Catalunya.
L’article 6, núm. 2 del text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat de les
carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es troba el tram
de la carretera que és objecte del present Dictamen.
La Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les atribucions de
competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents de la
Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de
la Generalitat corresponen també a les altres administracions públiques que són
titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans
competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la competència d’aquesta
Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per poder dictar resolució en
l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament.
En virtut del conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
signat en data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, es fa efectiu per part de la Generalitat el
traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades carreteres de la
xarxa local.
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D’acord amb el que disposa l’article 147 de l’Ordenança reguladora de les carreteres
de titularitat de la Diputació de Barcelona, el qual en el seu punt 1er. preveu la
possibilitat que les carreteres de la Diputació de Barcelona, o els trams concrets
d’aquestes, que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar
als ajuntaments respectius i que a aquests efectes tenen la condició de xarxa viària
municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà.
Segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de carreteres,
que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la classificació per
categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per identificar-les,
no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó també de les
carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada dictada
resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és procedent
notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la Generalitat
de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat en el
Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de conformitat
amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació, per majoria
absoluta, en aplicació dels articles 33.2.ñ i 47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General, en compliment d’allò
que disposa l’article 179.1.b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les quals la llei exigeix un
quòrum de votació especial.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. – Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, de conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi
Ajuntament de data 29 d’octubre de 2018, del tram comprès entre el punt quilomètric
0+000 i el 1+230 de la carretera BV-52002, actualment de titularitat de la Diputació de
Barcelona, de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del text refós de la Llei de carreteres,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb
les característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. – Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer. - Notificar a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta els presents acords per al
seu coneixement i als efectes procedents.
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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.ñ) 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
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Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
1.21.- Dictamen de data 29 de gener de 2019, pel qual es proposa aprovar la
cessió gratuïta, a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona a favor
de l’Ajuntament de Viladrau, d’un tram de l’antic traçat de la carretera BV-5251,
comprès entre els punts quilomètrics 2+485 i 2+630 que, amb motiu de les obres
de construcció del nou traçat de la mateixa carretera, ha perdut la condició
funcional de carretera (exp. núm. 2018/16626).
“Fets
Amb motiu de l’execució de les obres de condicionament i eixamplament de la
carretera BV-5251, entre els punts quilomètrics 0+100 i 2+630, el tram de l’antic traçat
de la carretera comprès entre els punts quilomètrics 2+485 i 2+630 i l’antic Pont de
Fàbregues han quedat fora del traçat de la nova carretera que ja es troba en servei.
Mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament de Viladrau, de data 14 de setembre de 2018,
l’Ajuntament de Viladrau ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la cessió del tram de
via citat a l’anterior paràgraf així com del Pont de Fàbregues
En data 18 de desembre de 2018, els tècnics de l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures han emès informe del següent tenor:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament de Viladrau celebrat en sessió ordinària el dia 14 de
setembre de 2018, on es va adoptar, entre altres, l’acord de sol·licitar a la Diputació de
Barcelona el traspàs a l’Ajuntament de l’antic traçat de la carretera BV-5251 entre els
punts quilomètrics 2+485 i 2+630 i el Pont de Fàbregues, us informem el següent:
Amb l’execució de les obres del Projecte modificat núm. 1 “Condicionament i
eixamplament de la carretera BV-5251 entre els PK 0+100 i 2+630 i de la carretera
GIP-5251 entre els PK 0+000 i 0+280 TM Sant Sadurní d’Osormort – Viladrau” l’antic
traçat de la carretera BV-5251, entre els punts quilomètrics 2+485 i 2+630 apareix un
sobrant de vial, sobrant que és objecte de la petició de traspàs i que manté la calçada
pavimentada.
Aquest sobrant de l’antiga carretera BV-5251, des de la construcció del nou traçat i
nou pont sobre la riera major, ha deixat de tenir la funcionalitat de carretera.”
Fonaments de dret
L’article 71 de la Llei 33/2003, de 3 novembre, de patrimoni de les administracions
Públiques, com a normativa no bàsica, defineix la mutació demanial.
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L’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, estableix que les mutacions de domini enteses com canvi de
subjecte o de destí dels béns de domini públic sense que perdin la seva naturalesa
jurídica requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi.
L’article 216 bis del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, introduït per l’article 19, apartat
12 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, disposa en el seu apartat 2 que també es produeix una mutació
demanial si els béns de domini públic dels ens locals i dels seus organismes públics
poden afectar-se a serveis d’altres administracions públiques per a destinar-los a un ús
o servei públic de la seva competència. I afegeix que la mutació demanial entre
administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns.
Vist el preceptiu informe previ emès per la Secretària General de la corporació, en
compliment d’allò que disposa l’article 179.1.b) del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, per adoptar els acords sobre matèries per a les quals la llei
exigeix un quòrum de votació especial.
L’adopció d’aquest acord, que finalitza la tramitació de l’expedient de mutació demanial
en la seva totalitat, és competència del Ple de la corporació, per majoria absoluta, en
aplicació dels articles 33. 2 ñ) i 47.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- CEDIR a l’Ajuntament de Viladrau el tram de l’antic traçat de la carretera BV5251 comprès entre els punts quilomètrics 2+485 i 2+630, grafiat en el plànol adjunt,
que, amb motiu de les obres de construcció del nou traçat de la mateixa carretera, ha
perdut la condició funcional de carretera.
Segon.- DISPOSAR que la present cessió sigui anotada a l’Inventari de béns i drets
de la Diputació de Barcelona i comunicat al Registre de la Propietat als efectes
escaients.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Viladrau i a la Diputació de
Girona, per al seu coneixement i efectes.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.ñ) 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 (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
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Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble
Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
1.22.- Dictamen de data 11 de febrer de 2019, pel qual es proposa l’acceptació de
l’encàrrec de gestió i l’aprovació de l’addenda de pròrroga de l’encàrrec de
gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la disciplina de mercat per al 2019 (exp.
núm. 2015/1593).
“Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de Barcelona són les
previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen.
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a
l’ordenament jurídic i, especialment, al previst al Codi de Consum de Catalunya
aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva aplicació al
conjunt d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de consum.
Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut Pública
i Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de
col·laboració per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció
i defensa de les persones consumidores. El conveni, actualment vigent, preveu les
actuacions que en són objecte a partir d’un pla anual d’actuació que inclou l’àmbit del
control i la disciplina de mercat.
El conveni esmentat preveu la possibilitat d’instrumentar un encàrrec de funcions per a
la gestió ordinària d’un servei concret.
La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del Consum, amb data 1 de juliol de
2013, van subscriure un primer conveni d’encàrrec de gestió per a la realització de
determinades activitats d’inspecció de consum en els locals i establiments oberts al
públic dintre del seu àmbit territorial. Aquest conveni d’encàrrec de gestió va ser
prorrogat per al 2014.
La modificació estatal de la legislació de règim local mitjançant la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local va comportar la
realització d’un nou conveni d’encàrrec de gestió per al 2015.
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A la clàusula vuitena apartat 2 del conveni d’encàrrec de gestió de 2015 es va establir
que el mencionat conveni es podria prorrogar mitjançant l’aprovació d’una addenda
que incorporés les actualitzacions anuals a l’annex corresponent.
La Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Consum, el 13 d’abril de 2016, van
subscriure l’addenda de pròrroga per a l’any 2016, de l’encàrrec de gestió de 2015 a
l’àmbit de la disciplina de mercat, el 19 de gener de 2017 es va subscriure, per a l’any
2017 i el 22 de març de 2018, es va subscriure per a l’any 2018.
Ambdues parts, subsistint les condicions de l’encàrrec de gestió, consideren de mutu
interès per complir llurs funcions, establir per a l’any 2019 la present addenda per tal
de continuar aprofitant una millor coordinació en les respectives competències, una
millor eficàcia d’esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos, mitjans i
materials.
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que
l’aprovació d’aquesta addenda obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció
inspectora a l’àmbit de la protecció de les persones consumidores en el context actual
de simplificació de l’organització administrativa, de contenció de la despesa i
d’increment d’actuacions inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i
denúncies.
Cal tenir present la sentència del Tribunal Constitucional 41/2016 de 3 de març (BOE
núm. 85, de 8 d’abril de 2016) en què es declara la inconstitucionalitat de l’article
57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la
redacció donada per l’article 1.17 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Presidència
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones sotmet a la consideració de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la proposta que segueix
