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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el dia 28 de novembre de 2019, a les 12 hores i 5 minuts es
reuneix al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva
presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i
senyors: Ruben Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSCCP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERCAM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol
Lladó i Esteller (ERC-AM), Manuel Enric Llorca Ibáñez (PSC-CP), Lluïsa Melgares i
Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno i Nogué (ERCAM), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura
Pérez i Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
Juan Luís Ruiz López (PSC-CP), Carlos Ruiz Novella (PSC-CP), Maria Sayavera i
Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Oscar Sierra Gaona (PSC-CP), Javier
Silva Pérez (PSC-CP), Joan Subirats i Humet (ECG), Josep Tarín i Canales (JUNTS),
Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes
(Cs) i Alfredo Vega López (PSC-CP).
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo
García.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer,
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de Secretaria, adjunt a la Secretaria
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència les diputades senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP) i
Gemma Tarafa i Orpinell (ECG).
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), 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.
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HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=483

A continuació la Presidència indica que, tal com s’ha acordat a la Junta de Portaveus, es
procedirà a donar lectura a dues Declaracions Institucionals
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=510

El vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP), dona lectura de la Declaració
Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Enfortim la lluita contra l’estigma i
la discriminació, i diu:
“Des de l’any 1987, l’1 de desembre es celebra el Dia Mundial de la Sida a tot el món
per recordar a la societat que hem de continuar actius, sense defallir, en la resposta
enfront del VIH.
Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la defensa
dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/sida i
l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de
les persones.
A Catalunya, el compromís polític i social ha permès, per una banda, el desplegament
d’instruments com el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, un pla ampli,
sostenible i avaluable que engloba els objectius i actuacions en un marc de col·laboració
intersectorial, i l’Acord Nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar
contra l’estigma relacionat que insta la creació del Pacte social contra la
discriminació de les persones que viuen amb el VIH; i per l’altra, ha facilitat la
planificació, l’impuls, la coordinació i l’avaluació de les actuacions mitjançant el
Programa de prevenció, control i atenció al virus d'immunodeficiència humana, les
infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques.
Cal continuar en aquest camí de l’esforç conjunt de les administracions, del teixit
associatiu, de les societats científiques i de la societat en general per a la
prevenció de la infecció amb tots els elements i les eines disponibles en aquests
moments: l’educació, la sensibilització, la inclusió, el respecte a qualsevol mena de
diversitat, l’empoderament, el diagnòstic precoç, el tractament com a prevenció, la
profilaxi prèvia a l’exposició i l’atenció a la cronicitat.
La lluita contra l’estigma i la discriminació cap a les persones amb VIH és
responsabilitat d’una societat compromesa amb els drets humans, ja que
empitjoren la qualitat de vida i la salut, produeixen desigualtats en l’accés a serveis
socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l’habitatge entre d’altres. El Pacte Social
ha de constituir les bases de l’estratègia per a la resolució d’aquesta vulneració de drets.
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La Diputació de Barcelona ens sumem a la commemoració del Dia Mundial de la Sida
com a jornada que és una oportunitat per insistir en què els avenços científics i socials
han millorat la qualitat i l’esperança de vida de les persones amb VIH, però també per
recordar que cada any es produeixen noves infeccions i que, malauradament, no es
disposa d’un tractament curatiu. Com a societat, tenim pendents importants reptes que
hem d’encarar plegats.
En el marc d'aquests reptes, cal que els ens locals treballem per millorar la qualitat
de vida de tota la població, evitar noves infeccions i eliminar qualsevol estigma i
discriminació.
Per això, des de la Diputació de Barcelona donem suport als municipis que formen
part d’aquest programa de prevenció VIH/Sida i de la lluita contra l'estigma i tenim
el compromís de formar part d’aquest Pacte social contra la discriminació, que ha
de ser desenvolupat pel govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’eliminar
l’estigma i la discriminació. Volem contribuir, des dels ens locals, a participar-hi i
desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres
administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit
competencial.
Així mateix, seguirem col·laborant amb les entitats sense ànim de lucre que
treballen en l’àmbit del VIH/Sida a Catalunya des d’una perspectiva comunitària i, en
concret, amb el Comitè 1r de Desembre, com a plataforma unitària d’entitats en l’àmbit
del VIH a Catalunya, donant el suport necessari en la difusió de les seves tasques i
activitats. Així, des les administracions i el teixit associatiu enfortirem la lluita
contra l'estigma i la discriminació.”
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
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La vicepresidenta segona, senyora Fortuny (JUNTS), dona lectura de la Declaració
Institucional. MANIFEST 25N. Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones 2019.
La senyora Fortuny assenyala que el Manifest també ha estat signat per les quatre
diputacions catalanes, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la
Federació de municipis de Catalunya i l’Associació catalana de municipis i comarques. I,
tot seguit, diu:
“D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s'han
situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels
nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment
invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per
denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en
evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes
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populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de
feina i a casa.
Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que
es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot
i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una
societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat
amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta
possible front aquest greu atac contra els Drets Humans.
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de
l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones.
Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un
missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la
vida de les dones.
Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i
minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al
seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem
culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels
moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les
administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que
una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de
ciutadania.
Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la
implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les
violències masclistes i la reparació de totes les supervivents.
També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no
han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han permès
posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por.
Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són les
protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan urgent com
imprescindible.
Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora
d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que
només un sí és sí i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia
patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als
agressors.
Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les
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que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu
soles!
El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força.
Cridem juntes, cridem junts: si en toquen a una, ens toquen a totes!”
Tot segui intervé la presidenta, senyora Marín.
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
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I a petició del a presidenta, es fa un minut de silenci en record de les víctimes de la
violència masclista.
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 de data 31 d’octubre de 2019.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Portaveus, en la reunió
celebrada el 24 d’octubre de 2019, en relació amb la presentació, debat i votació de
les mocions i els tràmits a realitzar amb les preguntes i precs orals i escrits
presentats pels Grups polítics de la Diputació de Barcelona (exp. núm.
2019/17719).
1.3. Donar compte del decret de la Presidència pel qual s’acorda comparèixer, com
acusació particular, en les diligències prèvies 111/2016 que es segueixen al Jutjat
d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, així com designar procurador i advocat per a que
defensi i representi, respectivament, els interessos d’aquesta corporació (exp. núm.
2019/19788).
Direcció de Serveis de Cooperació Local
1.4. Dictamen pel qual es proposa modificar l’article 22 del Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que fa referència a la vigència del mateix,
en el sentit de prorrogar aquesta, amb caràcter transitori fins a l’aprovació de
l’instrument que el derogui expressament (exp. núm. 2015/0008355).
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.5. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament l’acord de la Comissió
Negociadora, subscrit en data 16 de juliol de 2019, entre l’Organisme Autònom
Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, referent al pla d’ordenació
de recursos humans del personal laboral del referit organisme autònom Institut del
Teatre, que incorpora un Pla Integral de jubilació voluntària incentivada, com a
mesura que afavoreixi la prevenció i protecció de la salut dels treballadors i
treballadores de l’Organisme Autònom Institut del Teatre que ocupin llocs vinculats
a la docència (exp. núm. 2019/0019430).
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’Addenda al conveni subscrit entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en data 22 de maig de 2015,
per a la cessió d’ús de la finca, situada a Barcelona, al carrer Viaducte de
Vallcarca, 4-6, a conseqüència de l’ampliació, en 10 anys, del termini de cessió
d’ús gratuït acordat, així com l’autorització d’obres a l’esmentada finca, per part de
l’Ajuntament de Barcelona i per un pressupost aproximat de 2.207.568,76 € (exp.
núm. 2015/0000583).
Intervenció General
1.7. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat
d’execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i
de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i
sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona
referits al tercer trimestre de 2019 (exp. núm. 2019/0003810).
Organisme de Gestió Tributària
1.8. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació
de l’abast d’anteriors acords de delegació.
1.9. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.10. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament de Subirats, del tram de la carretera BV-2428ant comprès entre els
punts quilomètrics 1+725 i 2+200 de Sant Pau d’Ordal al TM de Subirats (exp.
núm. 2019/10750).
1.11. Donar compte al Ple, del Decret dictat per la Presidència de la Diputació de
Barcelona, núm. 13061/19, de data 19 de novembre de 2019, en virtut del qual es
declara l’emergència de les actuacions necessàries per actuar en diversos punts
de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona a conseqüència de les
fortes pluges dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019 (exp. núm. 2019/18379).
Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
1.12. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès relatiu a la concessió directa de subvenció
per a finançar les obres de restauració del Monestir de Sant Cugat del Vallès,
subscrit en data 8 de febrer de 2018, en el sentit d’ajustar les consignacions
pressupostàries als anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, modificar el termini
d’execució de les obres i la vigència del mateix fins el 31 de desembre de 2021,
així com acordar elevar de forma excepcional els percentatges establerts a l’article
174.3 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
TRLRHL. (Expedient 2017/12161).
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 En Comú Guanyem, perquè la Diputació de
Barcelona col·labori amb els ajuntaments en la limitació dels salons de joc, les
apostes, i la seva publicitat, així com en el reforç de la prevenció de les ludopaties
com a problemàtica de salut pública.
2.2. Moció que presenta el Grup Polític Partit Popular, sobre l’ampliació de l’horari de
les Biblioteques en època d’exàmens.
2.3. Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal, amb l’adhesió del Grup En Comú Guanyem, contra la instal·lació d’una
incineradora de residus a Cercs, i en defensa d’un model de residu zero.
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2.4. Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, per a demanar que la
Diputació de Barcelona demani al nou govern que sorgeixi de les eleccions del
passat 10 de novembre que flexibilitzi la regla de la despesa.
2.5. 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 (Junta de Govern 10 i 31 d’octubre de 2019).
2.6. Precs
2.7. Preguntes
1.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 31 d’octubre de
2019. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 31
d’octubre 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.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Portaveus, en la reunió
celebrada el 24 d’octubre de 2019, en relació amb la presentació, debat i votació
de les mocions i els tràmits a realitzar amb les preguntes i precs orals i escrits
presentats pels Grups polítics de la Diputació de Barcelona (exp. núm.
2019/17719).
“La Junta de Portaveus, reunida en sessió de 24 d’octubre de 2019, en relació amb la
presentació, debat i votació de les mocions i els tràmits a realitzar amb les preguntes i
precs orals i escrits presentats pels Grups polítics de la Diputació de Barcelona, acorda
per unanimitat dels seus membres:
a) Forma de presentació de les mocions.
1.

Cada Grup polític podrà proposar un màxim de dues mocions per a la seva
discussió i votació al Ple de la corporació. Es recomana limitar-ne el nombre,
sent un màxim de 2 per sessió però vetllant per no esgotar aquest màxim.

2.

Aquesta limitació del nombre màxim de mocions que pot impulsar un mateix
Grup polític per a una mateixa sessió del Ple no comporta cap limitació a
I’hora d'adherir-se a les presentades per altres Grups.
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3.

El temps màxim per a la defensa d’una moció serà de 6 minuts i de 3 minuts
per al posicionament de cada Grup. Aquests temps màxims no seran per a
cada intervenció sinó per a totes les intervencions que un diputat o diputada
d’un Grup faci en un mateix punt de l’Ordre del Dia o en una mateixa moció.

4.

Les propostes de Moció seran anunciades a la Junta de Portaveus (en la seva
reunió ordinària dels dijous de la setmana anterior al Ple).

5.

Les mocions arribaran a la Secretaria General a través de l’aplicació
Cosignatura. Poden ser registrades abans de la reunió de la Junta de
Portaveus, i, com a màxim, el dia següent abans de les 10 hores del matí,
per a la seva inclusió a I’Ordre del Dia del Ple (s’envia el divendres al migdia).

6.

Tan bon punt es rebin a la Secretaria General, les mocions es faran arribar a
través del correu electrònic als i a les portaveus i a les bústies de cada Grup.

7.

Es vetllarà per tancar la presentació d’esmenes a les mocions, per escrit, el
dimecres anterior al Ple, a les 12 hores, acordant-se donar caràcter
excepcional a les esmenes presentades amb posterioritat.

8.

Quan un Grup proposant d’una moció arribi a acords amb altre/s Grup/s per
introduir esmenes al text, informaran amb antelació la resta de Grups per tal que
puguin fer el seu posicionament de vot sobre el text definitiu.

9.

Es tractarà de reduir el màxim possible les esmenes “in voce”.

10. No es debatran ni es votaran les esmenes presentades per un o més Grups
en el cas que no siguin acceptades pel Grup o pels Grups proposants.
11. Es podrà fixar el mateix dia de la sessió del Ple, un ordre de debat de les
mocions diferent a l’ordre de la seva presentació.
b) Seguiment de les mocions
La Junta de Portaveus és l’òrgan no resolutori en què es fa el seguiment, amb
caràcter semestral, de la tramitació feta de les mocions aprovades pel Ple.
c) Acords per afavorir que els serveis gestors coneguin amb antelació el
contingut de les mocions presentades pels Grups polítics
La Secretaria General farà arribar el text de les mocions presentades als
responsables dels àmbits afectats pels continguts d’aquestes i per als quals es
pogués derivar alguna activitat o tasca a realitzar, en cas de ser aprovades.
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Finalitzat el Ple, es comunicarà als àmbits afectats el resultat dels debats i les
votacions de les mocions.
d) Acords en relació amb els precs i les preguntes, orals i escrites, que
formulin els Grups polítics.
1. Els Grups polítics de la Diputació de Barcelona podran formular preguntes
orals, en el si de les sessions dels òrgans col·legiats, i escrites, entre la
celebració d’una sessió d’un òrgan col·legiat i la celebració del següent.
2. Cada Grup polític podrà presentar un màxim de tres preguntes i precs a una
mateixa sessió del Ple de la corporació.
3. Les preguntes i els precs es registraran a la Secretaria General a través del
Cosignatura.
4. Les preguntes i els precs presentats per escrit i registrats com a mínim 72 hores
abans d'iniciar la sessió plenària seran tractats i contestats en la mateixa sessió,
llevat que el volum d’informació a lliurar, el seu tractament o la complexitat per
preparar la resposta no ho faci possible.
5. A les preguntes i als precs presentats amb posterioritat a l'esmentat termini o
formulats oralment en el mateix Ple se'ls aplicarà el que preveu l’article 27 del
Reglament orgànic.
6. A la sessió plenària, el Grup polític que presenti una pregunta o un prec de forma
oral disposarà d'un màxim de 6 minuts (comptabilitzant tots els torns
d'intervenció) i el Govern, per a respondre la pregunta o atendre el prec,
disposarà d'un màxim de 3 minuts.
7. En relació amb les preguntes i els precs que es formulin per escrit abans de les
sessions del Ple, a la sessió s’indicarà el nombre de preguntes formulades per
cada Grup i la informació concreta sobre si han estat respostes o si la
resposta està pendent.
8. El Govern podrà fer arribar les respostes a través del correu electrònic, que
adreçarà tant a la persona que hagués formulat la pregunta, com a la bústia del
Grup polític al qual pertany.
9. El contingut de les preguntes i de les respostes seran incorporats a l’Acta de
la sessió. A aquests efectes, es posarà en còpia de la resposta el Servei de
Secretaria, adjuntant-se, també, el text de la resposta en format word.”
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e) Acords de la Junta de Portaveus
Es valorarà la possibilitat d’aprovar “Acords de la Junta de Portaveus” quan es
tractin temes que podrien ser Declaracions institucionals però no arribin a tenir el
consens de tots els Grups.”
I el Ple en resta assabentat.
1.3.- Donar compte del decret de la Presidència pel qual s’acorda comparèixer,
com acusació particular, en les diligències prèvies 111/2016 que es segueixen al
Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, així com designar procurador i advocat
per a que defensi i representi, respectivament, els interessos d’aquesta
corporació (exp. núm. 2019/19788).
“Atès que en data 18 de desembre de 2016, es va presentar al Registre General de la
Diputació de Barcelona un escrit del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en què
sol·licitava, dins del procediment de diligències prèvies 111/2016, que en un termini no
superior a 15 dies hàbils s’enviés la documentació corresponent a 22 expedients de la
Direcció de Relacions Internacionals d’aquesta corporació.
Atès que per part de la Diputació de Barcelona es va sol·licitar al Jutjat d’Instrucció núm.
1 de Barcelona un ajornament per al lliurament de la documentació, atès el període
festiu de Nadal.
Atès que en data 10 de gener de 2017 es va lliurar al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de
Barcelona la documentació corresponent a 12 expedients sol·licitats, i la documentació
dels 10 expedients restants es va lliurar al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona el 17
de gener de 2017.
Atès que les esmentades diligències van ser declarades secretes.
Atès que en data 24 de maig de 2018, el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona va fer
l’entrada i el registre en diverses dependències de la Diputació de Barcelona,
concretament, en els despatxos i demés dependències de la Direcció de Relacions
Internacionals, situada a l’edifici del carrer Londres número 55, propietat d’aquesta
corporació, així com en un despatx de l’edifici de Can Serra.
Atès que mitjançant interlocutòria de 12 de novembre de 2019, el titular del Jutjat
d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, assenyala que les actuacions corresponents a les
diligències prèvies 111/2016, es troben declarades sota secret sumarial, essent la
darrera pròrroga del secret l’atorgada en data 11 d’octubre de 2019, i disposa procedir a
aixecar de forma parcial el secret respecte de diferents parts del procediment judicial,
concretament: la totalitat de la peça principal; la peça d’entrada i registre de 24 de maig
de 2018 en la seva totalitat, la peça de geolocalització incoada el 13 d’abril de 2018, la
peça separada núm. 1, així com la peça d’intervenció telefònica oberta sobre dispositius
dels investigats de l’esmentada peça (denominada peça d’intervencions telefòniques A) i
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la peça separada 3; mantenint-se el secret d’actuacions de la resta de la peça/peces
separada/des, oberta/es en aquest procediment, que s’aniran prorrogant conforme a
dret fins a que finalitzi la investigació portada a terme per part de la Unitat Policial
instructora.
Atès que en diversos mitjans de comunicació han aparegut diverses noticies, en què es
parla de possibles subvencions il·legals i desviaments de fons públics per part de la
Diputació de Barcelona, el que pot suposar un perjudici per a la mateixa, tant des d’un
punt de vista econòmic com des del punt de vista del propi prestigi de la corporació.
Atès que l’article 68 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, i l’article 175
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim municipal de Catalunya, imposa a totes les entitats locals, i per tant també a
aquesta corporació, l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la defensa dels
seus béns i drets, entenent-se que es fa referència a qualsevol acció judicial, fins i tot de
tipus penal.
Atès que tant la Direcció de Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona, i més
concretament, el Servei d’Assessoria Jurídica, en aquests moments tenen nombrosos
assumptes jurídics i judicials, no només de la Diputació de Barcelona i del seu sector
públic, sinó també de les peticions de defensa i assessorament realitzades pels
municipis de la província de Barcelona, es considera oportú, per a mantenir la màxima
qualitat en la defensa dels interessos d’aquesta corporació encarregar la designació
d’un especialista de dret penal, com és el cas de l’advocat Sr. Alvaro Amigó
Bengoechea, membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Vista la petició formulada per la Coordinació General de la corporació a aquesta
Secretaria per tal que realitzi els tràmits administratius necessaris per comparèixer en
les prèvies 111/2016.
Vist l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria General,
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. COMPARÈIXER, en qualitat d’acusació particular, en les diligències prèvies
111/2016, que es segueixen davant el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en
defensa de tots els drets de la Diputació de Barcelona.
Segon. DESIGNAR, l’advocat especialista en matèria de dret penal, SR. ALVARO
AMIGÓ BENGOECHEA, i el procurador dels tribunals, SR. FRANCISCO JAVIER
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MANJARIN ALBERT, per a que defensi i representi, respectivament, la Diputació de
Barcelona, en les diligències prèvies 111/2016, en defensa dels drets d’aquesta
corporació.
Tercer. DONAR COMPTE del present Decret al Ple i a la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona als efectes legals oportuns.
Quart. NOTIFICAR aquest acord al Sr. Alvaro Amigó Bengoechea i al Sr. Francisco
Javier Manjarin Albert, als efectes legals oportuns.
Cinquè. DONAR TRASLLAT del present acord a la Presidència, als presidents i
portaveus dels grups polítics, al coordinador general, a la Secretaria General, la
Intervenció General, a la Tresoreria, a la Direcció de Serveis Jurídics i a la Direcció de
Relacions Internacionals, als efectes oportuns.”
La Presidència obre un torn de debat d’aquest punt, en què intervenen el portaveu del
Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar i la presidenta de la corporació,
senyora Marín (PSC-CP). El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària
disponible a
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=1243