per a la seva elevació al Ple, d’acord amb la competència prevista a l’art. 33.2.ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’art.
47.2.h) de la mateixa norma, per tal que en aquest, si s’estima oportú, s’adoptin els
següents:
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR, per part de la Diputació de Barcelona, i conforme a les
justificacions manifestades en la part expositiva d’aquest dictamen, l’encàrrec de
gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a l’àmbit de la
disciplina de mercat i dintre de l’àmbit territorial de la província de Barcelona per al
2019.
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Segon.- APROVAR l’addenda de pròrroga per a l’any 2019 del conveni d’encàrrec de
gestió formalitzat a l’efecte amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de
Catalunya el 13 d’abril de 2015, així com el seu annex “actuacions durant l’any 2019
en matèria d’inspecció i control de mercat”, amb efectes des de la seva formalització i
fins al 31 de desembre de 2019, que s’adjunta com annex al present dictamen.
Tercer.- IMPUTAR una despesa de 10.390 € (deu mil tres-cents noranta) a què
ascendeix la compra de les mostres derivades de l’activitat encarregada, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària del Servei de Suport a les Polítiques de Consum
G/60402/49300/22615.
Quart.- PUBLICAR els presents acords, juntament amb l’addenda i el seu annex, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes.
Vista l’anterior proposta, relativa a l’acceptació de l’encàrrec de gestió de l’Agència
Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona a
l’àmbit de la disciplina de mercat per al 2019 i a l’aprovació de l’addenda de pròrroga
per a aquest exercici del conveni d’encàrrec de gestió formalitzat el 13 d’abril de 2015,
ELEVI’S al Ple per a la seva aprovació.
ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2019 DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DE
L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A L’ÀMBIT
DE LA DISCIPLINA DE MERCAT
ENTITATS QUE INTERVENEN
AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM representada per la Sra. Elisabet Abad Giralt,
directora de la mateixa, segons el nomenament efectuat mitjançant el Decret 177/2018, de
31 de juliol i publicat al DOGC núm. 7677 de 2 d’agost de 2018, i en virtut de les funcions
assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’entitat
publicada al DOGC de 30 de desembre de 2004.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell,
diputada delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a les Persones de
la Diputació de Barcelona, d’acord amb l'apartat 1.5.c).2 i el 5.4.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 9 de
juliol, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13
de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, de
26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018.
Igualment, intervé el Secretari delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol, publicat al
BOPB de 17 de juliol de 2018, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i)
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del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues entitats són les Parts d’aquesta Addenda a conveni i es reconeixen mútuament,
en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per a la seva formalització,
i, a l’efecte,
EXPOSEN
I.- L’Agència Catalana del Consum és l’entitat pública de la Generalitat de Catalunya que té
assignades, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, totes les
competències en matèria de consum que corresponen a la Generalitat en virtut de la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia. En el seu desenvolupament, exerceix les
funcions previstes a l’article 3 de la mateixa norma legal, entre les quals hi ha la de vetllar
perquè els productes i els serveis posats a disposició de les persones consumidores
incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles i establir
campanyes de prevenció dirigides especialment a evitar el frau, la informació que indueixi a
error o sigui incompleta.
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions tenint en compte el previst
a la llei de creació i al Codi de Consum de Catalunya aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de
20 de juliol, d’aplicació al conjunt d’administracions públiques i serveis públics de consum de
Catalunya.
II.- La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la Província de
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori la qual
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les
seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de Barcelona
són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen.
A l’article 66.3.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es preveu que els municipis tenen
competència pròpia en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries i a
l’article 91 de la mateixa norma s’indica que les diputacions provincials a més a més de
prestar serveis públics de caràcter supramunicipal coordinen els serveis municipals per
garantir la prestació integral i adequada dels serveis en la província i els presta assistència
jurídica, econòmica i tècnica.
D’acord amb els articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article 11 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 9.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, abans esmentat, la Generalitat pot delegar competències en els ens locals i
encarregar o atribuir-los la gestió ordinària de serveis propis cosa que també es confirma a
l’article 8 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans esmentada.
III.- El 15 de juliol de 2010, l’ACC i l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de
Barcelona van subscriure un conveni marc de col·laboració per tal de formalitzar les
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relacions entre les parts en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores i
on a la clàusula quarta es va recollir la possibilitat d’instrumentar un encàrrec de funcions
per a la gestió ordinària d’un servei concret.
IV.- Les Parts, el 13 d’abril de 2015, van subscriure un conveni d’encàrrec de gestió, en
substitució d’un anterior d’1 de juliol de 2013, per a la realització de determinades activitats
d’inspecció de consum en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit
territorial. En la clàusula vuitena, apartat 2, d’aquest conveni es preveu una actualització
anual, mitjançant addenda, de les actuacions a fer i del finançament subsegüent.
V.- Que ambdues Parts, subsistint les condicions i l’interès de l’encàrrec de gestió, acorden
la seva pròrroga per a l’any 2019 mitjançant una Addenda cosa que els permet continuar
aprofitant una millor coordinació en les respectives competències, una millor eficàcia
d’esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans.
VI.- Que la minuta de l’Addenda corresponent a la Diputació de Barcelona va ser aprovada
per acord plenari de data xxxxxxxxxx.
VII.- La Diputació de Barcelona accepta la pròrroga de l’encàrrec que no la distorsiona
pressupostàriament i que li permet continuar amb la cooperació amb l’Agència Catalana del
Consum, a l’àmbit de la disciplina de mercat en els termes pactats tot i adequar les
actuacions a l’encàrrec rebut.
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, l’Addenda obeeix a raons
d’eficàcia en l’exercici de la funció inspectora a l’àmbit de la protecció de les persones
consumidores en un context de simplificació de l’organització administrativa, de
col·laboració administrativa, de contenció de la despesa i d’increment d’actuacions
inspectores fruit del significatiu nombre de reclamacions i denúncies existents.
En virtut d’això, les Parts convenen la pròrroga de l’encàrrec de gestió per a l’any 2019
mitjançant Addenda la qual resta configurada per les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
1. L’objecte d’aquesta Addenda és prorrogar, per a l’any 2019, el conveni d’encàrrec de
gestió subscrit entre les parts el 13 d’abril de 2015, pel qual l’Agència Catalana del Consum
encarrega a la Diputació de Barcelona la realització d’activitats relacionades amb la
inspecció de consum en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit
territorial, amb les actualitzacions que s’hi indiquen i, observant, en tot allò no modificat, el
previst a l’encàrrec objecte de la pròrroga.
2. Les actuacions es desenvolupen en el context de les competències pròpies de l’Agència i
d’acord amb l’activitat prèviament programada pel Servei d’Inspecció i Control de Mercat.
3. L’Addenda no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’Agència Catalana del Consum proposar
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i adoptar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material
objecte d’encàrrec així com fer complir a l’encarregat les normes i instruccions d’aplicació.
4. L’activitat encarregada no comporta duplicitat d’actuacions administratives ni posa en risc
la sostenibilitat financera de la Hisenda de la Diputació de Barcelona.
5. L’Addenda no exclou l’obtenció prèvia de les autoritzacions o els informes que puguin ser
necessaris per a les parts en l’exercici de l’encàrrec de gestió.
Segona.- Funcions encarregades
1. Les actuacions encarregades a la Diputació de Barcelona per a l’any 2019, es detallen en
l’annex adjunt anomenat “Actuacions durant l’any 2019 en matèria d’inspecció i control de
mercat”, el qual substitueix l’anterior, i es desenvolupen d’acord amb la programació que ha
de facilitar l’Agència Catalana del Consum.
En aquest context, s’estableixen dues línies d’activitats diferents que es fan constar a
l’annex; l’activitat 1 referida a una campanya de control programat sistemàtic de productes i
l’activitat 2 relacionada amb una campanya de control de mercat sobre requisits generals en
les relacions de consum als establiments
2. La programació ha de tenir en compte l’agenda de suport municipal del Servei de Suport
a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i les actuacions encarregades
s’han de realitzar preferentment abans del 31 d’octubre de 2019.
Tercera.- Vigència
1. Aquesta addenda és vigent fins al 31 de desembre 2019.
2. La vigència de les obligacions econòmiques derivades de l’Addenda s’estendrà fins a la
total justificació i pagament dels compromisos econòmics.
Quarta.- Finançament
1. Les despeses generades en l’execució d’aquesta Addenda de pròrroga per a l’any 2019
són assumides per l’Agència Catalana del Consum amb càrrec a la partida pressupostària
D/251.002.00/4610/0000.
2. L’import total de la despesa màxima que es fixa per a l’exercici és de 22.990 € (vint-i-dos
mil nou-cents noranta euros) d’acord amb el desglossament que es preveu a l’annex adjunt
“Actuacions durant l’any 2019 en matèria d’inspecció i control de mercat”.
La despesa màxima es distribueix en despeses directes i en despeses de gestió i el seu
pagament resta condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de
l’Agència Catalana del Consum per a l’any 2019.
3. Les despeses directes, referides a l’activitat 1 indicada a la clàusula segona, primer
apartat, per la compra de les mostres seran assumides inicialment per la Diputació de
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Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60402/49300/22615 de l’exercici 2019 i
fins a un pressupost màxim de 10.390 € (deu mil tres-cents noranta euros).
4. La Diputació de Barcelona ha d’acreditar mensualment, conforme s’especifica a l’annex,
davant l’Agència Catalana del Consum les despeses directes en què hagi incorregut amb
motiu de l’adquisició de mostres i li facilitarà els documents corresponents.
Quan la Diputació de Barcelona acrediti periòdicament les despeses directes a l’Agència
Catalana del Consum, en la documentació haurà d’incloure còpia autèntica de cada acta i
de cada factura de compra, així com una relació de totes les factures acreditades, signada
per l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona i amb la conformitat de la prestació.