I el Ple en resta assabentat.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
1.4.- Dictamen de data 11 de novembre de 2019, pel qual es proposa modificar
l’article 22 del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que
fa referència a la vigència del mateix, en el sentit de prorrogar aquesta, amb
caràcter transitori fins a l’aprovació de l’instrument que el derogui expressament
(exp. núm. 2015/0008355).
“Fets
1. El Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" ha estat, durant el mandat 2016-2019,
l'instrument preferent a través del qual la Diputació de Barcelona ha exercit les seves
competències en matèria de cooperació i assistència local.
2. Amb aquest Pla es recull la tradició de la Diputació d'articular la seva cooperació amb
els ens locals mitjançant plans i programes propis que configuren un sistema de
cooperació amb una vocació municipalista i orientada a prestar un suport integral als
governs locals; en el benentès que només des d'aquests vessants es contribuirà
efectivament a un desenvolupament territorial, econòmic i social equilibrat i
sostenible.
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3. El Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" va ser aprovat, juntament amb el seu
Protocol general, pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 26 de novembre de
2015 i publicat al Butlletí Oficinal de la Província de Barcelona l’11 de desembre de
2015. D’acord amb l’article 22 del referit protocol, el seu període de vigència comprèn
els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019, sense perjudici de l'eficàcia temporal que
puguin tenir els actes de desplegament que, en el seu cas, s'aprovin.
4. Durant el mandat 2020-2023, és voluntat de la Diputació de Barcelona seguir oferint
un marc estable de suport als pobles i ciutats de la província, si bé, amb l’objectiu de
continuar essent referent en les polítiques institucionals municipalistes i en la
reivindicació del govern local, cal que actualitzi el seu model de cooperació i els seus
instruments, tot adaptant-los als nous canvis socials i econòmics i fent-los més
oberts, més eficients i més transparents.
5. Davant d’un context en què cal donar cobertura a moltes i diverses necessitats i fer
front als reptes que els temps actuals plantegen al conjunt de governs locals, aquests
governs locals, que són les institucions més pròximes a la ciutadania, han de poder
comptar amb què la Diputació els ofereixi una cooperació que respongui a una
planificació coherent i un desplegament eficient, i que doni cobertura a les seves
necessitats des d’una perspectiva integral.
6. Per això, fins a l’aprovació del nou instrument de cooperació i assistència local, es
considera oportú estendre la vigència de l’actual, és a dir, del Pla "Xarxa de Governs
locals 2016-2019", i evitar d’aquesta manera un buit normatiu que deixi sense
cobertura o que dificulti i endarrereixi les convocatòries i els recursos econòmics,
tècnics i materials que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar mentrestant.
Fonaments de dret
1. L’aprovació i modificació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i del seu
protocol s’empara en les competències atribuïdes a la Diputació de Barcelona
d’acord amb els articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, i 36.1
i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, que incorpora la figura
del Protocol general.
2. Així mateix, i donada la seva naturalesa, també resulta d’aplicació la Disposició
addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
tant pel que fa a l’aprovació d’instruments propis de cooperació com pel que fa a la
supletorietat de la referida llei respecte d’aquests.
3. Per últim, quant a l’òrgan d’aprovació, l'adopció d'aquest acord és competència del
Ple de la corporació, en aplicació de l'article 33.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i en relació amb el disposat a l'apartat setè,
punt I.6.f), del decret de la Presidència número 8924/2019, de data 23 de juliol de
2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la
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Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al
BOPB del 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment pels decrets de la Presidència
número 8985/2019, de data 26 de juliol de 2019, publicat al BOPB de 30 de juliol de
2019, i número 9775/2019, de data 13 de setembre de 2019, publicat al BOPB de 18
de setembre de 2019, que reserva a la Presidència la competència per elevar al Ple
l’aprovació del Pla Xarxa de Governs Locals o altres instruments anàlegs i el seu
Protocol general.
En conseqüència, atesos els -motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Presidència, Serv. Inter. i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR l’article 22 del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019" en el sentit següent:
On diu:
El període de vigència d'aquest Protocol comprèn els exercicis 2016, 2017, 2018 i
2019, sense perjudici de l'eficàcia temporal que puguin tenir els actes de
desplegament que, en el seu cas, s'aprovin.
Ha de dir:
1. El període de vigència d'aquest Protocol comprèn els exercicis 2016, 2017, 2018 i
2019, sense perjudici de l'eficàcia temporal que puguin tenir els actes de
desplegament que, en el seu cas, s'aprovin.
2. Si, arribada la fi de la seva vigència, no s’ha aprovat un nou pla o instrument
anàleg, el Pla "Xarxa de Governs locals 2016-2019" es prorrogarà
automàticament, de forma transitòria fins a l’aprovació de l’instrument que el
derogui expressament amb l’abast i els efectes que s’estableixin.
Segon. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En
Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.5.- Dictamen de data 19 de novembre de 2019, pel qual es proposa ratificar
íntegrament l’acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 16 de juliol de
2019, entre l’Organisme Autònom Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i
CCOO, referent al pla d’ordenació de recursos humans del personal laboral del
referit organisme autònom Institut del Teatre, que incorpora un Pla Integral de
jubilació voluntària incentivada, com a mesura que afavoreixi la prevenció i
protecció de la salut dels treballadors i treballadores de l’Organisme Autònom
Institut del Teatre que ocupin llocs vinculats a la docència (exp. núm.
2019/0019430).
“La Junta de Govern de l’Institut del Teatre ha adoptat diversos acords, en sessió
ordinària de 14 de novembre de 2019, mitjançant els quals informa favorablement i
eleva al Ple, la proposa de ratificació de l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en
data 16 de juliol de 2019, entre l’Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO,
sobre el Pla d’Ordenació de Recursos Humans del personal laboral de l’Institut del
Teatre que integra un Pla Integral de jubilació voluntària incentivada com a mesura que
afavoreixi la prevenció i protecció de la salut dels Treballadors de l’Institut del Teatre
que ocupin llocs vinculats a la docència.
Entre el personal que desenvolupa l’activitat que desplega l’Institut del Teatre, el
col·lectiu que ocupa llocs de treball de docent o d’instrumentistes, vinculats a la
docència artística, són personal laboral, al que li és d’aplicació com al personal
funcionari que presta serveis a l’Institut, d’acord la disposició addicional segona dels
vigents Estatuts de l’Institut del Teatre, els acords i els convenis col·lectius aplicables al
personal de la Diputació de Barcelona fins que per negociació o millora voluntària es
procedeixi a aprovar-se de nous o a modificar els existents.
El Ple de la Diputació de Barcelona en data 25 de gener de 2018 (Núm. registre 5/2018)
va aprovar el Pla d’Ordenació de Recursos Humans i el seu annex I contempla un Pla
Integral de jubilació voluntària incentivada anticipada (incentivada) del personal al servei
de la Diputació de Barcelona. Aquest Pla va ser acordat per la Mesa de Negociació de
matèries comunes (MGNmc) de la Diputació de Barcelona acordat en data 22 de
desembre de 2017.
En no ser d’aplicació al personal laboral de l’Institut del Teatre l’esmentat Pla
d’Ordenació de Recursos Humans i el seu Pla integral de jubilació voluntària, la
Gerència i la Direcció General va convocar a la representació sindical de l’Organisme
per negociar un Pla d’Ordenació de Recursos Humans i altres formules que permetin
que el personal laboral no perdi cap dret adquirit, i alhora fer un anàlisi de la plantilla des
del punt de vista de la protecció i prevenció dels riscos laborals inherents al lloc de
treball que ocupen, integrant un pla de jubilació voluntària incentivada.
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A l’empara dels antecedents exposats, la Mesa Negociadora de l’Institut del Teatre es
va reunir als referits efectes en sessions de dates 20 de maig i 16 de juliol de 2019. Dut
a terme aquest procés la negociació culminà amb l’adopció d’un Acord, subscrit en data
16 de juliol de 2019, entre l’Institut del Teatre i les organitzacions sindicals d’UGT i
CCOO, referent a l’aprovació d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Institut del
Teatre que integri la jubilació voluntària incentivada com a mesura que afavoreixi la
prevenció i protecció de la salut dels treballadors de l’Institut del Teatre que ocupin llocs
vinculats a la docència (personal laboral).
L’article 44.2, apartat f), del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per Acord
plenari de data 30 de gener de 2003 (BOP núm.42, de 18.2.2003), sobre coordinació
dels organismes públics, estableix la competència del Ple per l’adopció dels acords
d’aprovació, que en relació als organismes d’ella dependents, facin referència a la dels
acords i conveni col·lectius.
Amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable i en ús de les
competències atribuïdes a l’apartat setè I.5.b) del Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació de
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les presidents/es
delegats/des d’àrea, diputats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i
diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019),
aquest diputat delegat sotmet a la consideració del Ple corporatiu, prèvia proposta de la
Junta de Govern de l’Institut del Teatre, reunida el 14 de novembre de 2019, i previ
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Internes i
Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 16 de juliol de
2019, entre l’Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, sobre el Pla
d’Ordenació de Recursos Humans del personal laboral de l’Institut del Teatre que
integra un Pla Integral de jubilació voluntària incentivada com a mesura que afavoreixi la
prevenció i protecció de la salut dels Treballadors de l’Institut del Teatre que ocupin llocs
vinculats a la docència, posteriorment informat per la Junta de Govern de l’Institut del
Teatre, el qual es transcriu a continuació en la seva integritat:
“PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS QUE INTEGRA LA JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA INCENTIVADA COM A MESURA QUE AFAVOREIXI LA PREVENCIÓ I
PROTECCIÓ DE LA SALUT DELS TREBALLADORS DE L’INSTITUT DEL TEATRE QUE
OCUPIN LLOCS VINCULATS A LA DOCÈNCIA (PERSONAL LABORAL.)
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I. Objecte
El Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Institut del Teatre pretén ser un instrument que
integri mesures dirigides a optimitzar els recursos del personal vinculats a la docència
integrant un pla de jubilació voluntària incentivada per afavorir la prevenció i protecció de la
salut dels treballadors que ocupin llocs vinculats a la docència (personal laboral).
II. Àmbit d’aplicació
De conformitat amb l’objecte exposat a l’apartat precedent, el present Pla resulta d’aplicació al
personal laboral de l’Institut del Teatre que ocupi llocs vinculats a la docència.
III. Normativa d’aplicació
El Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant, TREBEP) regula, a l’article 69.2, els
instruments, objectius i mesures a aplicar en l’àmbit de la planificació dels recursos humans
de les administracions públiques, amb l’objectiu de “contribuir a la consecución de la eficacia
en la prestación de los Servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivas, su mayor distribución,
formación promoción profesional y movilidad”.
Els plans per a l’ordenació dels recursos a adoptar per les administracions poden incloure,
entre d’altres, les mesures d’ordenació que s’hi contenen en el referit article 69.2 TREBEP:
“Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos
humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas: a) Análisis de las
disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de
efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. b)
Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de
puestos de trabajo. c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de
incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos
de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen. d) Medidas de
promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto. e) La previsión de la
incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con
lo establecido en el artículo siguiente. 3. Cada Administración Pública planificará sus recursos
humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de
aplicación.”
L’Estatut afegeix que cada administració planificarà els seus recursos d’acord amb els
sistemes que estableixin les normes que resultin d’aplicació.
També la legislació de funció pública autonòmica conté la regulació dels plans d’ocupació. En
aquest sentit, l’article 69 del Decret Legislatiu 1/1997, de de 31 d’octubre, Text Únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,
regula en aquest àmbit, els plans d’ocupació i; el Capítol XV del Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que
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desenvolupa allò previst a la llei catalana i conté la regulació de les mesures i instruments de
racionalització de recursos humans, el qual té caràcter supletori pel personal al servei de la
Diputació de Barcelona, en tant que, Administració Local.
Finalment, la Disposició Addicional 21ª de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública, la qual no ha estat derogada pel TREBEP i, en conseqüència,
manté la seva vigència, possibilita, tant a les comunitats autònomes com a les entitats locals,
de conformitat amb les seves capacitats d’autorganització, l’adopció de sistemes
d’estructuració dels recursos humans mitjançant programes adaptats a les seves necessitats,
mitjançant moltes de les mesures establertes en l’article 18 de la mateixa LMRFP, parcialment
derogat per la Disposició Derogatòria única del TREBEP.
IV. Anàlisi de la plantilla personal laboral de l’Institut del Teatre
El Pla Estratègic de l’Institut del Teatre 2019-2021 contempla en la seva missió que l’Institut
del Teatre és una institució pública catalana amb vocació internacional especialitzada en la
formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en l’àmbit de les arts
escèniques. Per a l’IT les arts escèniques són una eina que interpreta i transforma la realitat,
d’aquí que el seu propòsit sigui formar artistes i tècnics compromesos èticament i estètica
amb la societat i amb el seu temps. L’IT, d’altra banda, en tant que institució dipositària del
patrimoni escènic català, assumeix el deure de conservar-lo, difondre’l i projectar-lo cap al
futur, sempre en un intens diàleg amb la contemporaneïtat.
La vocació de l’Institut del Teatre és esdevenir el motor del sistema català d’arts escèniques,
cercant l’excel·lència en el conjunt dels seus programes formatius i culturals i articulant
l’arrelament en la tradició amb l’obertura al context internacional i la innovació
Com a objectiu 1 del Pla Estratègic de l’Institut del Teatre s’identifica el següent:
“Assolir la màxima excel·lència en la pedagogia i en les activitats artístiques i culturals i
convertir-nos en la institució líder i mentora de la formació i la innovació creativa en tant que
escola nacional de les arts escèniques.”
Per assolir aquest objectiu requereix disposar d’una organització de recursos de personal
vinculat a la docència adient, suficient i en unes condicions optimes per poder impartir els
ensenyaments artístics.
Les funcions i els riscos específics d’alguns llocs de treball de docent o de suport a la
docència fan que quan arriben a una edat més avançada les seves condicions físiques poden
veure’ns afectades. És el cas, per exemple, de professors de dansa o de pianistes, que tenen
un desgast físic considerable a una certa d’edat que pot afectar a la seva salut.
D’altra banda, l’adopció de mesures de contenció de la despesa pública, derivada de la
necessària aplicació de les normes que foren aprovades, amb caràcter bàsic, pel legislador
estatal, van suposar una afectació a les polítiques de recursos humans de l’Institut del Teatre,
des de la minoració d’algunes de les partides del Capítol I, fins la limitació del nou personal.
De les dades de personal que disposa l’Institut del Teatre a 6 de març de 2019 es constata
que disposa de 121 empleats/des amb vinculació jurídica de funcionari i 259 empleats/des
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amb vinculació jurídica de laboral, que fan un total de 380 treballadors/es (entre funcionaris i
laborals) i que es representa gràficament:

Funcionaris
32%
Laborals
68%

Respecte del personal laboral de l’Institut del Teatre (259 empleats/des) es representa
gràficament el personal laboral que forma part de la plantilla i el personal laboral que
no forma part de la plantilla aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 28
de febrer de 2019.

Personal laboral total:
Personal laboral de plantilla:
Personal laboral fora plantilla:

259 empleats/des
148 empleats/des
111 empleats/des

El personal laboral fora plantilla de l’Institut del Teatre constitueix una part important del
personal docent o de suport a la docència de la institució, però no forma part de la plantilla
fixa, com a conseqüència de la variabilitat intrínseca de les assignatures que imparteix.
Impartiran assignatures optatives d’escola o especialitat. Complementàriament poden impartir
altres tipus de docència optativa.
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Aquest personal també poden ser contractat per substituir a personal docent o de suport a la
docència que es trobi en situació de baixa mèdica, llicència sense sou o altres situacions que
requereixi una reserva de lloc.
El personal laboral fora plantilla poden tenir contracte laboral d’obra o servei o d’interinitat per
substitució.
Respecte del personal laboral de l’Institut del Teatre que forma part de la plantilla (148
empleats/des) es representa gràficament la seva tipologia de contracte, entre personal
laboral amb contracte fix i personal laboral amb contracte laboral fins provisió.

Personal laboral de plantilla: 148 empleats/des
Personal laboral amb contracte laboral fix: 66 empleats/des
Personal laboral amb contracte laboral fins a provisió reglamentària del lloc: 82 empleats/des
Respecte del personal laboral de l’Institut del Teatre es representa gràficament
aquells/es empleats/des que són de docent i els són de suport a la docència.
PERSONAL DOCENT

Total: 218 docents

Àrea de Presidència
Secretaria General

PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA

Total: 41 personal de suport a la docència
Les limitacions quant a la possibilitat de formalitzar contractes laborals fixos per a personal
de nou ingrés derivat d’una Oferta Pública d’Ocupació han experimentat una tímida
flexibilització en els dos durant anys. En aquest sentit, les normes pressupostàries
corresponents a l’any 2016 i 2017, preveuen la possibilitat que les administracions públiques
puguin aprovar ofertes públiques d’ocupació.
Amb aquest nou marc regulador ha permès a l’Institut del Teatre adoptar mesures de
reducció de la temporalitat previstes a la Llei 3/2017 mitjançant la via d’estabilització de
l’ocupació i en aquest sentit s’ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2017 i 2018
amb les següent places:
Oferta Pública 2017



15 places de Tècnic Superior Educació (diferents especialitats)
3 places de Tècnic Mitjà Educació (instrumentistes).

Oferta Pública 2018



6 places de Tècnic Superior Educació (diferents especialitats)
2 places de Tècnic Mitjà Educació (instrumentistes).

L’anàlisi de les dades que afecten a l’actual situació de l’ocupació pública de l’Institut del
Teatre, i que també fan concloure la necessitat de l’adopció del present Pla, és la mitjana
d’edat dels docents i del personal de suport a la docència.
Així, l’edat del personal laboral de l’Institut del Teatre es resumeix en la següent piràmide:
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PERSONAL DOCENT (PLANTILLA-amb contracte fix o contracte fins a provisió
reglamentària)
Mitjana d’edat:

Tram d'edat
<30 anys
de 30 a 40 anys
de 41 a 45 anys
de 46 a 50 anys
de 51 a 55 anys
de 56 a 60 anys
de 61 a 65 anys
TOTAL

53 anys

Dones
2
9
9
12
14
16
9
71

Total
%Dones Homes
%Homes Empleats/des %Total
1,60%
0
0
2
2%
7,20%
2
1,60%
11
9%
7,20%
7
5,60%
16
13%
9,60%
8
6,40%
20 16,00%
11,20%
11
8,80%
25 20,00%
12,80%
12
9,60%
28 22,40%
7,20%
14
11,20%
23 18,40%
56,80%
54
43,20%
125
100%

PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA PLANTILLA-amb contracte fix o contracte
fins a provisió reglamentària)
Mitjana d’edat:

Tram d'edat
<30 anys
de 30 a 40 anys
de 41 a 45 anys
de 46 a 50 anys

52 anys

Dones
0
0
1
3

Total
%Dones Homes
%Homes Empleats/des %Total
0%
0
0%
0
0%
0%
2
8,70%
2
9%
4,35%
4
17,39%
5
22%
13,04%
1
4,35%
4 17,39%
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Tram d'edat
de 51 a 55 anys
de 56 a 60 anys
de 61 a 65 anys
TOTAL

Dones

Total
%Dones Homes
%Homes Empleats/des %Total
1
4,35%
4
17,39%
5 21,74%
0
0%
4
17,39%
4 17,39%
1
4,35%
2
8,70%
3 13,04%
6
17
23
100%

** Dades extretes a 6 de març de 2019
Alguns col·lectius del personal laboral de l’Institut del Teatre desenvolupen lloc de docent
(especialitats de dansa, moviment, acrobàcia, etc.) i de suport a la docència
(pianistes/guitarristes/percussió) amb un contingut funcional dels llocs de treball on el seu cos
és l’eina de treball. L’adaptació del lloc de treball es pot realitzar parcialment atesa, per
exemple, l’autonomia del docent, però comporta inexorablement un major desgast. D’altra
banda, d’acord amb les tasques, inherents, molts tenen limitacions associades a l’edat (des
de la manipulació de càrregues fins a l’exposició a soroll, per exemple, on l’envelliment fa que
els puguem considerar personal especialment sensible). Aquest fet comporta que, amb el pas
del temps, els/les empleats/des que desenvolupen classes del moviment, veu, pianistes,
guitarristes, percussionistes.... desenvolupen alguns problemes de salut que, tot i que no
deriven necessàriament en processos d’incapacitat temporal per causes professionals (ja
sigui com accident de treball o com a malaltia professional), sí que incrementen el nombre de
baixes per malaltia comuna. Per últim, el col·lectiu que desenvolupa tasques on hi ha una
càrrega superior de caràcter teòric, realitzada a una aula, també està exposat a riscos
específics que cal considerar, per exemple, els riscos associats a l’ús professional de la veu
(que és una malaltia professional).
Es representa gràficament el personal laboral vinculat a les diferents disciplines i
especialitats dels ensenyaments artístics.
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V. Objectius que es persegueixen amb l’aprovació del Pla d’ordenació de recursos
humans de l’Institut del Teatre
Els objectius i finalitats que s’enumeren en els següents apartats responen a l’anàlisi de la
situació de l’Institut exposada en l’apartat precedent, i pretenen:
 permetre la consolidació de l’ocupació temporal.
 permetre el relleu de la plantilla laboral i adoptar mesures que afavoreixin la prevenció i
protecció de la salut dels empleats docents i de suport a la docència de l’Institut del
Teatre.
Objectius:
a) Afavorir la consolidació de l’ocupació temporal (places vacants ocupades per personal
laboral interí).
b) Potenciar mesures de prevenció i protecció de la salut dels docents i del personal de
suport a la docència que desenvolupen determinades funcions que comporten un
desgast per a la seva salut (docents de moviment, veu, pianistes, guitarristes, etc.).
VI. Metodologia
La consecució dels objectius descrits a l’apartat V del present Pla s’assolirà mitjançant
l’adopció de diverses mesures ordenadores dels recursos de personal de l’Institut del Teatre.
a) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal actualment en vigor i que
mantenen la seva vigència, tot integrant-se com a part del present Pla:
 El manteniment de l’autorització de prolongació en el servei actiu (ajornament de la
jubilació) per aquell personal docent fins a la finalització del curs acadèmic en el que
compleixi els seixanta-cinc anys, d’acord amb el que estableix la disposició addicional
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quinzena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública.
 El manteniment de l’acord de l’autorització de la reducció lectiva per aquells docents
amb contracte laboral fix amb una jornada a temps complet que tinguin durant el curs
acadèmic corresponent 55 anys o més, adoptat en data 4 d’octubre de 2007. Es
negociarà millorar aquesta autorització per ampliar als col·lectius de suport a la
docència i per al personal laboral amb contracte d’interinitat fins a provisió.
b) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal que s’aproven mitjançant el
present acord:
 La revisió de l’actual sistema d’incentius a la jubilació contingut a l’article 48, del
Conveni col·lectiu del personal laboral, en el sentit de vincular-lo a mesures de
reordenació dels recursos existents, en els termes que s’hi contenen en els apartats
següents.
El nou sistema d’incentius a la jubilació s’aprova com a annex al present Pla d’Ordenació.
c) Quant a les mesures ordenadores dels recursos de personal que hauran de ser adoptades,
prèvia negociació en el si de la Mesa de Negociació, en un futur:
 L’adopció de mecanismes que permetin donar resposta a les necessitats reals de
determinat personal docent i de suport a la docència que arribat a una certa edat, o que
degut al contingut funcional dels llocs que ocupen, presenta greus problemes de salut
que en definitiva minoren i limiten la seva capacitat funcional.
VII. Efectes sobre l’ordenació dels Recursos Humans derivats de l’aplicació del Pla
integral de jubilació
 Quant a la consolidació de l’ocupació temporal, objectiu previst a les lletres a de
l’apartat V, del present Pla.
El nombre de baixes que es produeixin amb motiu de la jubilació anticipada del personal
permetrà unificar matèries que actualment s’imparteixen en per diferents docents per raons de
perfil professional, i per tant, permetrà reduir la contractació temporal fora plantilla. D’igual
manera, comportarà formalitzar contractes d’interinitat fins a provisió reglamentària del lloc i,
per tant, incrementar les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Institut del Teatre
per al personal laboral, fet que incidirà directament en la reducció de l’ocupació temporal de
la corporació.
En aquest sentit, és a destacar que, de conformitat amb la doctrina del Tribunal Suprem,
l’existència de personal interí nomenat en plaça vacant, llevat que es dugui a terme la seva
amortització, obliga a la inclusió de les places cobertes per aquest tipus de personal en les
corresponents ofertes públiques d’ocupació, sense que aquesta obligació es vegi afectada per
les restriccions o prohibicions de les diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat,
negant la sistemàtica excusa emparada en la necessària contenció de la despesa inserida en
la norma pressupostària (STS de 29 de octubre de 2010) tendència que sembla haver iniciat
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un procés d’inversió vistes les previsions contingudes en la LPGE per a 2017 i per a 2018,
així es desprèn del seu article 19.
Aquesta línia d’actuació, continuista en tant que ja va ser endegada per la Diputació de
Barcelona amb l’aprovació del Pla d’estabilitat del personal interí, d’aplicació permetrà donar
compliment així mateix, a les directrius derivades de la normativa comunitària, en essència
configurada per la Directiva 1999/70/CE, del Consell de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord
Marc de la Confederació Europea de Sindicats (CES). La Directiva té per objecte aplicar
l’Acord a tots els estats membres sota la proclamació del principi general d’igualtat entre les
relacions laborals de durada determinada i les de durada indefinida, admetent únicament les
excepcions basades en raons objectives; així com, l’establiment d’un marc per evitar abusos
en les contractacions temporals successives, en definitiva pretén establir els principis
generals i les condicions mínimes per als contractes de treball de durada determinada amb
l’objectiu de millorar la qualitat del treball garantint l’aplicació del principi de no discriminació.
La Directiva no fa distinció entre sector públic i privat, raó per la qual, de conformitat amb la
interpretació unànime de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió
Europea (entre d’altres, STJUE de 13 de setembre de 2007) resulta d’aplicació a totes les
relacions temporals, sense perjudici de quin sigui el seu règim jurídic -funcionarial o laboral- o
el seu àmbit subjectiu -públic o privat.
 Quant a la incidència en l’actuació preventiva i de protecció de la salut del personal al
servei de la corporació, recollida a la lletra b) de l’apartat V.
La possibilitat d’anticipar l’edat de jubilació té una afectació directa en aquells col·lectius que
en essència, degut al contingut funcional dels llocs que desenvolupen, manifesten un
considerable nivell de desgast en la seva salut que alhora afecta la seva capacitat funcional,
fins a l’extrem de reduir la seva lectiva per raons de salut o tenir la baixa mèdica per
incapacitat.
La mesura per tant permetrà donar sortida a les esmentades situacions alhora que esdevindrà
un estalvi en suprimir-se aquella lectivitat reduïda que s’han substituït per diferents encàrrecs i
que podria impartir-se per personal més jove, així com, permetrà incidir en la consolidació de
l’ocupació de les persones de nou accés.
VIII. Vigència i durada del Pla
La vigència del present Pla d’Ordenació resta condicionada a la consecució dels objectius
establerts a l’apartat V del mateix i, en qualsevol cas, fins assolir una taxa de temporalitat,
quant a les contractacions laborals de personal docent i de suport a la docència, que no sigui
superior al 5% respecte de les places de plantilla ocupades en cada moment.
Tanmateix, el Pla podrà ser objecte de revisió a instància de qualsevol de les parts, ja sigui
derivada de la necessitat d’adequació normativa o d’adaptació derivada de la seva
implementació.
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ANNEX AL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’INSTITUT DEL TEATRE
Pla integral de jubilació de l’Institut del Teatre. Regulació de la jubilació voluntària
anticipada (incentivada) del personal laboral al servei de l’Institut del Teatre
1.- Jubilació voluntària anticipada (art. 208 TRLGSS)
2.- Jubilació voluntària anticipada en cas de discapacitat (art.206.2 TRLGSS) 3.- Procediment
comú Disposicions addicionals
1.- JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA (art. 208 TRLGSS)
1.1 Requisits generals previstos al TRLGSS
Comprèn als empleats públics inclosos dins del Règim General de la Seguretat Social que
compleixin els requisits que el legislador estableixi en cada moment per a causar dret a
jubilar-se anticipadament, actualment regulat a l’article 208 del text refós de la Llei general
de la seguretat Social aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre
(TRLGSS), en concret:
 Haver complert una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat legal
de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació segons el que s’estableix a l’article
205.1.a) i a la Disposició transitòria setena del TRLGSS.
 Acreditar com a mínim, 35 anys de cotització a la Seguretat Social, d’aquests 2 com
a mínim han d’estar inclosos en els darrers 15 immediatament anteriors a la data de
jubilació.
1.2 Requisits específics
a) Tenir la condició de personal laboral fix de l’Institut del Teatre. Al personal laboral
temporal que estigui ocupant una destinació vacant fins a provisió reglamentària i
renunciï al seu contracte amb motiu de passar a la situació de jubilació anticipada tindrà
dret a rebre l’incentiu econòmic, havent d’acreditar els següents períodes de prestació
de serveis:
-

7 anys de serveis prestats de manera acumulada en l’Institut del Teatre o en la
Diputació de Barcelona.
acreditar un període mínim de serveis prestats, immediatament abans de la data de
jubilació efectiva en l’Institut del Teatre, equivalent al període expressat en mesos,
en què es concreta l’incentiu econòmic (per mensualitats i en funció de l’edat de la
persona), exigint-se en tot cas un mínim d’un any.

b) Trobar-se d’alta en la seguretat social acreditar un període mínim de 2 anys i 1 mes de
serveis prestats immediatament abans de la data de jubilació efectiva, en l’Institut del
Teatre. El període mínim de serveis prestats exigits en aquest paràgraf, també ho serà
per al personal interí que es pugui acollir a la jubilació voluntària en els termes
establerts a l’Acord de la MGNmc sobre personal interí de la DIBA: Pla d’Estabilitat, en
concret el punt III de l’Acord setè, que també és d’aplicació per al personal laboral de
l’Institut del Teatre.
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Complir en el transcurs de l'any d’efecte de la jubilació voluntària l’edat de 63, 64, 65 o 66
anys.
Serà requisit imprescindible que en la data de la jubilació efectiva restin, com a mínim,
7 mesos per a la data de jubilació forçosa per edat.
Resta expressament exclòs el personal que ho està del vigent Conveni col·lectiu del
personal laboral al servei de la corporació, concretant-se en:
 El personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
 El personal funcionari que desenvolupi llocs de treball amb nivell 30 de
complement de destinació.
 El personal directiu professional.
 El personal eventual de confiança o assessorament especial.
 El personal laboral contractat per ocupar llocs d'alta direcció.
 El personal contractat per a la formació (metges interns residents, diplomats
residents, etc.), les condicions de treball del qual estan regulades mitjançant les
normatives generals que els hi són d'aplicació
1.3 Incentiu econòmic
L’objecte d’aquest incentiu és compensar la minoració de l’import de la pensió de jubilació
motivada per l’avançament de l’edat legal de jubilació. És per aquest motiu que l’import de
l’incentiu es fixa en funció del temps que la persona avanci la seva jubilació en relació amb
l’edat legal de jubilació, essent major l’import quant més temps li resti per jubilar-se
ordinàriament per edat, tot en consonància amb la regulació legal prevista en la normativa de
Seguretat Social, que estableix, lògicament, una major reducció en l’import de la pensió quant
més lluny estigui l’empleat de complir l’edat legal de jubilació ordinària fixada a l’article
205.1.a) i a la disposició transitòria setena del TRLGSS.
A) L’incentiu econòmic s'estableix tenint en compte, tant l'edat de la persona en el moment del
passi a la jubilació com el temps que la persona avanci la seva jubilació en relació amb l’edat
legal de jubilació, d’acord amb les retribucions mensuals brutes que li han estat abonades en
la nòmina del mes anterior a la data de jubilació, concretant-se en:
 14 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 2 anys en relació amb la jubilació
ordinària per edat.
 7 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació
ordinària per edat.
Per calcular les retribucions mensuals brutes es consideraran els conceptes retributius que es
detallen a continuació, de quantia fixa i de percepció mensual, restant exclosos, per tant les
gratificacions per serveis extraordinaris i qualsevol altra assignació d'anàloga naturalesa i/o
de percepció condicionada, següents:
- sou
- antiguitat
- complement de destinació, diferència de grau, nivell de grau i anàlegs
- complement específic
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- factors que integren el complement específic
- complement personal transitori i d'altres d'anàloga naturalesa
- complement de productivitat "no variable"
Per tal de garantir la finalitat compensatòria que té el present incentiu com a mesura que
pretén minorar l’impacte de la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats públics que es jubilen
anticipadament i, alhora, garantir que aquest incentiu no derivi en una millora de les
condicions econòmiques que els empleats tindrien de mantenir-se en servei actiu,
s’estableixen els següents límits:
- Avançament de la seva jubilació 2 anys en relació amb la jubilació ordinària per edat:



La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà ser inferior a 30.000 euros.
La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà superar els 55.000 euros.

- Avançament de la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació ordinària per edat:



La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà ser inferior a 15.000 euros.
La quantia a percebre com a incentiu en cap cas podrà superar els 27.500 euros.