5. Les despeses de gestió, relacionades amb les dues activitats encarregades i previstes en
l’annex d’aquesta Addenda, per un import total màxim de 12.600 € (dotze mil sis-cents
euros) han de ser acreditades mensualment per la Diputació de Barcelona a l’Agència
Catalana del Consum per qualsevol canal admès en dret.
6. L’Agència Catalana del Consum, prèvia la comprovació de la documentació presentada
per la Diputació de Barcelona, procedirà a iniciar els tràmits necessaris per a la liquidació de
les despeses justificades generades per la compra de les mostres i per les despeses de
gestió, mitjançant transferència bancària a la Diputació de Barcelona o per d’altres
mecanismes de compensació de deutes entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.
En cas de devolucions les parts es faran les compensacions oportunes.
Cinquena.- Resta de clàusules
Les clàusules establertes al conveni d’encàrrec de gestió de 13 d’abril de 2015 i no
afectades per aquesta Addenda mantenen la seva plena aplicació inclús per a la
interpretació i la resolució de les controvèrsies derivades d’aquesta addenda.
I en prova de consentiment i conformitat, les parts amb la representació amb la qual actuen,
signen per duplicat aquesta Addenda i el seu annex, en el lloc i la data que s’hi indica.
ANNEX: ACTUACIONS DURANT L’ANY 2019 EN MATÈRIA D’INSPECCIÓ I CONTROL
DE MERCAT.
ACTIVITAT 1: CAMPANYA DE CONTROL PROGRAMAT SISTEMÀTIC DE PRODUCTES
Objecte
1. La campanya de control programat sistemàtic de productes es porta a terme de
forma permanent anualment. La campanya comprèn la programació anual de la presa de
mostres i l’anàlisi en laboratoris acreditats dels productes no alimentaris (o industrials) i
també dels productes alimentaris disposats per a la seva comercialització en l’àmbit
territorial de Catalunya.
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En el cas dels productes industrials es tracta d’analitzar els paràmetres de construcció,
disseny i especialment de seguretat, així com també la informació i l’etiquetatge preceptiu.
Així mateix, en el cas dels productes alimentaris s’analitzen paràmetres com ara la
composició mitjançant assaigs fisicoquímics i organolèptics i també la informació que ha de
constar a l’etiquetatge preceptiu.
La programació del Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència Catalana del
Consum es fa de forma rotatòria en funció de les actuacions practicades en anys anteriors,
dels resultats analítics obtinguts en campanyes anteriors, l’entrada en vigor de normativa de
nova aplicació, sectors d’interès general o que són objecte de denúncies administratives de
les persones consumidores.
Descripció i planificació de les accions
El personal inspector de la Diputació de Barcelona portarà a terme la presa de mostres
reglamentària o indicativa tenint en compte les línies i/o els grups de productes establerts
per l’Agència Catalana del Consum. El Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència
Catalana del Consum ha de detallar amb antelació les diferents categories de productes a
agafar al mercat i el nombre d’unitats necessàries per a la seva analítica.
El nombre de mostres reglamentàries o indicatives que caldrà prendre serà d’un màxim de
300. El repartiment total de mostres a agafar serà d’un 50 % de mostres de productes
alimentaris no peribles i d’un 50 % de productes industrials.
L’Agència Catalana del Consum facilitarà l’ordre de servei per tal de poder executar les
activitats de control.
Resten fora del present conveni les actuacions portades a terme directament pel personal
inspector de l’Agència Catalana del Consum: l’avaluació dels resultats analítics, els
requeriments d’adequació normativa, les segones visites d’inspecció a les empreses,
l’oferiment d’anàlisis contradictòries, l’adopció de les mesures cautelars o correctores que
corresponguin en cada cas, l’arxivament de les diligències inspectores i, si escau, la
proposta d’incoació d’expedients sancionadors o bé la gestió de les alertes que en puguin
derivar respecte d’aquells productes que puguin significar un risc per a la salut i seguretat
dels consumidors.
L’Agència Catalana del Consum facilitarà al Servei de Suport a les Polítiques de Consum de
la Diputació de Barcelona els models d’actes, formularis i altres documents en un format que
permeti la inserció del logotip oficial de la Diputació de Barcelona, quan s’escaigui així com
els materials necessaris per a la recollida de les mostres previstes.
Procediment
El personal inspector del Servei de Suport a les Polítiques de Consum procedirà a la
recollida de mostres dels productes definits per l’ACC en municipis del territori de la
demarcació de Barcelona i en qualsevol tipus d’establiment obert al públic, si no és que hi
ha una determinació expressa per a la seva recollida. La pràctica de la recollida de les
mostres s’haurà de realitzar d’acord amb el calendari d’actuacions pactat entre el Servei de
Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i el Servei d’Inspecció i
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Control de Mercat de l’Agència Catalana del Consum, establint preferentment el 31.10.2019
com a data límit per a la realització de les visites d’inspecció i la delegació electrònica de
cada expedient mitjançant l’aplicació SIC al personal inspector de l’Agència Catalana del
Consum.
Les mostres inicials, contradictòries i diriments seran trameses a l’Agència Catalana del
Consum per al seu dipòsit al magatzem de mostres habilitat per a la seva custòdia, amb
una periodicitat, com a mínim, d’un cop a la setmana, sobretot, en el cas de les
mostres alimentàries.
L’entrada de les actes al sistema informàtic s’efectuarà el més aviat possible, per tal
d’agilitar la tramesa de les mostres al laboratori.
Despeses
Les despeses associades a la recollida de les mostres són les següents:
Despeses directes: Preu de compra de les mostres i altres despeses directament
relacionades amb la gestió de la seva recollida degudament acreditades per les
corresponents factures ordinàries o simplificades. El preu màxim per despeses directes
derivades de la compra de mostres establert per a l’any 2019 és de 10.390 € (deu mil trescents noranta euros).
La documentació acreditativa de la recollida de mostres que inclourà còpia de l’acta i de les
factures ordinàries o simplificades de la compra, s’ha de fer de conformitat amb el previst al
conveni d’encàrrec de gestió i serà lliurada a l’ACC per qualsevol canal admès en dret amb
periodicitat mensual, per tal que aquesta en reemborsi a la Diputació de Barcelona les
despeses associades. També s’inclouran les factures ordinàries o simplificades corresponen
a les despeses directament relacionades amb la recollida de mostres.
El lliurament dels justificants per part de la Diputació de Barcelona a l’Agència Catalana del
Consum es realitzarà dins del mes següent al de la recollida de les mostres.
Per procedir al pagament de les mostres recollides, aquestes s’hauran d’adequar als criteris
fixats pel Servei d’Inspecció dins les ordres de servei corresponents, sobre tot en allò relatiu
a dates de consum preferent, en el cas d’aliments (s’hauran d’agafar amb un termini
suficientment llarg, en funció del tipus d’aliment, per poder procedir, en cas que el resultat
de l’anàlisi inicial sigui positiu, a la realització de les anàlisis contradictòria i diriment, si
escau) i de les característiques de la mostra, en general.
Les despeses de gestió que l’Agència Catalana del Consum abonarà a la Diputació de
Barcelona es fixen en 26,00 € (vint-i-sis euros) per mostra reglamentària recollida, amb un
màxim per a l’any 2019 de 7.800 € (set mil vuit-cents euros).
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ACTIVITAT 2: CAMPANYA DE CONTROL DE MERCAT SOBRE REQUISITS GENERALS
EN LES RELACIONS DE CONSUM ALS ESTABLIMENTS
Objecte
La campanya de control de mercat dels requisits generals de les relacions de consum
als establiments es considera de caràcter bàsic pel que fa als requisits que són objecte de
comprovació i transversal pel que fa a la tipologia d’establiments visitats. La campanya es
programa per tal de controlar el compliment dels requisits normatius aplicables a les
relacions de consum, tenint especialment en compte les novetats introduïdes per la Llei
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
Aquests requisits inclouen la indicació dels preus de venda dels productes i serveis posats a
disposició de les persones consumidores; el lliurament dels comprovants acreditatius de la
transacció econòmica; la informació sobre l’horari comercial; la tinença de fulls oficials de
reclamació/denúncia i el compliment dels requisits aplicables als drets lingüístics de les
persones consumidores.
L’objectiu de la campanya consisteix en comprovar el compliment dels requisits de les
relacions de consum aplicables a qualsevol establiment comercial obert al públic dedicat
a la venda de productes o a la prestació de serveis, als afectes de prevenir i, si escau,
corregir qualsevol vulneració dels drets de les persones consumidores. Especialment
l’objectiu de la campanya comporta la comprovació de la informació dels preus dels
productes i dels serveis evitant que aquesta informació indueixi a error o engany als
destinataris, el lliurament dels comprovants acreditatius de les transaccions comercials, la
informació sobre l’horari comercial, la disponibilitat de fulls oficials de reclamació/denúncia i
la informació disponible en llengua catalana a les invitacions a comprar i documentació
comercial així com als cartells o rètols de caràcter fix.
Descripció
El personal inspector de la Diputació de Barcelona portarà a terme les primeres visites de
comprovació i esmena en establiments oberts al públic ubicats en municipis establerts de
comú acord per l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona. En el cas que el
personal inspector de la Diputació de Barcelona constati incompliments normatius requerirà
l’establiment per tal que s’adeqüi a la normativa vigent.
El nombre màxim d’establiments a visitar serà de 200, d’acord amb el calendari d’actuacions
pactat entre el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i
el Servei d’Inspecció i Control de Mercat de l’Agència Catalana del Consum, establint
preferentment el 31.12.2019 com a data límit per a la realització de les visites d’inspecció i la
delegació electrònica de cada expedient mitjançant l’aplicació SIC al personal inspector de
l’Agència Catalana del Consum.
L’Agència Catalana del Consum facilitarà l’ordre de servei i el protocol d’inspecció per tal
de poder executar les activitats de control.
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Quan correspongui, el personal inspector de l’Agència Catalana del Consum portarà a terme
les segones visites definitives de comprovació del compliment normatiu i proposarà, si
escau, l’adopció de les mesures correctores que corresponguin en cada cas.
Despeses
Les despeses de gestió que l’Agència Catalana del Consum abonarà a la Diputació de
Barcelona es fixen en 24,00 euros (vint-i-quatre euros) per establiment inspeccionat, amb un
màxim per a l’any 2019 de 4.800 euros (quatre mil vuit-cents euros).
INFORMACIÓ A AJUNTAMENTS
El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i l’Agència
Catalana del Consum mitjançant un escrit conjunt informaran d’aquestes actuacions als
ajuntaments i en promourà la col·laboració. A l’escrit es deixarà constància, a més a més,
que: 1) es tracta d’actuacions competència de l’Agència Catalana del Consum
desenvolupades d’acord i als efectes previstos al Codi de consum de Catalunya i a la resta
de normes d’aplicació a l’àmbit del consum, 2) que l’activitat segona de visites de
comprovació i esmena a establiments és tracta de les primeres visites i que les activitats
subsegüents seran realitzades per l’Agència Catalana del Consum i 3) que de ser del seu
interès poden proposar demandes concretes d’actuació sobre establiments concrets.”