En el supòsit que l’empleat que accedeix a la jubilació voluntària anticipada hagués estat en
situació d’incapacitat temporal durant el mes anterior a la data d’efecte d’aquesta, es prendrà
com a mòdul els imports corresponents als conceptes retributius abans esmentats sense tenir
en compte la possible reducció de retribucions que pugui tenir com a conseqüència del seu
procés d’incapacitat temporal. Aquest mateix criteri s’aplicarà en el supòsit que l’empleat no
tingui nòmina el mes anterior a la data d’efecte de la jubilació voluntària per trobar-se ocupant
per mobilitat interadministrativa un lloc en una altra administració pública, permís sense sou o
altres supòsits similars.
B) La percepció de l'incentiu econòmic és incompatible amb la realització de qualsevol treball
retribuït en el sector públic des de la data de la jubilació voluntària fins a la que, d'acord amb
la normativa legal vigent en cada moment, s'hagi de produir la jubilació forçosa.
L'incompliment d'aquesta condició comportarà l'obligació de la persona de reintegrar l'incentiu
rebut.
L’Institut del Teatre podrà emprar els oportuns mecanismes de fiscalització per tal de
constatar l'efectiu compliment d'aquesta determinació.
2.-JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA EN CAS DE DISCAPACITAT (persones amb un
grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%).
2.1 Requisits generals previstos al TRLGSS
Comprèn als empleats públics inclosos dins del Règim General de la Seguretat Social que
compleixin els requisits que el legislador estableixi en cada moment per causar dret a jubilarse anticipadament en cas de persones amb una discapacitat reconeguda, actualment:
 Complir amb el previst a l’article 206.2 del TRLGSS, que preveu que l’edat mínima
d’accés a la pensió de jubilació que determina l’article 205.1.a) pot ser rebaixada a les
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persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, en els termes previstos
al Reial decret de desenvolupament o també en un grau igual o superior al 45% en
aplicació del que determina el Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre.
2.2 Requisits específics
Els requisits específics seran els mateixos que s’estableix a l’apartat 1.2 amb excepció del de
la edat que es requereix en el punt c), en aquest cas, l’edat per accedir a aquesta jubilació
voluntària serà la que correspongui en equivalència per als empleats que es jubilin via article
206.2 del TRLGSS (jubilació anticipada en cas de discapacitat).
2.3 Indemnització econòmica
En atenció a l’especial vulnerabilitat d’aquest col·lectiu, s’estableix una indemnització amb
l’objectiu de compensar les despeses extres que tenen que sufragar les persones que
pateixen aquests nivells de discapacitat.
Per aquest motiu, els empleats que s’acullen a la jubilació voluntària derivada de l’aplicació de
l’article 206.2 del TRLGSS i que no tenen cap reducció en la quantia de la seva pensió de
jubilació per part de la Seguretat Social tindran dret a rebre un indemnització a tant alçat de
3.000 €.
En aquells casos en que l’aplicació del sistema de càlcul previst a l’article 206.2 del TRLGSS
comporti una reducció de l’import de la pensió de jubilació, l’empleat a part de la
indemnització prevista en el paràgraf anterior, tindrà dret a rebre l’incentiu previst a l’apartat
1.3 d’aquest acord.
3.- Procediment comú
El personal interessat a acollir-se a la jubilació voluntària en qualsevol de les dues modalitats
previstes haurà de presentar la seva sol·licitud amb dos mesos d’antelació a la data d’inici de
seva jubilació. Amb la sol·licitud l’empleat haurà d’aportar la següent documentació:
 Informe de Vida Laboral
 Document de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on consti el precàlcul de
la pensió de jubilació.
 En el cas d’empleats amb discapacitats, hauran d’aportar també el certificat del grau de
discapacitat igual o superior al 65% o 45% recollides a l’article 2 del RD 1851/2009.
Així mateix la sol·licitud haurà d’indicar expressament la data de la jubilació (darrer dia d’alta
a l’Institut del Teatre) i la petició d’abonament de l’incentiu o de la indemnització.
En el cas que l’empleat no compleixi amb el termini de la sol·licitud abans esmentat o no
presenti la documentació requerida, la data d’inici de la jubilació es podrà adequar, amb la
conformitat de l’empleat, al termini d’un mes.
L’Institut del Teatre resoldrà la concessió de la jubilació voluntària mitjançant resolució
expressa de l’òrgan competent.
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Es donarà trasllat de les peticions què, a proposta de òrgan corresponent, hagin de ser
denegades, amb indicació de la causa que motiva la denegació, als representats del personal
per al seu coneixement a l’efecte que puguin emetre informe en el termini de 10 dies.
Passat aquest termini l’òrgan competent de l’Organisme resoldrà expressament.
L’incentiu o la indemnització es farà efectiva, com a criteri general, a la darrera nòmina de
prestació de servei.
Disposició addicional primera. Àmbit d’aplicació.
Aquest Acord resulta d'aplicació únicament al personal laboral de l’Institut del Teatre.
Disposició addicional segona. Dotació pressupostària.
Es preveu l’any 2019 per fer front als incentius de la jubilació anticipada incentivada. La
quantia corresponent dels exercís successius serà objecte de negociació i, en el seu cas,
d’increment, d’acord amb el que permeti en cada moment la legislació vigent.
Disposició addicional tercera. Revisió de l’incentiu econòmic i de la indemnització
econòmica a percebre pel personal que acrediti una discapacitat
1. No obstant allò previst a l’apartat 1.3 A), s’acorda que el nombre de mensualitats a
percebre en concepte d’incentiu serà:
 28 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 2 anys en relació amb la jubilació
ordinària per edat.
 14 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 1 any en relació amb la jubilació
ordinària per edat.
Aquesta regulació entrarà en vigor, sense necessitat de ser objecte de negociació específica,
en el moment que la dotació pressupostària consignada així ho permeti.
Així mateix les parts presents en Mesa s’obliguen a negociar anualment, i per tal d’assolir el
nombre de mensualitats de 28 i 14 acordades, la revisió de les previstes a l’apartat 1.3 A), per
tal, en el seu cas, d’incrementar-les, si la dotació pressupostària consignada ho permet.
2. No obstant allò previst a l’apartat 2.3, s’acorda que la indemnització econòmica a percebre
pel personal que acrediti una discapacitat sigui de 9.000 euros.
Aquesta regulació entrarà en vigor, sense necessitat de ser objecte de negociació específica,
en el moment que la dotació pressupostària consignada així ho permeti.
Així mateix les parts presents en Mesa s’obliguen a negociar anualment, i per tal d’assolir la
quantia de 9.000 euros, la revisió de la prevista a l’apartat 2.3, per tal, en el seu cas,
d’incrementar-la, si la dotació pressupostària consignada ho permet.
3. Així mateix, les parts presents en la Mesa es comprometen a revisar i, en el seu cas
adequar, els topalls previstos a l’apartat 1.3.c).
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Disposició addicional quarta.
Les disposicions contingudes en aquest acord resten supeditades al fet de complir els
requisits establerts per la normativa d’aplicació en cada moment per accedir a la jubilació
anticipada del Règim General de la Seguretat Social.
Disposició addicional cinquena.
Als imports previstos com incentiu i/o indemnització li seran d’aplicació la reducció que
s’estableix a l’article 18.2 de la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones
físiques en relació amb els percentatges de reducció aplicables a determinats rendiments del
treball, ja que té un període de generació superior a 2 anys i reuneix la resta de requisits
exigits per la normativa tributària.
Les mesures econòmiques contingudes a la regulació de la jubilació voluntària anticipada
(incentivada) del personal laboral al servei de l’Institut del Teatre tindran efectes retroactius
respecte de les situacions que s’hagin produït des de la inaplicació de la regulació
convencional a la qual substitueix el present Acord i fins l’aprovació d’aquest.
De conformitat amb el que disposa l’article 38.3, del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació amb l’àmbit de negociació recollit
al seu article 37, quant a la necessitat d’aprovació expressa i formal per part de l’òrgan
competent de cada administració, a efecte de la seva validesa i eficàcia.
I sense més assumptes a tractar, essent les 17:00 hores, s’estén aquesta acta i en prova de
conformitat és signada per tots els membres presents.”

Segon.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la data de la seva aprovació.
Les mesures econòmiques contingudes a la regulació de la jubilació voluntària
anticipada (incentivada) del personal laboral vinculat a la docència de l’Institut del Teatre
tindran efectes retroactius respecte de les situacions que s’hagin produït des de la
inaplicació de la regulació convencional a la qual substitueix el present Acord i fins
l’aprovació d’aquest.
Tercer.- Aquest acord és d'aplicació únicament per al personal laboral vinculat a la
docència de l’Institut del Teatre.
Quart.- Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o regulació que s’hi oposi,
i en concret, l’article 35 de l’Acord sobre condicions de treball i correlatiu article 48 del
Conveni col·lectiu vigents, en la redacció derivada dels Acords del Ple corporatiu de
dates 27 de juliol de 2000 i 29 de gener de 2004 que aproven i prorroguen,
respectivament, els Pactes Socials 2000/2003, així com la normativa reguladora de la
jubilació voluntària incentivada aprovada per Decret 6004/00, de 2 d’octubre de 2000.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15),
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Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En
Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
1.6.- Dictamen de data 15 de novembre de 2019, pel qual es proposa aprovar
l’Addenda al conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, en data 22 de maig de 2015, per a la cessió d’ús de la finca, situada a
Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca, 4-6, a conseqüència de l’ampliació, en
10 anys, del termini de cessió d’ús gratuït acordat, així com l’autorització d’obres
a l’esmentada finca, per part de l’Ajuntament de Barcelona i per un pressupost
aproximat de 2.207.568,76 € (exp. núm. 2015/0000583).
“Fets
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble del carrer Viaducte de
Vallcarca, núm. 4-6, de Barcelona, que té una superfície construïda de 472 m2 i
consta a l’Inventari de Béns de la corporació amb els codis d’actiu F000030 a nivell
de terreny i F000885 a nivell d’edifici, amb naturalesa jurídica de bé patrimonial.
2. Per acord del Ple d’aquesta corporació, reunit en sessió ordinària el dia 26 de febrer
de 2015, s’aprovà el Dictamen que proposa aprovar el conveni a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’ús a aquest de
l’esmentada finca, motiu pel qual es formalitza el Conveni de data 22 de maig de
2015, on l’Ajuntament de Barcelona haurà de destinar la finca a equipament cívic de
dinamització cultural com a Casal de Barri i podrà ser gestionada per entitats
cíviques ben arrelades al territori.
3. S’ha de posar en relleu que aquest conveni, d’una banda, tindrà una durada de
quinze anys, a comptar des de la data de l’acta de lliurament de la finca, que es va
produir el 20 de novembre de 2015. D’altra banda, al Pacte Vuitè d’aquest Conveni,
anomenat “Obres d’Adequació”, es va establir que:
“L’Ajuntament de Barcelona realitzarà al seu càrrec les obres d’adequació de la finca a la
destinació prevista en el pacte segon, i haurà de tramitar pel seu compte i càrrec les
llicències que siguin pertinents.
Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la
Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta
corporació.”

4. Amb posterioritat, l’Ajuntament de Barcelona ha sol.licitat a la Diputació de
Barcelona, amb data de Registre General d’entrada a aquesta corporació de 6 de
març de 2019 i número 1900005002, l’ampliació del termini inicial establert a
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l’esmentat conveni en deu anys més fonamentant la seva petició en el volum
d’inversió, concretament la quantitat aproximada d’uns 2.207.568,76 €, que suposa la
rehabilitació de la construcció i adequació de la mateixa als nous usos d’equipament
de barri.
5. Prèviament l’Ajuntament de Barcelona va sol·licitar, segons la reunió de data 13 de
novembre de 2017, a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la Diputació de
Barcelona –Subdirecció d’Edificació- l’autorització per a dur a terme les actuacions i
obres necessàries, desenvolupades a l’Avantprojecte Casal de Barri Canals i Junyer
a la finca indicada amb anterioritat.
6. Arran de l’avantprojecte Casal de Barri Junyer i Canals, la Direcció de Serveis
d’Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona –Subdirecció d’Edificació- ha
emès tres Informes Tècnics de dates de 9 de gener de 2018, 23 d’abril de 2018 i el
signat l’1 de juliol de 2019. Aquest darrer informa que l’Ajuntament de Barcelona
aporta a la Direcció de Serveis d’Edfifiació i Logística –Subdirecció d’Edificació- el
Projecte Executiu de Barri Junyer i Canals a la finca propietat de la Diputació de
Barcelona dita “el Consolat”, situada a Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca 4-6.
L’esmentat Informe Tècnic subscrit pel Tècnic Arquitecte de la Subdirecció
d’Edificació, Josep Maria Rieradevall, signat amb data 1 de juliol de 2019, s’anomena
“Informe tècnic idoneïtat del projecte Executiu.Segons conveni, de data 26 de febrer,
entre Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona de cessió ús de la finca,
situada a Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca 4-6”, i s’informa que el document
aportat ha incorporat els suggeriments realitzats en les fases anteriors, és a dir,
l’Avantprojecte i Projecte Bàsic, per la Subdirecció d’Edificació. I es conclou que un
cop revisat la resta del document aportat des del punt de vista tècnic i amb caràcter
general, es considera que les actuacions proposades són funcionals i adequades.
7. La Diputació de Barcelona no té previst utilitzar en un futur aquest edifici per als
serveis que li són propis, a més a més que aquesta finca no està inclosa en cap pla o
projecte de la corporació vigent o en curs, per la qual cosa creu oportú proposar
l’autorització de les obres indicades i l’aprovació de l’ampliació en 10 anys més del
termini establert en l’esmentat conveni que regula els termes de la cessió de l’edifici
del carrer Viaducte de Vallcarca 4-6 de Barcelona amb la signatura d’aquest acord.
8. L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, adscrita a la Direcció de Serveis de
Planificació Econòmica, dirigeix, planifica i coordina les actuacions vinculades a les
operacions patrimonials i les corresponents imputacions a l’Inventari de la Diputació
de Barcelona.
9. Consta a l’expedient la memòria justificativa del director de Serveis de Planificació
Econòmica de la Diputació de Barcelona i l’informe jurídic del cap de l’Oficina de
Patrimoni i Gestió Immobiliària d’aquesta corporació.
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Fonaments de dret
Capacitat jurídica de les administracions locals,
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 5 que
estableix que les entitats locals (en endavant LBRL), per al compliment de les
seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, tindran plena capacitat
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de
béns, celebrar contractes, establir o explotar obres o serveis públics, obligar-se,
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes en les lleis.
Sobre les competències de la Diputació de Barcelona,
- LBRL article 36.1.d) pel que fa a la cooperació i al desenvolupament econòmic i
social, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
Respecte les relacions interadministratives,
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (en
endavant LPAP), articles 183 bàsic i 185 amb caràcter supletori, pel que fa als
principis als que s’ajustaran aquestes relacions i pel que fa a les sol·licituds
efectuades per administracions, en relació a béns determinats de titularitat d’altres
administracions, respectivament.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 144,
respecte dels principis d’actuació per a la coordinació i l’eficàcia administrativa
entre administracions.
- LBRL, articles 10 pel que fa als deures de les relaciones recíproques i 55.e,
respecte de la prestació de cooperació i assistència activa que les administracions
puguin precisar.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, article 107, pel que fa als principis que regeixen les
relacions administratives.
- Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP),
articles 140 i 141, respecte dels principis de les relacions interadministratives i el
deure de col·laboració i cooperació entre les administracions públiques; article
144, pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, destacant l’apartat g)
relatiu a les actuacions de cooperació en matèria patrimonial, inclosos els canvis
de titularitat i la cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial.
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Pel que fa als convenis administratius,
- LRJSP, article 48 respecte dels requisits per la validesa i eficàcia, article 49
respecte del contingut i article 50 respecte del tràmits preceptius per la seva
aprovació, en particular pel que fa a la memòria justificativa.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, article 110, respecte del contingut del conveni.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, articles 303 a 311, també dels convenis.
- LPAP, article 111, sobre el principi de llibertat de pactes en l’àmbit dels
contractes, convenis i demès negocis jurídics.
Normativa patrimonial aplicable,
- I. Principi de llibertat de pactes. El referit article 111 de la LPAP en el seu apartat
primer determina: “Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los
bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos.
La Administración pública podrá, para la consecución del interés público,
concertar las cláusulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no
sean contrarias al ordenamiento jurídico, o a los principios de buena
administración”.
- II. Relatius a la cessió d’ús gratuïta dels béns patrimonials.
La legislació que regula el patrimoni de les Entitats Locals per abordar el règim
jurídic de la cessió d’ús dels béns patrimonials cal tenir en compte el següent
sistema de fonts en matèria de les Administracions locals:
a- La LPAP, que recull la normativa bàsica en matèria de béns de les
Administracions Públiques, no conté cap article que es refereixi a la cessió
gratuïta de béns immobles, i només l’article 145, que no té atribuït caràcter
bàsic, ho regula des de la perspectiva de la cessió gratuïta de béns i drets
patrimonials de l’Administració General de l’Estat,
b- Per la seva banda, la LBRL no conté tampoc cap norma concreta que reguli
específicament la cessió d’ús de béns de les entitats locals.
c- Quant a la legislació autonòmica de desenvolupament de règim local, el
TRLMRLC regula la cessió gratuïta de béns als articles 211, 212 i 214 i el
RPEL en els articles 72 i ss com a utilització dels béns patrimonials.
Resulta d’aplicació l’article 8.1 de la LPAP, en relació amb els principis relatius a la
gestió i administració dels béns i drets patrimonials, l’article 145.1 no bàsic,
respecte a la cessió gratuïta de béns patrimonials l’explotació o afectació dels
quals no estigui prevista i l’article 145.3 respecte de l’objecte de la cessió, que
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podrà ésser de la propietat o del seu ús; i l’article 186, no bàsic, el qual estableix
la possibilitat de celebrar convenis amb altres Administracions públiques o amb
persones jurídiques de dret públic o de dret privat que pertanyin el sector públic,
amb el fi d’ordenar les relacions de caràcter patrimonial.
Quant a la normativa autonòmica, el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant RPEL) no regula
estrictament la cessió d’ús gratuïta per un temps determinat, però, l’article 145.3
de la LPAP, no bàsic, indicat anteriorment, permet la cessió d’ús dels béns o drets
amb l’obligació del cessionari de destinar els béns a la finalitat expressada en el
corresponent acord. Aquesta normativa autonòmica, estableix en l’article 8 que els
béns patrimonials poden procurar directament o indirectament la satisfacció de
necessitats col·lectives, l’article 72, la possibilitat de prevalença de criteris de
rendibilitat social, i l’ article 73, la necessitat de justificació de l’oportunitat i
conveniència de la cessió, el caràcter patrimonial i la valoració del bé. Ara bé,
l’article 75 i següents RPEL regulen la cessió en precari i estableix que els ens
locals poden cedir en precari l’ús dels béns patrimonials a altres administracions o
entitats públiques o privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins
d’utilitat pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter
local. La forma d’adjudicació és el concurs o la contractació directa quan ho
requereixen les peculiaritats del bé o dels interessos locals a satisfer. Per
concloure s’ha de tenir en compte que el precari regulat en el RPEL no estableix
l’obligació de fixar la durada, i en tot cas, al ser el contracte de precari considerat
com una modalitat del comodat es caracteritzat per no tenir plaç específic de
duració (article 1.750 del Codi Civil) .
- III. Necessitat d’autoritzar les obres per part de la Diputació de Barcelona.
El Pacte Vuitè -anomenat “Obres d’adequació”- de l’esmentat conveni de 22 de
maig de 2015 estableix que:
“L’Ajuntament de Barcelona realitzarà al seu càrrec les obres d’adequació de la finca a
la destinació prevista en el pacte segon, i haurà de tramitar pel seu compte i càrrec les
llicències que siguin pertinents.
Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la
Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta
corporació.”

A més a més, el Pacte Novè de l’indicat conveni afegeix, d’altra banda, sobre les
“Obres de reparacions, conservació, millora i manteniment” el següent:
“(...) 2.L’Ajuntament de Barcelona no podrà fer cap tipus d’obra ordinària, extraordinària
o estructural en la finca cedida en ús, fora de obres menors o reparacions de
manteniment d’instal·lacions o altres, sense l’autorització expressa de la Diputació de
Barcelona.
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L’autorització esmentada requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o
projecte d’obres, que haurà de ser informada pels serveis tècnics de la corporació i, en
tot cas, la realització dels treballs seran a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona.
3.En qualsevol cas aniran per compte i càrrec de l’Ajuntament de Barcelona els costos
relatius a les llicències d’obres que sigui necessari tramitar, així com, si s'escau,
adequar la finca i les seves instal·lacions al compliment de les normatives tècniques, de
seguretat, de sostenibilitat o d'altres que puguin establir-se per les distintes
administracions competents mentre sigui vigent aquesta cessió d’ús.”

- IV. Justificació
D’acord a la regulació de la normativa citada en el cos d’aquest escrit, en especial
arts. 145.3 LPAP i 75 i ss RPEL, es justifica i es pot tramitar
 d’una banda, l’autorització de les obres del Projecte Executiu del Casal de
Barri Canals i Junyer, projecte Executiu segons conveni, de data 26 de
febrer, entre Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona de cessió ús
de la finca, situada a Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca 4-6;
 i, d’altra, l’ampliació en deu anys més del termini de la cessió d’ús temporal
amb caràcter gratuït, de l’anterior finca, mitjançant el procediment
d’adjudicació directa, en base als interessos locals a satisfer,
pels motius següents:
1. L’Ajuntament de Barcelona ha de destinar l’esmentada finca a equipament
cívic de dinamització cultural com a Casal de Barri i podrà ser gestionada per
entitats cíviques ben arrelades al territori, i tota vegada que l’anterior
administració local realitzarà al seu càrrec les obres d’adequació de la finca a la
destinació, concretament el que suposa la rehabilitació de la construcció i
adequació de la mateixa als nous usos d’equipament de barri que, pel cas, son
de consideració pel volum del projecte d’obres i de la inversió.
2. Concretament, l’Ajuntament de Barcelona ha sol.licitat a la Diputació de
Barcelona, amb data de Registre General d’entrada a aquesta corporació de 6
de març de 2019 i número 1900005002, l’ampliació del termini inicial establert a
l’esmentat conveni en 10 anys més anys fonamentant la seva petició en el
volum d’inversió, concretament la quantitat aproximada d’uns 2.207.568,76 €,
que suposa la rehabilitació de la construcció i adequació de la mateixa als nous
usos d’equipament de barri.
3. I la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona
–Subdirecció d’Edificació- ha supervisat aquest projecte d’obres i ha emès
recentment Informe Tècnic d’1 de juliol de 2019 d’idoneïtat, pel qual es conclou
que des del punt de vista tècnic i amb caràcter general, es considera que les
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actuacions proposades per l’Ajuntament de Barcelona són funcionals i
adequades.
Així doncs, es justifica la prevalença de la rendibilitat social per sobre de criteris
econòmics en base als interessos locals a satisfer; i tanmateix, pel fet que la Diputació
de Barcelona no té previst utilitzar en un futur aquest edifici per als serveis que li són
propis donat que aquesta finca no està inclosa en cap pla o projecte de la corporació
vigent o en curs.
Quant als principis de publicitat i transparència,
-

LPAP, article 8.1.c) de caràcter bàsic, concretament, fixa els principis de
publicitat, transparència, concurrència i objectivitat en l’adquisició, explotació i
alienació dels béns patrimonials.

-

LRJSP, article 3.1.c) en virtut del qual l’actuació administrativa de la Diputació de
Barcelona s’ha de subjectar al principi general de transparència

-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, art. 83.2 pel que fa a la informació pública.

-

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, art. 52.

Pel que fa a la normativa comptable,
-

Pel que fa als aspectes comptables sobre regulació de cessions d’ús, resulta
d’aplicació l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s’aprova la
instrucció del model normal de comptabilitat local, normes de reconeixement i
valoració 19.

Òrgan competent de l’aprovació,
TRLMRLC, article 221.2 atribueix la competència al Ple i delegable a la Comissió de
Govern –Junta de Govern- la cessió per qualsevol títol de l’ús de béns patrimonials.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals, art. 73, sobre la competència del Ple en l’expedient de cessió de l’ús d’un
bé patrimonial.
En aquest sentit, l’adopció d’aquesta resolució és competència del Ple, segons el que
estipula el punt Tercer, lletra f) de l’Acord de delegació núm. 92/2019, aprovat pel
Ple de la Diputació de Barcelona en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019,
sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la
Presidència, publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019, que exclou de les
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competències delegades a la Junta de Govern l’adopció d’actes en el cas que
s’ampliï el nombre de quatre anys.
En virtut dels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple, adopti els
següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’ampliació en deu anys del termini inicial de cessió d’ús establert al
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’ús
de la finca, situada a Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca, 4-6, de data 22 de maig
de 2015, en el benentès que aquest termini addicional no afecta als terminis de pròrroga
que el propi conveni preveu, per la qual cosa, vist que l’Acta de Lliurament d’aquesta
finca va ser el 20 de novembre de 2015, la durada finalitzarà en data 19 de novembre
de 2040, d’acord a l’ADDENDA a l’esmentat conveni de data 22 de maig de 2015 que
s’incorpora com Annex.
Segon. AUTORITZAR a l’Ajuntament de Barcelona les obres de remodelació i addició
d’un nou cos edificat de fusta i vidre de l’edifici de la finca del carrer Viaducte de
Vallcarca núm. 4-6, ubicat al municipi de Barcelona, de conformitat amb l’informe de la
Direcció de Serveis d’Edificació i Logística –Subdirecció d’Edificació-, signat amb data 1
de juliol de 2019, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“L’Ajuntament de Barcelona aporta a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística –
Subdirecció d’Edificació- el Projecte Executiu de Barri Junyer i Canals a la finca propietat de
la Diputació de Barcelona dita “El Consolat”, situada a Barcelona, al carrer Viaducte de
Vallcarca 4-6.
Aquesta documentació és continuació dels documents presentats anteriorment (Avantprojecte
i Projecte Bàsic). El projecte consisteix en la remodelació de l’edifici existent, modificant la
seva estructura interna, i l’addició d’un nou cos edificat –de fusta i vidre- que disposa del nucli
de comunicacions i diverses sales polivalents. L’edifici es destinarà a Casal de barri i la seva
obertura permetrà comunicar, a peu, el carrer Viaducte de Vallcarca amb el carrer de Gustavo
Bécquer, tot sortejant el desnivell existent.
El document aportat ha incorporat els suggeriments realitzats en les fases anteriors per la
Subdirecció d’Edificació. Un cop revisat la resta del document aportat des del punt de vista
tècnic i amb caràcter general, es considera que les actuacions proposades són funcionals i
adequades.”

Tercer. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i un edicte que
s’exposarà al tauler d’anuncis de la corporació, per tal que puguin presentar-se les
al·legacions que s’estimin convenients.
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Quart. DECLARAR que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el
tràmit d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords,
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
Cinquè. FACULTAR a la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans,
Hisenda, i Serveis Interns per a la signatura de qualsevol document que pugui derivarse dels presents acords.
Sisè. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la corporació les operacions patrimonials a favor
de l’Ajuntament de Barcelona, en virtut de la norma de reconeixement i valoració 19a de
la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’acord amb els ajustaments comptables que
puguin ser necessaris, en el moment de l’anotació de l’operació a l’Inventari.
Setè. DETERMINAR que la Diputació de Barcelona trametrà aquesta addenda de
conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de
Catalunya en compliment del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vuitè. NOTIFICAR la present resolució als interessats.
ANNEX al Dictamen que proposa aprovar la minuta d’addenda d’ampliació de termini
de cessió d’ús i autorització d’obres al conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’ús de la finca, situada a Barcelona, al carrer
Viaducte de Vallcarca, 4-6, de data 22 de maig de 2015.
ADDENDA
Al conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la
cessió d’ús de la finca, situada a Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca, 4-6, de data
22 de maig de 2015 per ampliar el termini de cessió d’ús establert i autoritzar obres.
ENTITATS QUE INTERVENEN
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per subscriure aquest
document i a títol d’antecedents
MANIFESTEN
En data 22 de maig de 2015 la Diputació de Barcelona va signar un conveni de cooperació
amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’ús de la finca, situada a Barcelona, al carrer
Viaducte de Vallcarca, 4-6, degut a la mancança per part de l’Ajuntament de Barcelona de
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disponibilitat de sòl per edificar equipaments per al futur i la carència a nivell d’equipaments en
aquell moment a la zona de Vallcarca, motiu pel qual el Pacte Segon d’aquest conveni,
nomenat “Destinació”, estableix el següent:
“L’Ajuntament de Barcelona haurà de destinar la finca “el Consolat” a equipament cívic
de dinamització cultural com a Casal de Barri i podrà ser gestionada per entitats
cíviques ben arrelades al territori.”
Que el conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la
cessió d’ús de la finca, situada a Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca, 4-6, de data 22
de maig de 2015 – si bé l’Acta de Lliurament d’aquesta finca va ser el 20 de novembre de
2015-, estableix el següent sobre el Termini i Vigència, així com al respecte de les obres
d’adequació de l’esmentat:
“Cinquè.- Termini i vigència
El present conveni tindrà una durada de quinze anys, a comptar des de la data de l’acta
de lliurament de la finca.
Una vegada finalitzat el període establert en el paràgraf anterior, el conveni es podrà
prorrogar de forma expressa per dos períodes de cinc anys cadascun.
(...)
Vuitè.-Obres d’adequació
L’Ajuntament de Barcelona realitzarà al seu càrrec les obres d’adequació de la finca a
la destinació prevista en el pacte segon, i haurà de tramitar pel seu compte i càrrec les
llicències que siguin pertinents.
Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la
Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta
corporació.
Novè.- Obres de reparacions, conservació, millora i manteniment
“(...) 2.L’Ajuntament de Barcelona no podrà fer cap tipus d’obra ordinària, extraordinària
o estructural en la finca cedida en ús, fora de obres menors o reparacions de
manteniment d’instal·lacions o altres, sense l’autorització expressa de la Diputació de
Barcelona.
L’autorització esmentada requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o
projecte d’obres, que haurà de ser informada pels serveis tècnics de la corporació i, en
tot cas, la realització dels treballs seran a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona.
3.En qualsevol cas aniran per compte i càrrec de l’Ajuntament de Barcelona els costos
relatius a les llicències d’obres que sigui necessari tramitar, així com, si s'escau,
adequar la finca i les seves instal·lacions al compliment de les normatives tècniques, de
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seguretat, de sostenibilitat o d'altres que puguin establir-se per les distintes
administracions competents mentre sigui vigent aquesta cessió d’ús.”
L’Ajuntament de Barcelona, d’una banda, ha manifestat a la Diputació de Barcelona la
necessitat de l’ampliació del termini inicial establert a l’esmentat conveni en 10 anys més anys
fonamentant la seva petició en el volum d’inversió, concretament la quantitat aproximada
d’uns 2.207.568,76 €, que suposa la rehabilitació de la construcció i adequació de la mateixa
als nous usos d’equipament de barri. I d’altra banda, es constata la magnitud de les obres
d’adequació per aquesta corporació, d’acord a l’ Informe subscrit l’1 de juliol de 2019 de la
Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona –Subdirecció
d’Edificació-.
Com a conseqüència dels antecedents exposats, les parts formalitzen i subscriuen aquesta
addenda que s’incorpora al conveni signat el 22 de maig de 2015 i el modifica en part, i que
es regirà, per tant, pels següents
PACTES
PRIMER. Ampliació del termini inicial de cessió d’ús i modificació del Pacte Cinquè.
S’acorda l’ampliació en deu anys del termini inicial de cessió d’ús establert al conveni entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’ús de la finca, situada a
Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca, 4-6, de data 22 de maig de 2015, en el benentès
que aquest termini addicional no afecta als terminis de pròrroga que el propi conveni preveu,
per la qual cosa la durada finalitzarà en data 19 de novembre de 2040. En conseqüència
aquesta amplicació comporta la modificació del Pacte Cinquè de l’esmentat conveni tal com
s’estableix a renglera.
La redacció actual de Clàusula Primera de l’esmentat conveni, és la que es transcriu a
continuació:
Cinquè.- Termini i vigència
El present conveni tindrà una durada de quinze anys, a comptar des de la data de l’acta
de lliurament de la finca.
Una vegada finalitzat el període establert en el paràgraf anterior, el conveni es podrà
prorrogar de forma expressa per dos períodes de cinc anys cadascun.
La nova redacció, segons la modificació acordada, es transcriu a continuació:
“Cinquè.- Termini i vigència
El present conveni tindrà una durada de vint-i-cinc anys, a comptar des de la data de
l’acta de lliurament de la finca.
Una vegada finalitzat el període establert en el paràgraf anterior, el conveni es podrà
prorrogar de forma expressa per dos períodes de cinc anys cadascun.”
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SEGON. Autorització de les obres d’adequació d’acord als Pactes Vuitè i Novè.
S’acorda autoritzar a l’Ajuntament de Barcelona les obres de remodelació i addició d’un nou
cos edificat de fusta i vidre de l’edifici de la finca del carrer Viaducte de Vallcarca núm. 4-6,
ubicat al municipi de Barcelona, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis
d’Edificació i Logística –Subdirecció d’Edificació-, signat amb data 1 de juliol de 2019, d’acord
amb el text que es transcriu a continuació:
“L’Ajuntament de Barcelona aporta a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística –
Subdirecció d’Edificació- el Projecte Executiu de Barri Junyer i Canals a la finca
propietat de la Diputació de Barcelona dita “El Consolat”, situada a Barcelona, al carrer
Viaducte de Vallcarca 4-6.
Aquesta documentació és continuació dels documents presentats anteriorment
(Avantprojecte i Projecte Bàsic). El projecte consisteix en la remodelació de l’edifici
existent, modificant la seva estructura interna, i l’addició d’un nou cos edificat –de fusta
i vidre- que disposa del nucli de comunicacions i diverses sales polivalents. L’edifici es
destinarà a Casal de barri i la seva obertura permetrà comunicar, a peu, el carrer
Viaducte de Vallcarca amb el carrer de Gustavo Bécquer, tot sortejant el desnivell
existent.
El document aportat ha incorporat els suggeriments realitzats en les fases anteriors per
la Subdirecció d’Edificació. Un cop revisat la resta del document aportat des del punt de
vista tècnic i amb caràcter general, es considera que les actuacions proposades són
funcionals i adequades.”
Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquesta addenda, les parts la signen.”

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En
Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
Intervenció General
1.7.- Dictamen de data 15 de novembre de 2019, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la corporació i
els seus organismes autònoms i de l’informe d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del
Sector Públic Diputació de Barcelona referits al tercer trimestre de 2019 (exp.
núm. 2019/0003810).
“La base 7.A.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la corporació per a
l’exercici 2019 determina que la Intervenció General donarà compte al Ple,
trimestralment, de l’estat d’execució del seu pressupost i de les entitats que formen part
del seu sector públic, d’acord amb els termes establerts en l’article 207 del Text refós de
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la Llei reguladora de les hisendes locals, així com del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de tot el sector públic de la
Diputació, en base a la darrera informació trimestral que sobre aquesta matèria s’hagi
subministrat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La regla de la despesa s’avaluarà
anualment, tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu previsible compliment a la
fi de l’exercici.
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la corporació
i dels seus organismes autònoms, del tercer trimestre d’enguany, que s’acompanyen als
Documents 1 i 2, a partir de la informació que figura als registres informàtics de la
Diputació de Barcelona i recullen l’execució del pressupost d’ingressos i despeses de
l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la corporació. La informació s’ha agrupat en
capítols pressupostaris els quals reflecteixen l’execució de les fases que s’han
considerat més significatives i mostra una visió genèrica de l’execució pressupostària i
no pressupostària de la corporació i dels seus organismes autònoms del tercer trimestre
d’enguany. Igualment s’acompanyen els estats d’execució a 30 de setembre del
pressupost dels ens consorciats que formen part del sector públic de la Diputació de
Barcelona.
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en el
seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels
ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al principi
d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC-95),
entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com a una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, considerades
com de mercat, com una posició d’equilibri financer.
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix el compliment de la regla
de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de l'any
actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o disminucions de
recaptacions de caràcter permanent. Així mateix, caldrà avaluar el compliment de la
regla de la despesa, de tal forma que la base computable no ultrapassi el sostre de
despesa establert per al present exercici pressupostari.
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de les
entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del seu
pressupost.
La intervenció detalla en el seu informe, que s’acompanya com Document 3, els càlculs
efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels
estats d’ingressos i despeses pressupostaris, segons el sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de l'esmentat Reglament, i en
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termes consolidats, de les entitats de no mercat que formen part del seu sector públic,
així com la determinació de la capacitat o necessitat de finançament.
Les entitats considerades de mercat avaluaran el compliment de les regles fiscals del
present exercici de forma individualitzada segons l’execució als seus estats i comptes
anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, el Patronat d’Apostes i la
Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona es consideren entitats de mercat,
tenint en compte que el seu finançament no prové de transferències ni subvencions
d’entitats públiques.
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència,
Serveis Interns i Innovació, el diputat que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’estat d’execució del pressupost de la corporació
i de les entitats que formen part del seu sector públic, relatiu al tercer trimestre de 2019,
d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
SEGON. Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, així com de la regla de la
despesa, a les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona a 30 de setembre de
2019, regulats en la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, que es correspon amb la informació d’execució pressupostària del tercer
trimestre d’enguany lliurada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per part de la
Intervenció General.
Documents vinculats
Informe(aff66a028bbf70682fea)
Perfil
Signatari
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana
Informe(d3640becdb4d3770b266)
Perfil
Signatari
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana
Informe(317a0bde0345fc989550)
Perfil
Signatari
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Data signatura
12/11/2019, 14:26
Data signatura
12/11/2019, 14:26
Data signatura
12/11/2019, 14:28

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar i el president delegat de l’Àrea de
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Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, senyor Ruiz (PSC-CP). El debat es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=1860

I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
1.8.- Dictamen de data 14 de novembre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i 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 Montcada i Reixac de 31 d’octubre de 2019 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac de 31 d’octubre de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
I - Impost sobre béns immobles












Aprovació calendari fiscal.
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 increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades .
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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.

III - Taxa per la recollida de residus






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

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















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

V - Quotes urbanístiques. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta
corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores d'aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment
per aquest Ajuntament







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

VI - Contribucions especials





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.
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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 del seu
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 pel
Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I - Impost sobre béns immobles












Aprovació calendari fiscal.
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
















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












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

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















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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 - Taxa per la recollida de residus








Aprovació calendari fiscal.
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.