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 47 membres presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum previst a
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics
de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5),
Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i el diputat no adscrit (1) i
l’abstenció del Grup polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a
favor i 2 abstencions.
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 Ciutadans - Partido de la Ciudadanía de
la Diputació de Barcelona, de rebuig de la impunitat i l’indult als encausats pel
cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.
“El 30 d’octubre de 2017 el Fiscal General de l’Estat va interposar una querella contra
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras, la
resta del Govern, diversos membres de la Mesa del Parlament com l’expresidenta
Carme Forcadell i altres dirigents independentistes, que amb les seves decisions i
actes durant els últims anys van propiciar una crisi institucional sense precedents a
Espanya que va culminar amb una declaració unilateral d’independència de Catalunya,
sense cap tipus d’efectivitat i realitzada amb un total menyspreu a la nostra
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Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el principi de sobirania nacional.
Aquestes decisions i actes van comportar per a aquestes persones el processament
per delictes d’especial gravetat com la rebel·lió, la malversació de diners públics i
desobediència.
Les declaracions de dirigents polítics, alguns amb grans responsabilitats públiques,
manifestant-se favorables a atenuar les mesures cautelars de caràcter personal
adoptades pel jutge instructor de la causa o fins i tot favorables a la concessió de
futurs indults en el cas de que es dicti una sentència condemnatòria contra els
processats comprometen greument el principi d’independència del Poder Judicial a
l’advertir d’una possible no execució de les sentències en funció de les estratègies
polítiques més favorables a alguns interessos partidistes.
Cal recordar que aquestes persones no han mostrat cap tipus de penediment pels fets
pels quals se´ls acusa ni que tampoc tinguin cap intenció de fer-ho en el futur en el cas
de ser condemnats, assegurant que no pensen assumir cap responsabilitat ni
culpabilitat i que ho tornarien a fer, per tant, deixant sense sentit la possibilitat de
suprimir o retallar les penes que dictin els tribunals competents.
Tots els ciutadans i ciutadanes, lògicament, poden sentir-se discriminats i desemparats
davant d’aquesta situació, fent evident que determinats dirigents polítics que han
mostrat un manifest menyspreu per la llei, la democràcia i la convivència es vegin
lliures de tota responsabilitat, iniciant la ruptura efectiva del principi d’igualtat davant la
llei.
Per tots aquests motius exposats, el Grup de Ciutadans (Cs) a La Diputació de
Barcelona proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Manifestar que la utilització de l’indult per motius de conveniència política comporta
un privilegi injustificat, tant per aquests polítics que ho sol·liciten com per a aquells
que els concedeixen.
2. Considerar el principi d’igualtat davant la llei, com a regla bàsica de l’Estat Social i
Democràtic de Dret consagrat en la nostra Constitució, que exigeix eliminar
qualsevol indici d’impunitat en el comportament dels responsables polítics, els quals
han estat responsables del cop contra la nostra democràcia, amb un manifest
menyspreu a la nostra Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i
el principi de sobirania nacional.
3. Rebutjar la concessió de l’indult o de qualsevol altre mesura que suposi un privilegi
a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la democràcia per part dels
independentistes durant els mesos de setembre i octubre de 2017, en el cas de
produir-se una sentència condemnatòria.
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4. Traslladar aquest acord al President del Govern d’Espanya, als membres del
Govern d’Espanya, al President i la mesa del Congrés dels Diputats i als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats.”
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
HASH del video:”KvYNziT/yXW/J4tHZ0TCCFkURo6q+g4F/mBPoZmzZMA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019022801?ts=2833

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades
assistents dels Grups polítics de Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (3) i el vot en contra dels Grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (5), CUP - Poble Actiu (2) i el diputat
no adscrit (1), sent el resultat definitiu de 6 vots a favor i 41 vots en contra.
2.2.- Moció que presenta el Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per a garantir el Servei de
Pediatria als Centres d’Atenció Primària.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l'atenció per part de professionals pediatres dels menors de 15 anys
comporta substancials beneficis per al sistema sanitari i per als mateixos i les mateixes
pacients, com és la millora de la diagnosi precoç, el millor control de les patologies
cròniques i la disminució de realització de proves complementàries i de prescripció de
fàrmacs que són innecessaris.
Atès que malgrat això, actualment, la Societat Catalana de Pediatria calcula que a
Catalunya falten més de 250 pediatres. Alerten, a més, que el nombre de jubilacions
de pediatres és superior al nombre de nous professionals en formació i adverteixen
que la taxa de reposició està per sota del I’1 per 1, situant-se en un 0,8. L'any 20102011 es van formar 63 pediatres a Catalunya i aquest últim any 64 han començat
aquesta especialitat però, amb l’agreujant que, durant aquests 8 anys, hi ha hagut un
augment de 40.000 infants a Catalunya. S'ha de sumar, també, que de les places MIR
de 2017, només es van quedar a Catalunya un 11 % d'aquests pediatres.
Atès que aquesta manca de pediatres a l’Atenció Primària és generalitzada a tot el
territori català i són moltes les plataformes creades per defensar el manteniment de
l’especialitat als CAP’s.
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Atès que quan es produeix una vacant, des de fa un temps, no es cobreix i són els
metges de família els que atenen les necessitats de la població assignada. Al mateix
temps que es van concentrant en el territori les consultes de pediatria, aquestes
concentracions van en contra del criteri d’atenció de proximitat i moltes vegades es fa
amb molt poca informació i transparència.
Atès que el mateix departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha xifrat
aquest grup de metges de família, que han assumit la consulta de pediatra, en un 20%
dels professionals que hi ha a l'atenció primària, tot i que assenyalen que totes i tots
ells tenen una formació específica en pediatria.
Atès que aquesta manca de pediatres es deu, entre altres raons, per la insuficient
convocatòria de places de metges interns residents (MIR) i perquè no hi ha cap
estratègia per facilitar la permanència dels especialistes a l’Atenció Primària, ni
facilitant una formació continuada ni amb condicions laborals adequades.
Atès que des de la Generalitat de Catalunya diuen que es plantegen "redefinir la
cartera de serveis de pediatria", però sense donar més detalls, el que genera més
dubtes a les famílies que veuen com les i els especialistes en Pediatria deixen d’estar
als seus Centres d’Atenció Primària.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció els
següents ACORDS:
1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un estudi de totes les
Regions Sanitàries sobre les necessitats de Pediatres a l’Atenció Primària.
2. Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l’especialitat de Pediatria
als CAP’s, d’acord amb el que en surti de l’estudi realitzat i garantint, en tot cas,
l’equitat territorial, convocant les places de Metges Interns Residents necessàries.
3. Deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a
l’Atenció Primària.
4. Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
als grups polítics 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
HASH del video:”KvYNziT/yXW/J4tHZ0TCCFkURo6q+g4F/mBPoZmzZMA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019022801?ts=3091