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















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

VII - Impost sobre les construccions, instal·lacions i obres







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.

VIII - Taxes:
-

Cementiri municipal
Expedició de documents administratius
Llicències urbanístiques
Tramitació d’expedients d’activitats
Serveis sanitaris i de salubritat pública
Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Ocupació de la via pública
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-

Mercat municipal
Exhibició de rètols








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.

IX - Quotes urbanístiques. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta
corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores d'aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment
per aquest Ajuntament







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

X - Contribucions especials







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.

XI - Execucions subsidiàries







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.

XII - Sancions administratives




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

XIII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







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

XIV - Altres ingressos de dret públic







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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords 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 49 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:
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.9.- Dictamen de data 14 de novembre de 2019, pel qual es proposa l’acceptació
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de 31 d’octubre de 2019, rectificat
per acord plenari de 7 de novembre de 2019, acordà l’ampliació de la delegació a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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 25 de juny de 2019.
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca de 31 d’octubre de 2019, rectificada per acord plenari de 7 de
novembre de 2019, 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:
I - 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, complementaries
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Practica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.

i

definitives,

per

a
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Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributaria i
practica de les liquidacions tributaries 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.

II - Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o qualsevol altre espai de domini públic
local











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

III - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials del domini públic constituïts
en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la
generalitat o una part important del veïnat












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

IV - Impost sobre construccions i obres









Cànons per concessions administratives
Contribucions especials
Quotes urbanístiques
Taxes urbanístiques
Execucions subsidiàries
Costes judicials derivades de processos contenciosos administratius
Sancions administratives
Preu públic serveis d’atenció domiciliària i teleassistència
Taxa expedició documents
Taxa llicència obertura establiments
Taxa retirada vehicles
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb diverses activitats
Taxa per connexió clavegueram
Taxa per ocupació de sales d’equipament municipal
Taxa recollida d’animals
Taxa per serveis singulars de la policia local
Altres ingressos tributaris
Altres ingressos no tributaris de dret públic
Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Emissió de documents cobratoris en valors-rebut.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V - Preus públics de diversos Serveis: Instal·lacions esportives; Promoció econòmica;
Escola de Música i Dansa; Escola bressol; Deixalleria; Cultura i ensenyament







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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
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 49 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:
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.10.- Dictamen de data 3 de novembre de 2019, pel qual es proposa acordar el
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Subirats, del tram de la carretera
BV-2428ant comprès entre els punts quilomètrics 1+725 i 2+200 de Sant Pau
d’Ordal al TM de Subirats (exp. núm. 2019/10750).
“La carretera BV-2428ant, en el terme municipal de Subirats, 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
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals.
L’Ajuntament de Subirats ha manifestat a aquesta Diputació la seva voluntat d’integrar el
tram de la carretera BV-2428ant comprès entre els punts quilomètrics 1+725 i 2+200 a
la trama urbana.
En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Subirats, en sessió ordinària celebrada en
data 15 de maig de 2019, va adoptar un acord en virtut del qual es demana el traspàs
de titularitat a l’Ajuntament del tram de carretera citat al paràgraf anterior.
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
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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.
Els tècnics de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació han emès un informe en el qual
es pronuncien favorablement sobre la petició formulada per l’Ajuntament de Subirats en
relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de carretera, en
els termes següents:
“En resposta a la petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la proposta
de traspàs del tram de la ctra. BV-2428ant comprés entre el PK 1+725 i el 2+200 per
part de l’Ajuntament de Subirats, us comunico el següent:
La carretera BV-2428ant disposa d'un tram que ha perdut la seva funcionalitat com a
carretera i que es troba totalment integrat dins del teixit urbà del nucli de Sant Pau
d’Ordal, que s'inicia en el PK 1+725 (creuament amb el C/Nou) i finalitza en el PK 2+200
(final del tram urbà).
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:
Amplada mitja:
Superfície:
Estat del ferm:

BV-2428ant
1+750 Creuament amb carrer nou
2+200 Final del tram urbà del marge esquerre de la carretera
5,85 m
2.632,50 m2
Bo

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.
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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 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
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la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat,
Urbanisme, Habitatge i Espais naturals l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Subirats, de
conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió
ordinària de 15 de maig de 2019, del tram comprès entre el punt quilomètrics 1+725 i
2+200 de la carretera BV-2428ant, 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 Subirats 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 49 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:
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Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.11.- Donar compte al Ple, del Decret dictat per la Presidència de la Diputació de
Barcelona, núm. 13061/19, de data 19 de novembre de 2019, en virtut del qual es
declara l’emergència de les actuacions necessàries per actuar en diversos punts
de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona a conseqüència de les
fortes pluges dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019 (exp. núm. 2019/18379).
“Fets
El 28 d’octubre de 2019, el cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha emès un informe (amb
entrada al Servei Jurídico-Administratiu en data 29 d’octubre de 2019), el tenor literal del
qual és el següent:
(...)
Durant els dies 22 i 23 d’octubre, han tingut lloc un episodi de pluges de forma continuada i en
alguns casos de gran intensitat. Aquest fet ha ocasionat desperfectes importants en un gran
nombre de punts de la xarxa.
Concretament, l’alta intensitat de la pluja ha provocat arrossegaments i erosió de material de
diferents mides que ha anat discorrent per les cunetes i la pròpia calçada provocant
aterrament de tots els elements que es trobava al seu pas, ja sigui de la pròpia calçada,
erosió per la velocitat de pas o acumulació de material en les cunetes i bermes així com
obturació dels sistemes de desguàs. Tanmateix, el pas del gran volum d’aigua caigut en poc
espai de temps ha desbordat les lleres normals de pas provocant la circulació de l’aigua per
fora dels espais previstos provocant danys en talussos i terraplens que han estat objecte
d’erosió i que cal estabilitzar.
Els punts d’afectació més rellevants i les actuacions que hi cal dur a terme són els següents:
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE MARTORELL
Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Ctra. B-112
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas, lleres i talussos.
Ctra. B-1201
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas, lleres i talussos
Estabilització terraplè del PK. 1+970 al PK 2+050.
Ctra. BV-1211
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.

141.307,57€ (IVA exclòs)
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Ctra. BV-1221 (Del PK. 1 al PK 15)
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas, lleres i talussos.
Ctra. BV-1274
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. BV-1415
Condicionament obres de pas i lleres.
Ctra. BV-1418
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. BV-1421
Condicionaments de vorals i cunetes.
Ctra. BV-1462
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. BV-1468
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. C-243b ( Del PK. 0+600 al PK 8+000)
Condicionament de talussos Estabilització terraplè PK. 6+970.
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE MANRESA.
Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Ctra. BP-1121
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i
lleres.
Ctra. BV-1123
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Estabilització terraplè PK. 6+600.
Ctra. BV-1221 (del Pk. 15 al PK 34)
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas, lleres i talussos.
Ctra. BV-1223
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. BV-1273
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas, lleres i talussos.
Ctra. BV-4512
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. C-1411b
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. C-37z
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas, lleres i talussos.

119.749,64€ (IVA exclòs)
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Ctra. N-141g
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas, lleres i talussos.
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE VILAFRANCA

129.198,88€ (IVA exclòs)

Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Ctra. BV-2131
Condicionaments de vorals i cunetes.
Ctra. BV-2154
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. BV-2242
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. BV-2247
Condicionaments de vorals i cunetes.
Estabilització terraplè Al PK 1+630.
Ctra. BV-2249
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. BV-2428
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
Ctra. C-243b (Pk. 9 a 17)
Condicionaments de vorals i cunetes , obres de pas i lleres.
BV-2249 (pk 2+220)

9.852,47€ (IVA exclòs)

En el marc de les obres d’Eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la carretera BV-2249 (pk
2+220), iniciades el passat mes de febrer, es va habilitar un desviament provisional per un
gual inundable situat aigües avall del pont existent, quedant aquest, tallat a la circulació.
Les pluges excepcionals del passat 22 d’octubre van provocar la inundació del desviament
provisional, i en conseqüència, el seu tall a la circulació a les 3h de la matinada del dia 23,
complint el protocol d’actuació establert.
Un cop va baixar l’aigua per sota del nivell de la carretera es van observar els danys
ocasionats, sent importants aigües avall en el costat Gelida, on l’aigua va descalçar la
carretera. Es va haver de sanejar la part afectada, construir un mur d’escullera per contenir
les terres aportades i formigonar la part superior per poder donar el trànsit el més aviat
possible. Es van netejar els tubs del gual inundable dels arrossegaments provocats per la
crescuda del riu, així com tot el fang dipositat a la calçada i també es van reparar alguns
trams de biona.
A les 20:15 del dia 23 es va obrir un carril a la circulació en pas alternatiu senyalitzat amb dos
senyalistes. La circulació es va restablir amb normalitat el dia 24 per la tarda.
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CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS

97.481,98€ (IVA exclòs)

Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Ctra. B-502
Neteja de calçada.
Ctra.B-510
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Ctra.B-603
Neteja de calçada.
Ctra.BP-1432
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes, Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos.
Ctra.BP-5002
Condicionament obres de pas i lleres, formació estructura contenció.
Ctra.BV-1439
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Ctra.BV-5001
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes, Condicionament obres de pas i lleres,
condicionament talussos.
Ctra.BV-5011
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Ctra.BV-5031
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes, Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos.
Ctra.BV-5033
Neteja de calçada.
Ctra.BV-5034
Neteja de calçada.
Ctra.BV-5101
Neteja de calçada, condicionament talussos.
Ctra.BV-5103
Neteja de calçada.
Ctra. BV-5106
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. BV-5112
Neteja de calçada.
Ctra. BV-5114
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ctra. BV-5119
Neteja de calçada, condicionament talussos.
Ctra. BV-5126
Neteja de calçada.
Ctra. BV-5128
Neteja de calçada.
Ctra. BV-5151
Condicionament de vorals i cunetes, Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos.
Ctra. BV-5159
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. C-1415b
Neteja de calçada.
Ctra. C-1415c
Neteja de calçada.
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE VIC.

95.624,22€ (IVA exclòs)

Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Ctra. BV-5201a
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes, Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos, formació estructura contenció.
Ctra. BV-5201
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos.
Ctra. BV-5202
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. N-141-d
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos.
Ctra. BV-5213
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos.
Ctra. C-1413b
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. BV-1245
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
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Ctra. BV-4317
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. BV-4316
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament talussos.
Ctra. C-154
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. BV-4601
Condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. BV-4608
Neteja de calçada.
Condicionament talussos.
Ctra. BP-4654
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament obres de pas i lleres.
Ctra. BV-4655
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. BV-5227
Neteja de calçada.
Ctra. BV-5224
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament obres de pas i lleres.
Ctra. BV-5229
Neteja de calçada.
Ctra. BV-5226
Neteja de calçada.
Ctra. BV-5225
Neteja de calçada.
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE BERGA
Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Ctra. B-401
Neteja de calçada.
Ctra. B-432
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.

30.223,31 €(IVA exclòs)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ctra. BP-4313
Neteja de calçada.
Ctra. BP_4654
Neteja de calçada.
Ctra. BV-4024
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos.
Ctra. BV-4132z
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. BV-4235
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament talussos.
Ctra. BV-4341
Neteja de calçada.
Ctra. BV-4346
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. BV-4404
Neteja de calçada.
Ctra. BV-4406
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Ctra. BV-4656
Neteja de calçada.
Condicionament talussos.
Ctra. C-1411z
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament obres de pas i lleres.
Ctra. C-16z
Neteja de calçada.
Condicionament de vorals i cunetes.
Condicionament obres de pas i lleres.
Condicionament talussos.

El cost aproximat previst per a actuar en tots aquests punts, valorat a preus del contracte de
conservació semintegral any 2019 dels diferents centres de conservació s’estima en
623.438,07- euros, IVA exclòs, que afegint el 21% s’obté la quantitat de 754.360,06.–
euros, IVA inclòs, a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines i sens
perjudici que aquesta quantitat esdevingui superior ja que en el treball que portarà
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l’estabilització dels talussos per exemple, s’anirà descobrint les zones concretes que han
quedat en situació inestable, i que s’han de sanejar per a mantenir la carretera en condicions
de seguretat per al trànsit.
A la vista de l’ anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions d’emergència, i es
proposa la adjudicació a les empreses següents:
IMPORT APROXIMAT A EXECUTAR PER CADA EMPRESA
Construccions Deumal, S.A. – Sector Martorell
Excavaciones Caceres, S.L. – Sector Manresa
Constr. y Explanaciones Gras, S.A. – Sector Vilafranca
Pasquina, S.A. – Actuacions crta. BV-2249 (pk 2+220)
Agusti y Masoliver, S.A. – Sector Granollers
Pasquina, S.A. – Sector Vic
Graves i Excavacions Castellot, S.A - Sector Berga

141.307,57
119.749,64
129.198,88
9.852,47
97.481,98
95.624,22
30.223,31

Suma
21% de IVA

623.438,07
130.921,99

TOTAL

754.360,06

(...)

La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència.
La despesa aproximada de 754.360,06 €, IVA inclòs, podria anar amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21001 del pressupost de l’exercici 2019
d’aquesta corporació, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit, núm. de
proposta 8304/2019, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat
superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les actuacions.
Fonaments de dret
1. Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en
el qual es regula la tramitació d’emergència.
2. Article 34.1.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació amb el
règim excepcions per a la contractació d’obres, serveis, adquisicions o
subministraments d’emergència.
3. Article 61.19 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la presidència de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l'apartat 5.n), del Decret número 8924/19, de data 23 de juliol,
de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es
d’àrea i de matèria, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 25 de
juliol de 2019 i modificat parcialment per decrets de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol, i
núm. 9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre i de conformitat
amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31
d’octubre de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per
actuar en diversos punts de la xarxa viària de carreteres de la Diputació de
Barcelona conseqüència de les fortes pluges dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019.,
de conformitat amb l’informe tècnic emès el 28 d’octubre de 2019 pel cap de l’Oficina
Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat, reproduït en la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- Aprovar i autoritzar el pressupost aproximat de set-cens cinquanta-quatre mil
tres-cents seixanta euros amb sis cèntims (754.360,06), IVA inclòs, per poder fer front a
totes les despeses derivades de les esmentades actuacions, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45300/21001 del pressupost de l’exercici 2019 d’aquesta
corporació, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit, núm. de proposta
8304/2019, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior
a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les mateixes.
Tercer. Adjudicar l’execució dels treballs d’emergència a les següents empreses que
actuaran en les carreteres dels següents centres de conservació i pels imports
següents:
- Pel que fa a les carreteres del centre de conservació de Martorell a l’empresa
CONSTRUCCIONS DEUMAL S.A., amb NIF A-59082644, pel pressupost estimat
de 170.982,16 €, IVA inclòs.
- Pel que fa a les carreteres del centre de conservació de Manresa a l’empresa
EXCAVACIONES CACERES SL NIF B-60193265, pel pressupost estimat de
144.897,06 €, IVA inclòs.
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- Pel que fa a les carreteres del centre de conservació de Vilafranca a l’empresa
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS S.A., amb NIF A-08183006, pel
pressupost estimat de 156.330,64 €, IVA inclòs.
- Pel que fa a les actuacions de la carretera BV-2249 (pk 2+220) a l’empresa
PASQUINA S.A., amb NIF A-08798852, pel pressupost estimat de 11.921,49 €,
IVA inclòs.
- Pel que fa a les carreteres del centre de conservació de Granollers a l’empresa
AGUSTI Y MASOLIVER S.A., amb NIF A-17000993, pel pressupost estimat de
117.953, 20 €, IVA inclòs.
- Pel que fa a les carreteres del centre de conservació de Vic a l’empresa
PASQUINA S.A., amb NIF A-08798852, pel pressupost estimat de 115.705,31 €,
IVA inclòs.
- Pel que fa a les carreteres del centre de conservació de Berga a l’empresa
GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT S.A., amb NIF A-58086026, pel
pressupost estimat de 36.570,20 €, IVA inclòs.
Quart - Donar compte del present decret al Ple corporatiu, en la primera sessió que
celebri.”
La Presidència obre un torn de debat d’aquest punt, en què intervenen la diputada
senyora Moreno (ERC-AM), el president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals, senyor Pons (JUNTS) i la presidenta de la corporació, senyora Marín (PSCCP). El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=2134

I el Ple en resta assabentat.
Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
1.12.- Dictamen de data 20 de novembre de 2019, pel qual es proposa aprovar
l’addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
relatiu a la concessió directa de subvenció per a finançar les obres de restauració
del Monestir de Sant Cugat del Vallès, subscrit en data 8 de febrer de 2018, en el
sentit d’ajustar les consignacions pressupostàries als anys 2017, 2018, 2019, 2020
i 2021, modificar el termini d’execució de les obres i la vigència del mateix fins el
31 de desembre de 2021, així com acordar elevar de forma excepcional els
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percentatges establerts a l’article 174.3 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el TRLRHL. (Expedient 2017/12161).
“FETS
1. En data 20 de desembre de 2017, per Decret (ref.reg. 13383/17) de la Presidència de
la Diputació de Barcelona es va aprovar el conveni regulador de la concessió directa
d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés destinada a
finançar les obres de restauració del Monestir de Sant Cugat del Vallés, per un import
total de 480.000,00 €, amb un desglòs de 30.000,00 € en l’exercici del 2017 i
150.000,00 € en cadascun dels exercicis 2018, 2019 i 2020.
2. L’1 de febrer de 2018 el conveni es va formalitzar per part de l’Alcaldessa-presidenta
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, i posteriorment, en data 8 de febrer del
mateix any, la Diputació de Barcelona representada pel Vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat va formalitzar l’esmentat
conveni amb núm. de registre 68/18, iniciant en aquesta data el termini de vigència
que finalitzava el 31 de març de 2021.
3. D’acord amb el tenor literal del pacte onzè del text del conveni de referència, on es
disposava que:
“El present conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura per part del
beneficiari de les subvencions, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i tindrà una vigència
de fins el 31 de març de 2021.
Arribat el termini indicat i per raó de poder finalitzar i justificar les actuacions previstes en
aquest conveni, amb l’acord de les parts, es podrà prorrogar pel període necessari per dur
a terme aquestes actuacions, d’acord amb allò establert a l’article 49 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.”

4.

D’altra banda en el pacte dotzè “Addendes” de l’esmentat conveni, s’establia que
ambdues parts, si es donés el cas, podrien fer les addendes necessàries amb
aquelles modificacions i/o adequacions que corresponguin, amb aprovació prèvia
per part de la comissió de seguiment.

5.

D’acord amb això, la comissió de seguiment del conveni esmentat va celebrar una
reunió de data 9 d’abril de 2019 on, per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallés, s’exposava que, com a conseqüència de la no incorporació en l’esmentat
conveni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, no s’havia fet
cap actuació en l’execució de les obres durant l’exercici 2018, i per tant no era
possible justificar aquesta anualitat. Aquest fet havia provocat incertesa sobre el
finançament previst, i per tant havia impossibilitat l’execució de les obres durant
l’exercici pressupostari 2018.
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6.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés sol·licitava una pròrroga
del termini d’execució de l’activitat i la vigència del conveni fins el 31 de març de
2022.

7.

En vista a la petició formulada per Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i, d’acord
amb el nou ritme d’execució de les actuacions objecte del conveni, pels motius
exposats anteriorment, es proposa la pròrroga del termini d’execució de l’activitat i
vigència del referit conveni subscrit entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i la
Diputació de Barcelona fins el 31 de març de 2022.

8.

Vist que, degut a la modificació del termini d’execució de les actuacions objecte del
conveni, cal reajustar pressupostàriament la despesa, en el sentit de reduir
l’aportació prevista en l’exercici 2018 i autoritzar-la i disposar-la en l’exercici 2021.

9.

Vist que el crèdit autoritzat i disposat en l’exercici 2018 per un import de 150.000
euros no s’ha incorporat com a romanent de crèdit en el pressupost d’enguany i
que, per tant, no escau ajustar comptablement aquesta despesa.

10. Vist que en aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges
màxims establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
relació als compromisos de despesa de caràcter pluriennal.
11. Vist l’article 88 del Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, en relació a l’autorització i
disposició de les despeses pluriennals que correspon al Ple de l’Entitat.
FONAMENTS DE DRET
1. L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació, en aplicació d’allò
que disposa l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a
l’article 88 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril de 1990.
2. Vist que es competència del Ple de la corporació, en els casos excepcionals
l’ampliació del número d’anualitats així com elevar els percentatges a que es refereix
l’apartat anterior, en aplicació de l’article 174.5 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva al Ple, previ
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informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea d’Infraestructures, Espais
Naturals i Acció Climàtica l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés en data 8 de febrer de 2018 amb
núm. de registre 68/18, relatiu a la concessió directa d’una subvenció a favor de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés destinada a finançar les obres de restauració del
Monestir de Sant Cugat el Vallés, pels motius expressats en la part expositiva, que es
transcriu a continuació:
(...)
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÉS PER A LA RESTAURACIÓ DEL
MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÉS
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea de
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell,
facultat d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I 5. d) del Decret número
8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de
les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des
adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data
25 de juliol de 2019 i modificat parcialment per decrets de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol, i núm.
9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre i de conformitat amb l’acord
del Ple de la Diputació de Barcelona número 126/2019, de data 31 d’octubre de 2019, i
assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc
Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre delegació de funcions de Secretaria
(mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÉS, representat per la lŀlma. Alcaldessapresidenta de l’Ajuntament, Sra. Carmela Fortuny Camarena, i assistida per la Secretaria de la
corporació, Sra. Rosa Castella Mata.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i la Diputació de Barcelona van acordar la
col·laboració en la restauració del Monestir de Sant Cugat del Vallés, mitjançant la
formalització del conveni de data 8 de febrer de 2018, amb núm. de registre 68/18, relatiu
a la concessió directa de subvenció per a les obres de restauració del Monestir de Sant
Cugat del Vallés. L’esmentat conveni té un termini de vigència que finalitza el 31 de març
de 2021.
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2. De conformitat amb el que prescriu el pacte dotzè “Addendes”, del conveni de referència,
on es disposava que:
“Si es donés el cas que posteriorment a la signatura d’aquest conveni s’incorporessin
altres administracions al finançament de les obres i això suposés la modificació de
l’abast i cost de les mateixes, de les aportacions o de la seva periodificació respecte de
les previstes en aquest conveni, les parts subscriuran un document administratiu que
tindrà la consideració d’addenda al present conveni, amb aquelles modificacions i/o
adequacions que al respecte en corresponguin, amb aprovació prèvia per part de la
Comissió de Seguiment.
L’addenda així formalitzada serà annexada al present, formant part íntegra del mateix.”
3. La comissió de seguiment del conveni esmentat va celebrar una reunió en data 9 d’abril de
2019 on per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, s’exposava que l’execució de
les obres havien patit un endarreriment com a conseqüència de la no incorporació en
l’esmentat conveni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, fet que
havia provocat incertesa sobre el finançament previst, i per tant havia endarrerit l’execució
de les obres.
4. En el si de la comissió de seguiment s’acorda prorrogar el termini d’execució, el termini de
vigència i una nova redistribució de les anualitats previstes en el conveni aprovat,
establint-se per tant una modificació en els pactes segon, quart i onzè de l’esmentat
conveni.
5. En conseqüència la present addenda al conveni formalitzat en data 8 de febrer de 2018,
que s’adopta de comú acord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallés, té per objecte redistribuir la despesa aprovada i ajustar-la als ritmes d’execució
de les obres, prorrogar el termini d’execució fins l’any 2021 i prorrogar la vigència del
conveni fins a 31 de març de 2022.
6. La minuta de la present addenda va ser aprovada per resolució de la Presidència de la
Diputació de Barcelona de data ....
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen la present addenda al conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer- Modificar el pacte segon del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallés i la Diputació de Barcelona formalitzat en data 8 de febrer de 2018 i amb
número de registre 68/18, relatiu a la concessió directa de subvenció per a les obres de
restauració del Monestir de Sant Cugat del Vallés, en el sentit d’establir una nova distribució
de la despesa ajustada als ritmes d’execució de les obres, guardant la següent redacció:
“Segon - Intervencions, obres i aportacions econòmiques
Les obres de restauració del Monestir que s’han de dur a terme deriven, inicialment, del
Pla Director redactat l’any 2013 pel Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la
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Generalitat de Catalunya. No obstant això, i en tractar-se d’un monument mil·lenari
catalogat com a Bé d’Interès Nacional (BCIN), s’estarà a allò que requereixin els serveis
tècnics especialitzats que es dugui a terme així com les disposicions que al respecte
determini la normativa que li sigui d’aplicació.
És voluntat de totes les parts, posar a disposició els mitjans necessaris perquè les obres
de restauració del Monestir s’executin, per fases a un ritme òptim, durant els quatre anys
de durada del conveni.
L’Ajuntament de Sant Cugat serà l’òrgan competent per la licitació dels contractes de
serveis, subministraments i obres que s’escaiguin i vetllarà, sense perjudici de les facultats
del director d’obra, per la correcta execució de les mateixes així com, pel compliment de
les fases establertes i dels terminis d’execució, d’acord amb els projectes executius
prèviament aprovats. Totes les decisions relatives a iniciar encàrrecs de projectes o obres
seran prèviament consensuats per la Comissió de Seguiment, segons estipula el pacte
vuitè.
Les actuacions objecte d’aquest conveni s’ajustaran al previst en el Pla director esmentat
més amunt i es concretaran i executaran a partir de la redacció del corresponent projecte o
projectes, preveient-se una inversió mínima de 930.000,00 € repartits d’acord amb el
quadre d’aportacions i anualitats següent:
PART
Diputació de
Barcelona
Ajuntament
de St. Cugat
del Vallès
TOTAL

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

30.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

480.000,00 €

0,00 €

0,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

450.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

930.000,00 €

“
Segon- Modificar el pacte quart del conveni de referència en el sentit d’afegir l’any 2021 al
termini d’execució, guardant la redacció següent:
“Quart - Termini d’execució
Les subvencions es destinaran a finançar les despeses que es produeixin durant les
intervencions i actuacions de restauració del conjunt monumental del Monestir que es
duran a terme al llarg dels anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, d’acord amb les fases i
terminis d’execució que s’estableixin i s’hauran d’acreditar en la forma i terminis establerts
al pacte sisè.”
Tercer- Modificar el pacte onzè en el sentit de prorrogar la vigència del conveni, amb uns
terminis més ajustats a l’execució de les obres, guardant la redacció següent:
“Onzè - Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura per part del
beneficiari de les subvencions, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i tindrà una vigència
de fins el 31 de desembre de 2021.
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Arribat el termini indicat i per raó de poder finalitzar i justificar les actuacions previstes en
aquest conveni, amb l’acord de les parts, es podrà prorrogar pel període necessari per dur
a terme aquestes actuacions, d’acord amb allò establert a l’article 49 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Les parts acorden prorrogar la vigència del conveni fins al 31 de març de 2022, als efectes
de justificació de les actuacions previstes “
Quart.- Mantenir la resta de pactes previstos en el conveni de referència.
Sg.: Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals Per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Carmela
Fortuny Camarena, Alcaldessa; Rosa Castellà Mata, Secretaria”.
(...)

Segon- AJUSTAR les consignacions pressupostàries aprovades mitjançant resolució
núm. 13383 de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 20 de desembre de
2017, en el sentit de reduir l’aportació de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018
en 150.000,00 € i incrementar l’aportació de la corporació per a l’exercici 2021 en
150.000,00 €, d’acord amb el detall següent:
PART
2017
Diputació de
30.000,00 €
Barcelona
Ajuntament de St.
0,00 €
Cugat del Vallès
TOTAL
30.000,00 €

2018

2019

2020

2021

TOTAL

0,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

480.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

450.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

930.000,00 €

Tercer- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent cinquanta mil euros
(150.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/33600/76200 del
pressupost de la Diputació de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i
suficient.
Quart- ELEVAR de forma excepcional els percentatges establerts a l’art. 174.3 i del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter
pluriennal, i l’article 88 del Reial Decret 500/1990, de 20 de abril de 1990.
Cinquè- MANTENIR la resta de pactes previstos del conveni de referència.
Sisè- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés per als seus
coneixements i efectes.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15),
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Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En
Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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 En Comú Guanyem, perquè la Diputació
de Barcelona col·labori amb els ajuntaments en la limitació dels salons de joc, les
apostes, i la seva publicitat, així com en el reforç de la prevenció de les ludopaties
com a problemàtica de salut pública.
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup Polític
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, i acceptades pel Grup proposant
de la moció.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les problemàtiques relacionades amb les addiccions al joc al joc i el joc patològic tenen
un impacte molt negatiu i greus conseqüències socials en la població, especialment en
les persones més joves. Aquestes addicions s’han de tractar des de la perspectiva de la
salut pública, i per tant, posant èmfasi en la prevenció i la sensibilització al voltant
d’aquesta problemàtica.
A continuació, exposarem algunes dades per emmarcar el contingut i els objectius
d’aquesta moció.
Segons l’últim informe del Observatorio Español de las Drogas y las Addicciones
publicat l’any 2017, un 0,4 % de la població espanyola de 15 a 64 anys realitzaria un
possible joc problemàtic i un 0,3% presentaria un possible trastorn del joc l’any 2017, on
les conseqüències en salut i socials, tenen un impacte tant a nivell individual com
col·lectiu.
El joc patològic és un trastorn multifactorial, amb factors de risc individuals com el
gènere i l’edat, i factors de risc ambientals com residir en un barri de nivell
socioeconòmic desafavorit, així com un major i fàcil accés al joc.
Segons un informe del Observatorio Español de las Drogas y las Addicciones (OEDA),
publicat en l’any 2019, el joc amb diners està àmpliament estès en la nostra societat: un
60,2 % de la població espanyola d’entre 15 i 64 anys va jugar a jocs amb diners durant
l’any 2017, ja fos presencial (59,5 %), online (3,5 %) o ambdós.
Segons l’Informe del segon trimestre de 2019 del Mercat del Joc Online, publicat per la
Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ), a Espanya hi ha 861.237 comptes actius
de jugadors, quan si mirem les dades del segon trimestre de 2017, hi havia 646.062. En
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els dos primers trimestres de 2019, els operadors han gastat gairebé 89 milions d’euros
només en concepte de publicitat, sense comptar patrocinis i altres formes de
màrqueting.
El volum de quantitat de diners jugats és de 4627 milions d’euros en el segon trimestre
de 2019, quan en el segon trimestre de 2015 era de 2057 milions d’euros segons dades
de la DGOJ, en un mercat on existeixen al voltant d’una vuitantena d’operadors amb
llicència pel negoci del joc online i presencial.
Des de fa uns anys han proliferat els espots en televisió, ràdio, premsa escrita, xarxes
socials, entre altres, de cases d'apostes esportives en línia, així com salons de joc físics,
especialment en barris populars de viles i ciutats.
Aquests operadors d’apostes insereixen la seva publicitat en esdeveniments esportius,
especialment en les retransmissions esportives i que fins i tot arriben a utilitzar estrelles
del futbol per animar els espectadors i espectadores a que apostin. Un sistema de joc
molt més addictiu, sense pauses, amb bons «gratis» d'entrada, i sobretot amb una
immensa inversió en publicitat.
La publicitat s’orienta especialment a les classes treballadores i populars, que tenen
dificultats per accedir a una feina estable a causa de l'enorme atur crònic, perquè
arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No és estrany que als barris i
localitats on menys renda hi ha, sigui on les polítiques neoliberals més efectes negatius
causin a través de les cases d'apostes. Aquestes afecten especialment la joventut, on la
manca d'expectatives i d'un futur estable és el brou de cultiu perfecte per a dosis ràpides
d'adrenalina on aconseguir diners sense esforç.
Per totes aquestes raons, entre altres, plantegem en aquesta moció un seguit de
mesures, a nivell municipal, supramunicipal, autonòmic, i estatal, per abordar d’arrel
aquesta problemàtica que afecta a la salut pública de la nostra ciutadania.
Per una banda entenem que cal prohibir la publicitat d'aquests operadors de joc, i frenar
la seva expansió a través de la seva normativa sectorial, les ordenances municipals, o
les normes urbanístiques.
D’altra banda, entenem important impulsar mesures de prevenció davant la ludopatia, i
reforçar la inspecció, sanció, i vigilància d’aquestes activitats.
I finalment, plantegem propostes a nivell fiscal per gravar més l'activitat de les cases
d'apostes i del joc en línia, havent un major retorn via impostos dels seus beneficis que
es podrien invertir en polítiques de prevenció.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Per tot això, el grup En Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona proposa al Ple
l'adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER: Instar el Congrés del Diputats a reformar la Llei 7/2010, General de la
Comunicació Audiovisual, i la Llei 34/1998, General de Publicitat, així com instar el
Govern de l’Estat a desplegar reglamentàriament la Llei 13/2011, de Regulació del Joc,
en l’àmbit de la publicitat i comunicacions comercials relacionades amb el joc i les
apostes, per tal que es pugui regular la publicitat del joc i les apostes, en format físic i
online, i es prohibeixi que aquests operadors puguin fer publicitat, fent més efectiva la
protecció del públic infantil i juvenil, i la població adulta en risc d’addicció a les
ludopaties.
SEGON: Instar el Parlament de Catalunya a modificar la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, prohibint la publicitat del joc i
les apostes en els mitjans de comunicació audiovisual a Catalunya, equiparant-la
expressament al tractament legal que rep la publicitat del tabac o l’alcohol.
TERCER: Instar el Parlament de Catalunya a revisar i actualitzar la Llei 15/1984, de 20
de març, del joc, per adequar-la a les noves realitats d’aquest sector (com el joc i les
apostes online), en el marc de les competències que l’article 141 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat en aquesta matèria, i reforçar la
prevenció respecte dels efectes perjudicials per la salut i les condicions de vida de la
població que se’n deriven.
QUART: Instar el Govern de la Generalitat que limiti l'obertura dels salons de joc i
d'apostes físiques modificant el Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg
de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, i
el Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de
joc, revisant a la baixa el nombre màxim d’establiments d’aquest tipus, incrementant el
nombre mínim de metres de separació entre locals o la limitació dels mateixos per nuclis
de població, o reforçant les zones on quedi prohibida aquesta activitat per proximitat a
equipaments especialment protegits, entre altres mesures, per frenar així la seva
expansió.
CINQUÈ: Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a que col·labori amb recursos
tècnics i econòmics amb aquells Ajuntaments que vulguin estudiar les modificacions del
seus POUM destinades a introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals
d'apostes als voltants d'espais freqüentats per la infància, l'adolescència i la joventut,
com els centres educatius, culturals, esportius o juvenils.
SISÈ: Instar el Govern de la Generalitat a modificar el Decret 27/2014, de 4 de març, pel
qual s'aprova el Reglament d'apostes, regulant limitacions per les terminals d’apostes
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esportives en salons de joc, bingos i casinos, així com prohibint-ne la publicitat sobre
aquesta activitat.
SETÈ: Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a que col·labori amb recursos
tècnics i econòmics amb els Ajuntaments que vulguin elaborar d’una campanya de
sensibilització específica que doti d’eines a la població per a la prevenció de l’addicció al
joc i que ampliï pràctiques exemplificadores, així com aquells Ajuntaments que vulguin
restringir la publicitat i/o patrocini d’aquest tipus de publicitat a la xarxa de Transport, la
via pública i altres activitats que es puguin produir a la ciutat.
VUITÈ: Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a que col·labori amb recursos
tècnics i econòmics amb els Ajuntaments que vulguin realitzar activitats informatives als
centres escolars per aprofundir en l'ús que fan els i les joves dels jocs en línia i
d'apostes i en els possibles problemes derivats d'aquest ús i que posi en marxa models
d'oci i espais de socialització gestionats directament per la joventut on puguin
desenvolupar un oci sa, que potenciï el coneixement, l'esport i les arts.
NOVÈ: Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a que col·labori amb recursos
tècnics i econòmics amb els Ajuntaments que vulguin introduir als contractes i les
convocatòries de subvencions anuals clàusules específiques perquè les entitats i les
empreses que hi participin disposin de plans o mesures per combatre les addicions que
poden comportar riscos per a la salut i pèrdua de professionalització dels treballadors i
treballadores. I així mateix ho faci amb la seva contractació pública.
DESÈ: Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a que col·labori amb recursos
tècnics i econòmics amb els Ajuntaments que vulguin limitar l’accés i la connexió a les
pàgines de joc on-line des de totes les dependències municipals.
ONZÈ: Instar el Govern de la Generalitat que reforci la tasca d’inspecció i sanció en
matèria d’apostes, salons de joc, casinos, i bingos, en base al que disposa la Llei
1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, i sobre el
compliment efectiu del que disposa el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es
regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de
persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos, i sales de bingo.
DOTZÈ: Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a que col·labori amb recursos
tècnics i econòmics amb el Ajuntaments que vulguin reforçar la formació de la Policia
Local en aquesta matèria, de manera que es familiaritzin amb les infraccions més
habituals relacionades amb les apostes i el joc, particularment en l'accés de menors
d'edat, persones incapacitades legalment i persones amb l'accés al joc legalment
restringit, segons la legislació i el desplegament reglamentari ja citat.
TRETZÈ: Instar el Govern de l'Estat a augmentar els tipus aplicables de l'Impost sobre
Activitats del Joc pels operadors d'apostes i de joc online, així com instar la Generalitat
de Catalunya a elevar aquests tipus fins un màxim del 20% més per als operadors amb
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residència fiscal a Catalunya, com li permet l’article 48 de la Llei 13/2011, de 27 de
Maig, de Regulació del Joc.
CATORZÈ: Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a que col·labori amb recursos
tècnics i econòmics amb el Ajuntaments que vulguin crear una taxa específica per
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, que hagi de ser
abonada pels establiments que instal·lin pantalles o un altre tipus de dispositius per
desenvolupar la seva activitat empresarial amb front directe a la via pública o en línia de
façana.
QUINZÈ: Comunicar aquest acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, així com a les entitats
municipalistes FMC i ACM.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen la mateixa presidenta, senyora Marín, la presidenta del Grup En Comú
Guanyem, senyora Pérez, per defensar la moció, la portaveu i presidenta del Grup Tot
per Terrassa, senyora Melgares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el
portaveu adjunt del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tejedor, la
presidenta del Grup Junts per Catalunya, senyora Munté, la diputada del Grup Esquerra
Republicana de Catalunya, senyora Benedí, i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba recollit en la
gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=2298