Àrea de Presidència
Secretaria General

Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(9), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP Poble Actiu (2) i el diputat no adscrit (1).
2.3.- 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 147 al 1728, ambdós inclosos, de l’any 2019; Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 299 al 943, ambdós
inclosos, de l’any 2019; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els
números 327 al 1254, ambdós inclosos, de l’any 2019; Àrea de Territori i Sostenibilitat,
compresos entre els números 112 al 1274, ambdós inclosos, de l’any 2019 i Àrea
d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 106 al 1696, ambdós inclosos,
de l’any 2019 i dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponents a la
sessió ordinària de data 20 de desembre de 2018 i 31 de gener de 2019.
HASH del video:”KvYNziT/yXW/J4tHZ0TCCFkURo6q+g4F/mBPoZmzZMA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019022801?ts=3938

2.4.- Precs
HASH del video:”KvYNziT/yXW/J4tHZ0TCCFkURo6q+g4F/mBPoZmzZMA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019022801?ts=3949

2.5.- Preguntes
HASH del video:”KvYNziT/yXW/J4tHZ0TCCFkURo6q+g4F/mBPoZmzZMA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019022801?ts=4692

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.
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,

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.
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
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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 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.
En data 6 de febrer de 2019 es va donar resposta al Grup, des de la Secretaria General,
indicant que l’expedient es trobava a la seva disposició per a esser consultat.

4.

Pregunta formulada en data 1 de febrer 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:
-

Nos gustaría agradecer a su pronta respuesta a nuestra pregunta del pasado 22 de
enero sobre EUMO EDITORIAL. Leyendo el contenido de la misma, no nos queda
claro por lo que hace referencia a las subvenciones recibidas, si las hubiere, entre
el año 2015 y hasta fecha de hoy. Agradeceríamos que nos lo aclararan.

-

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 GRUP 62 y FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA BALMES .
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La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, va ser lliurada en data 26 de febrer de 2019 i diu:
En resposta el vostre escrit amb data 1 de febrer de 2019 amb número de registre
1940005472, us trasllado la informació sol·licitada.
Des de l’any 2015 a l’actualitat la Diputació de Barcelona no ha atorgat cap subvenció a
l’empresa EUMO EDITORIAL.
Des de l’any 2015 a l’actualitat, en els registres comptables de Diputació de Barcelona no hi
figura cap anotació a nom de Grup 62.
En relació amb la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES, des de l’any 2015 a l’actualitat els
contractes i subvencions han estat els següents:
-

Subvenció dins del marc de la convocatòria de subvencions de 2015 per donar suport a
assistències tècniques en l’àmbit de cooperació al desenvolupament de l’activitat:
“Desenvolupament d’un Pla Integral de Residus a la ciutat de Panamà”. Import 45.000
euros. Data 26/03/2015. En data 29/06/2017 es va acceptar la renuncia parcial de
2.657,47 euros.

-

Contracte menor per a l’estudi de la flora vascular d’interès del Parc del Castell de
Montesquiu i zones adjacents. Import 6.110,50 euros. Data 07/05/2015.

-

Subvenció destinada a finançar la segona edició “European Rainbow Cities: Internacional
Conference on LGTB local policies”. Import 5.000 euros. Data 05/02/2016.

-

Contracte menor per a la realització de l'acció formativa “Disseny i la implementació de
polítiques públiques LGBTI”. Import 1.200 euros. Data 08/06/2016.

-

Factura per Xerrada divulgativa “Caretta a la vista” (biologia de les tortugues marines) al
Centre d’Estudis del Mar de Sitges. Import 242 euros. Data 16/06/2016.

-

Factura per Xerrada divulgativa “Caretta a la vista” (biologia de les tortugues marines) al
Centre d’Estudis del Mar de Sitges. Import 242 euros. Data 06/06/2017.

-

Contracte menor de serveis per a la “Definició d’indicadors i metodologia d’avaluació de
l’impacte en salut del planejament urbanístic”. Import 21.653,35 euros. Data 20/07/2017.

-

Contracte menor per a la realització de l'acció formativa “Taller de descoberta personal”
dues edicions. Import: 3.400 euros. Data 27/07/2017.

-

Contracte menor de serveis per a la realització de la “Diagnosi i prova pilot de la reforma
horària en l’àmbit educatiu a Prats de Lluçanès: Diagnosi prèvia, desenvolupament i
resultats”. Import 21.594,47 euros. Data 02/10/2017.

-

Subvenció destinada a finançar les tasques de preparació de l’Exposició paleontològica
“Osona 40 milions d’anys enrere”. Import 15.000 euros. Data 29/11/2017.
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-

Conveni (regulador de la subvenció) entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vic
i la Fundació Universitària Balmes per donar suport al projecte de la remodelació de Can
Baumann, el nou equipament universitari i de desenvolupament cientificotecnològic de
Vic. Import de la subvenció a l’Ajuntament de Vic 500.000 euros. Data 18/12/2017.

-

Subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a entitats sense
ànim de lucre, per al desenvolupament de projectes i activitats destinades a la
sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient en l'àmbit local, per
l’any 2018. Actuació: “El bosc del riu, activitat d'educació i sensibilització ambiental”.
Import 2.785 euros. Data 19/07/2018.

-

Conveni de col·laboració que té com a objecte col·laborar en el desenvolupament de les
polítiques de Salut Pública que, d’acord amb la normativa vigent, tenen atribuïdes els
ajuntaments. Import 30.000 euros. Data 31/10/2018.

-

Factura per “Assaig de millora de l'Estat Ecològic de les Pastures del Parc del Castell de
Montesquiu”. Import 3.020 euros. Data 15/11/2018.

-

Contracte menor de serveis per la “Redacció de l’estudi Esport i Salut”. Import 8.000
euros. Data 03/12/2018.

-

Contracte menor de serveis per a la “Modelització d’indicadors per al diagnòstic de la
situació de salut, el seguiment i l’avaluació dels Plans Locals de Salut”. Import 18.148,79
euros. Data 05/06/2018. Contracte que es va resoldre per mutu acord en data
24/12/2018.

Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
Cordialment.

5.

Pregunta, formulada en data 1 de febrer 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:
Llistat dels municipis que han participat en el Programa d'Arranjaments d'Habitatges
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2017 i 2018 i el número de sol·licituds
tramitades per cada Ajuntament (beneficiaris).
La resposta, signada pel la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, va ser lliurada en data 14 de febrer de 2019 i diu:
En resposta a la vostra petició (núm. d’expedient 2019/0001510 amb data 1 de febrer) en
relació amb el Programa d’arranjaments d’habitatges, en plau adjuntar-vos al present escrit
la relació de municipis que hi ha participat i el total d’actuacions dutes a terme a cadascun
d’ells els anys 2017 i 2018
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Municipi
Aiguafreda
Alella
Ametlla del Vallès, L'
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Avinyó
Badia del Vallès
Balsareny
Barberà del Vallès
Begues
Berga
Bigues i Riells
Cabrils
Calaf
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Campins
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Capellades
Cardedeu
Cardona
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Centelles
Cercs
Collbató
Cornellà de Llobregat
Dosrius
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Esquirol, L'
Figaró-Montmany
Gallifa
Garriga, La

Comarca
Vallès Oriental
Maresme
Vallès Oriental
Maresme
Maresme
Bages
Vallès Occidental
Bages
Vallès Occidental
Baix Llobregat
Berguedà
Vallès Oriental
Maresme
Anoia
Moianès
Vallès Oriental
Maresme
Maresme
Vallès Oriental
Maresme
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Anoia
Vallès Oriental
Bages
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Moianès
Baix Llobregat
Anoia
Moianès
Alt Penedès
Baix Llobregat
Osona
Berguedà
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Maresme
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Osona
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Vallès Oriental

2017

2018
0
6
2
3
0
10
17
1
21
3
0
12
1
0
2
9
4
9
2
4
16
0
4
7
0
0
5
3
33
1
8
2
0
8
0
5
38
9
8
26
0
0
0
8

1
0
0
0
2
6
0
8
14
3
1
2
0
1
0
4
0
1
0
2
15
7
8
7
3
8
0
0
0
0
3
0
1
3
1
0
7
0
14
2
3
1
5
14
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Municipi
Gavà
Gironella
Granollers
Hospitalet de Llobregat, L'
Hostalets de Pierola, Els
Igualada
Llacuna, La
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Masnou, El
Masquefa
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montesquiu
Montgat
Montmeló
Montornès del Vallès
Navarcles
Navàs
Olost
Olvan
Orís
Pacs del Penedès
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Palma de Cervelló, La
Papiol, El
Parets del Vallès
Pineda de Mar
Polinyà
Pont de Vilomara i Rocafort, El
Pontons
Prat de Llobregat, El

Comarca
Baix Llobregat
Berguedà
Vallès Oriental
Barcelonès
Anoia
Anoia
Anoia
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Maresme
Osona
Bages
Baix Llobregat
Vallès Oriental
Maresme
Anoia
Maresme
Alt Penedès
Moianès
Baix Llobregat
Vallès Oriental
Moianès
Bages
Vallès Occidental
Osona
Maresme
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Bages
Bages
Osona
Berguedà
Osona
Alt Penedès
Vallès Occidental
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Vallès Oriental
Maresme
Vallès Occidental
Bages
Alt Penedès
Baix Llobregat

2017

2018
10
4
16
70
3
9
0
16
3
3
23
2
32
19
0
5
3
34
1
0
20
20
1
2
11
1
6
9
10
5
3
2
0
3
1
4
7
0
1
5
7
0
0
1
36

8
1
0
0
4
16
2
4
0
0
10
4
56
5
2
0
0
32
1
5
14
4
0
2
15
1
0
7
8
0
0
2
7
1
0
0
0
15
4
9
14
10
1
0
23
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Municipi
Premià de Dalt
Puig-reig
Ripollet
Roca del Vallès, La
Rubí
Rubió
Rupit i Pruit
Sabadell
Sallent
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Martí de Tous
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Palautordera
Santa Perpètua de Mogoda
Santpedor

Comarca
Maresme
Berguedà
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Anoia
Osona
Vallès Occidental
Bages
Barcelonès
Baix Llobregat
Vallès Oriental
Baix Llobregat
Osona
Vallès Oriental
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Baix Llobregat
Vallès Oriental
Baix Llobregat
Bages
Vallès Oriental
Bages
Bages
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Anoia
Bages
Garraf
Alt Penedès
Vallès Oriental
Maresme
Osona
Vallès Occidental
Moianès
Alt Penedès
Bages
Osona
Baix Llobregat
Barcelonès
Vallès Oriental
Alt Penedès
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Bages

2017

2018
11
0
17
0
4
0
0
9
2
10
0
3
44
1
4
0
28
0
2
0
0
0
4
9
4
6
4
0
15
0
4
4
5
4
2
12
4
0
11
56
8
0
5
28
15

10
4
0
11
11
2
1
115
4
16
5
2
43
0
8
1
4
5
4
19
1
3
0
14
0
7
1
2
8
5
4
5
2
5
1
3
0
3
12
78
0
6
0
1
14
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Municipi
Sitges
Súria
Tagamanent
Talamanca
Tavèrnoles
Tavertet
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú

6.

Comarca
Garraf
Bages
Vallès Oriental
Bages
Osona
Osona
Vallès Occidental
Maresme
Osona
Maresme
Osona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Baix Llobregat
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Alt Penedès
Anoia
Vallès Oriental
Garraf

2017

2018
10
1
1
0
0
0
69
4
1
17
7
0
2
0
2
0
1
3
12
0
3
0

6
11
1
1
4
1
60
1
0
17
5
3
3
3
0
3
0
1
0
4
4
17

Pregunta, formulada en data 18 de febrer de 2019, pel Grup Ciutadans - Partido
de la Ciudadanía, que diu:

JUAN MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, portavoz-adjunto del Grupo Ciutadans – Partido
de la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona, comparezco y, mediante el
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado:
1. Dado que en la Comisión Informativa del Área de Territorio y Sostenibilidad
celebrada el 22 de enero de 2019 se pidió, entre otras coses, por la relación de
bienes adquiridos en la legislatura por el Servicio de Patrimonio y se nos contestó
que “El Servei de Patrimoni no ha adquirit cap bé patrimonial”
2. Dado que por prensa hemos tenido conocimiento de la compra de los castillos de
Sant Miquel del Fai i de Talamanca.
SOLICITO
1. Desde que aplicación o aplicaciones presupuestarias se compran los castillos de
Sant Miquel del Fai y de Talamanca.
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2. ¿Cuáles son los criterios seguidos para seleccionar la compra de esos bienes
inmuebles?
Pregunta pendent de resposta.
Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la
sessió plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: KvYNziT/yXW/J4tHZ0TCCFkURo6q+g4F/mBPoZmzZMA=
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 13 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