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats i
diputades assistents, dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció
dels Grups Polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular (2), sent el
resultat definitiu de 43 vots a favor i 6 abstencions.
2.2.- Moció que presenta el Grup Polític Partit Popular, sobre l’ampliació de
l’horari de les Biblioteques en època d’exàmens.
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup Polític
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal.
“Les biblioteques públiques municipals de la província de Barcelona ofereixen un servei
imprescindible per a tots els estudiants, que requereixen d’espais adients, amb recursos
i material disponible per a l’estudi.
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A més de l’horari habitual d’apertura de les Biblioteques, hi ha dues èpoques durant
l’any en què els estudiants –sobretot universitaris- requereixen més intensament
d’aquest servei, ja que afronten els exàmens quadrimestrals del mes de febrer i els
exàmens finals del mes de juny.
Per aquest motiu hi ha biblioteques de la Xarxa de Biblioteques municipals de la
província de Barcelona que amplien els seus horaris d’atenció als usuaris també per la
nit: aproximadament del 8 de gener a l’1 de febrer i del 20 de maig al 13 de juny, en
horari de 20:30h fins a les 00:30h.
Però el que és del tot inadmissible és que aquesta ampliació de l’apertura es faci en
menys de la meitat de les biblioteques de la província: només 62 de les 138 ofereixen la
possibilitat d’estudiar per la nit.
D’aquesta manera, s’està perjudicant greument els estudiants que no tenen a prop una
d’aquestes biblioteques que amplia el seu horari i provoca un greuge comparatiu molt
gran entre aquells veïns que poden gaudir d’aquestes instal·lacions perquè viuen a prop
amb els que no.
ACORDS
Primer. Que la Diputació de Barcelona obri una línia d’ajuts als ens locals de la
demarcació de Barcelona, exceptuant Barcelona, per tal que puguin tenir espais d’estudi
nocturns en èpoques d’exàmens.
Segon. Garantir que com a mínim els municipis de més de 50.000 habitants disposin
d’espais d’estudi nocturn equivalent al 50% de les biblioteques del municipi.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, per defensar la moció, la
portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el diputat del Grup
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Hernández, el diputat del Grup En Comú
Guanyem, senyor Subirats, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor García
Cañizares, el diputat del Grup Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Lladó, la
presidenta, senyora Marín (PSC-CP) i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba recollit en la
gravació de la sessió plenària disponible a:
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=3843

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels
Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15),

Àrea de Presidència
Secretaria General

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En
Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
2.3.- Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, amb l’adhesió del Grup Polític En Comú Guanyem, contra la
instal·lació d’una incineradora de residus a Cercs, i en defensa d’un model de
residu zero.
El text sotmès a debat i votació incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Grup Polític
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
“Per sorpresa, i sense la prèvia informació, el govern municipal de Cercs ha anunciat
que l’empresa EmSpain Waste&Treatment posarà en marxa una incineradora a l’antiga
central tèrmica de Cercs per cremar residus industrials. Un projecte al que diverses
entitats locals i comarcals, i veïnes i veïns de Cercs i de la resta de la comarca s’han
oposat frontalment i han creat la Plataforma anti-incineradora de Cercs per reclamar que
no es tiri endavant el projecte. També són diversos els municipis que han aprovat
mocions en contra de la incineradora.
Aquest és un projecte que contradiu la normativa europea en matèria de residus
(2018/851/CE), que estableix que és prioritària la recuperació de matèria dels residus,
per davant de la incineració presentada com “recuperació energètica”. Tirar-lo endavant,
a més, comportaria afegir més emissions i impactes ambientals al medi i a la salut de
les persones que viuen a la comarca. Es preveuen cremar anualment 332.000 tones de
combustible, la qual cosa generarà un 10% més de CO₂ del que estan produint avui en
dia tots els vehicles a Catalunya.
A Catalunya, tot just s’han iniciat les sessions participatives per elaborar l’avantprojecte
de Llei de Prevenció i Gestió de residus i d'Ús eficient dels recursos, liderat per
l'Agència de Residus de Catalunya. En aquest marc de debat cal posar sobre la taula la
necessitat de canviar el model existent per un que prioritzi la prevenció i fer l'ús eficient
dels recursos, per avançar cap al concepte de residu zero.
També cal senyalar, que determinades zones del territori català concentren la major part
del pes de la gestió dels residus, així com la producció d’energia, i, com en el cas
d’aquest projecte, és la població de la zona la que rebrà les conseqüències negatives de
la crema d’uns residus que no s’han produït al mateix territori, amb les afectacions que
això comporta per a la salut de les persones, els animals i l’ecosistema.
La comarca del Berguedà, com d’altres comarques rurals de la Demarcació de
Barcelona, han realitzat grans esforços per transformar el meu model territorial i
econòmic amb projectes verds, apostant pel turisme de qualitat centrat amb la natura i la
muntanya, per la producció d’aliments ecològics, i per una gestió respectuosa del
territori. Aquests projectes, però, van en la direcció contrària, en un territori ja altament
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castigat, que viu un preocupant despoblament que no es revertirà amb una nova
incineradora, sinó al contrari, comportarà la pèrdua de llocs de treball, especialment en
sector turisme, incrementant el despoblament que ja pateix, entre d’altres
conseqüències econòmiques.
Per tots aquests motius, el Grup d’Esquerra Republicana-Acord Municipal de la
Diputació de Barcelona, proposa al Ple l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestar el rebuig a la incineradora de residus industrials que es vol situar a
l’antiga central tèrmica de Cercs.
SEGON.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria en les
autoritzacions de les plantes de nova creació, un pla de tancament de les incineradores
actuals, i l’aprovació d’una llei catalana de Residu Zero.
TERCER.- Desplegar, per part de la Diputació de Barcelona, polítiques de suport als
territoris afectats per la gestió de residus per revertir els efectes de les emissions
contaminants i avançar cap a un model de Residu Zero.
QUART.- Crear una línia de suport específica per a municipis i Consells Comarcals que
implanten sistemes de recollida de residus que compleixin amb els estàndards de la
directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell del 30 de maig de 2018 sobre
residus, que fixa l’objectiu del 55 % pel 2025, i el 60 % pel 2030 sobre la recollida i la
reutilització de residus.
CINQUÈ.- Traslladar els acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell
Comarcal del Berguedà, a l’Ajuntament de Cercs i a la Plataforma anti-incineradora de
Cercs.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, per
formular una esmena “in voce”, que és acceptada pel Grup proposant, la diputada del
Grup Esquerra Republicana de Catalunya, senyora Besora, per defensar la moció, la
portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el portaveu del Grup
Partit Popular, senyor Gracia, novament el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, senyor Tovar4, el portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés, el
portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor García Cañizares, la portaveu del Grup
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz i, novament,
la diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya, senyora Besora. El debat es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a:
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=5116
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria, amb els vots favorables dels diputats i
diputades assistents, dels Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (16), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Tot
per Terrassa (1) i l’abstenció dels Grups Polític Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7) i Partit Popular (2), sent el resultat
definitiu de 25 vots a favor i 24 abstencions.
Abandonen la sessió les diputades senyores Baro (ERC-AM) i Benedí (ERC-AM).
2.4.- Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, per a demanar que la
Diputació de Barcelona demani al nou govern que sorgeixi de les eleccions del
passat 10 de novembre que flexibilitzi la regla de la despesa.
“ANTECEDENTS
Al 2012 entra en vigor la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Una llei que s’aprova en el marc d’una majoria absoluta del Partit
Popular (PP) i sota la direcció al Ministeri d’Hisenda del ministre Cristóbal Montoro. Una
llei que marca i estableix una regla fiscal de contenció de la despesa i d’estabilitat
pressupostària en el marc d’una conjuntura socioeconòmica poc favorable i prenent com
a mesurador la mitjana del creixement del PIB.
Aquesta llei té com a preludi i és fruit de la modificació urgent al 2011 de l’article 135 de
la Constitució Espanyola per a limitar el dèficit a partir d’unes exigències d’estabilitat
pressupostària i limitació de l’endeutament. Una reforma que comptà amb el vot a favor
del PP i el PSOE.
La regla de la despesa que estableix la LO d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera estableix que una administració no pot contraure una despesa per sobre de
l’increment del PIB en el pressupost executat en l’exercici anterior.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix unes obligatorietats a tots els nivells administratius de l’Estat que no
contemplen una valoració ni una aplicabilitat equànime a la situació individual de cada
administració. Obliga a no contraure dèficit i a acomplir amb les limitacions de la regla
de la despesa de forma generalitzada.
Els municipis de l’Estat són, però, en una gran mesura, els principals complidors de la
contenció pressupostària a través de la limitació que tenen de generar més despesa en
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els seus pressupostos de la prefixada per la pròpia regla de la despesa. Més de la
meitat de les administracions locals tenen sanejada la seva situació d’endeutament.
Les restriccions de la pròpia llei han generat des de 2012 que una gran majoria de les
administracions locals tanquin els seus exercicis comptables amb balanços positius i
amb superàvits. No poder incrementar la despesa a la generada l’exercici anterior
després de prioritzar amb la reducció del deute públic i el pagament d’interessos, porta a
una situació on molts ajuntaments disposen d’una acumulació de superàvits important i,
alhora, una impossibilitat per a revertir aquests diners en implementar noves polítiques
socials que donin cobertura a les necessitats socials latents i creixents.
Tot i la gestió responsable de les administracions locals en l’acompliment de les seves
obligacions pressupostàries i fiscals, les necessitats de la ciutadania no minven en la
prioritat d’incrementar en polítiques socials, d’ocupació, d’igualtat, d’infància... Els
ajuntaments són les administracions que tenen contacte directe amb les necessitats de
la població i, alhora, són les que es veuen abocades a donar respostes urgents per a
reduir l’impacte dels incompliments d’altres administracions.
Aquesta situació, doncs, limita als ajuntaments la seva autonomia per a gestionar els
seus superàvits i la seva capacitat inversora. La seva aplicació en el món local es fa de
forma global sense discriminar la situació individual de cadascun dels municipis. A més,
sovint, aquestes restriccions a les que estan sotmeses les administracions locals,
afavoreixen compensar els incompliments de, precisament, els objectius de dèficit del
propi Estat i de nivells administratius superiors.
La situació, doncs, dibuixa un escenari on les administracions locals, que tenen fiscalitat
més sanejades que altres administracions, disposen d’una acumulació important de
superàvits als bancs que només poden revertir en la reducció del deute públic que
puguin disposar i del pagament d’interessos bancaris. Per altra banda, enfront, uns
municipis en els que les necessitats socials s’agreugen i l’administració més propera,
l’ajuntament, té la seva capacitat de reacció subjecte a no disposar d’uns diners que té i
ha estalviat per una legislació poc transigent i flexible.
Els ajuntaments són comprensibles en haver d’establir mesures a mig i llarg termini per
a afrontar cicles socioeconòmics futurs adversos, però també sol·liciten un cert marge
per a operar i ser autònoms en la gestió de les seves finances per a donar resposta a
les necessitats de les seves ciutadanes i ciutadans a partir de la reversió dels superàvits
en programes socials d’impacte directe en la millora de la qualitat de vida de la
ciutadania.
ACORDS
PRIMER.- Que la Diputació de Barcelona insti el Govern de l’estat que sorgeixi de les
negociacions que es duguin a terme després dels resultats electorals del passat 10 de
novembre de 2019, a que les administracions locals disposin de més flexibilitat per a
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revertir lliurement el superàvit que generin a programes per a la ciutadania i no quedin
subjectes a una regla de la despesa que els coarta la capacitat de revertir la bona gestió
econòmica en programes socials.
SEGON.- Que la Diputació de Barcelona insti el futur nou Govern de l’Estat que
flexibilitzi l’aplicació de la LO d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en
aquelles administracions locals que tinguin una situació d’endeutament inferior al 75 %.
TERCER.- Que els grups polítics de la Diputació de Barcelona amb representació al
Congrés dels Diputats traslladin als respectius equips de negociació que estan
intercedint per a la constitució del nou Govern de l’Estat, que incloguin aquest element
de flexibilització de la regla de la despesa en les seves negociacions.
QUART.- Que la Diputació de Barcelona sigui una administració sensible a aquesta
situació que pateixen una gran part dels ajuntaments sota la seva demarcació i faci un
front comú amb altres diputacions i governs autonòmics per a reclamar al nou Govern
de l’Estat que modifiqui la rigidesa de la llei.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen, la portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, per
defensar la moció, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del
Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, el portaveu adjunt del Grup En
Comú Guanyem, senyor Duarte, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor
García Cañizares, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya, senyor
Guiteras, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, senyora Díaz i la presidenta de la corporació, senyora Marín (PSC-CP). El
debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a:
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=6629

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats i
diputades assistents dels Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(14), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4) i Tot per Terrassa (1), el vot en
contra del Grup Polític Partit Popular (2) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido
de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 41 vots a favor, 2 vots en contra i 4
abstencions.
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2.5.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la corporació
i pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la
Junta de Govern.
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la corporació i
per les presidentes i presidents delegats de les diferents àrees de l’estructura
organitzativa de la corporació i, concretament, de les comissions informatives i de
seguiment (en endavant CIS) que s’indiquen a continuació: de la CIS de Presidència,
Serveis Interns i Innovació, compresos entre els números 11720 al 12891, ambdós
inclosos i també el Decret de l’Institut del Teatre número 2217, de la CIS
d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, compresos entre els números
11570 al 12775, de la CIS de Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç,
compresos entre els números 11734 al 12772, ambdós inclosos, de la CIS de Cultura,
Educació i Atenció a les Persones, compresos entre els números 11753 al 12683,
ambdós inclosos, i dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponents a les
sessions ordinàries de dates 10 i 31 d’octubre de 2019.
2.6.- Precs
Es dona lectura a un Prec formulat per escrit pels Grups Esquerra Republicana de
Catalunya, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Partit Popular i Tot
per Terrassa, que diu:
Des dels Grups d’Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Guanyem, Ciutadans,
Partit Popular i Tot per Terrassa, grups polítics representats en el Plenari de la
Diputació de Barcelona per al mandat 2019-2023,
EXPOSEM
PRIMER.- Atès que en l’auto de processament del procediment en prèvies 111/2016 del
12 de novembre de 2019 del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en el seu apartat
primer de l’apartat de “RAONAMENTS JURÍDICS” explicita que “en la presente causa
se persiguen ciertas conductas de las que se tienen indicios de que implicarían una
corrupción Pública afectando, en un principio la Diputación de Barcelona”.
SEGON.- Atès que a la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona del passat 14
de novembre de 2019, el President en funcions, el Vicepresident Jaume Collboni,
informà als grups polítics presents en aquella reunió que, “en el cas que la institució -la
Diputació de Barcelona- es vegi implicada, es demanarà rescabalament” sobre el que
hagi pogut ocórrer.
TERCER.- Atès que a la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona del passat 14
de novembre de 2019, el President en funcions, el Vicepresident Jaume Collboni,
informà als grups polítics presents que aquella reunió estava essent alhora una Junta
de Portaveus i una Comissió d’Investigació.
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QUART.- Atès que en diferents peces de la investigació de la Operació Voloh hi
apareixen com a investigats membres de la corporació, tant al Govern com a personal
eventual i el no aclariment pot significar un perjudici moral cap a la institució.
CINQUÈ.- Atès que la Guardia Civil va fer acte de presència a la Diputació de
Barcelona el passat dilluns 18 de novembre de 2019 per a sol·licitar nous expedients de
la matèria d’esports a petició del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, sol·licitant
els expedients de concessió de subvencions a l’entitat Plataforma Pro Seleccions
Esportives Catalanes entre els anys 2005 i el dia d’avui.
SOL·LICITEM
PRIMER.- Que la Diputació de Barcelona es personi com a acusació particular en el
procediment judicial que s’està investigant en el marc de la Operació Voloh que la
institució hagi estat afectada per pràctiques presumptament corruptes amb la voluntat
d’aconseguir el rescabalament de la institució.
SEGON.- Que el Govern de la Diputació de Barcelona creï una comissió d’investigació
interna formal per a l’aclariment de tota l’afectació sobre la institució.
TERCER.- El detall dels convenis i contractes de patrocini que la matèria d’esports ha
realitzat des del 2015 fins a dia d’avui
I per a què consti als afectes oportuns, signen aquesta petició formal i entrada per
registre amb data del 21 de novembre de 2019 dirigida a la presidenta de la Diputació
de Barcelona, la Sra. Núria Marín.
El prec referenciat, la resposta donada per la presidenta, senyora Marín, així com altres
precs formulats pel president del Grup esquerra-republicana de Catalunya-Acord
Municipal, senyor Guiteras i pel diputat del mateix Grup, senyor Fàbrega, es troben
disponibles a:
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=8172

2.7.- Preguntes
HASH del video:”4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019112801?ts=8462

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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 25 de setembre de 2019, pel Grup Partit Popular, que
diu:
Daniel Gracia Álvarez, Diputat portaveu del Grup del Partit Popular, per tal que li sigui
contestada pes escrit, amb lliurament de la documentació, formula la següent
PREGUNTA
-

En quin estat de tramitació està el Pla de Mobilitat de Badalona que està elaborant la
Diputació de Barcelona per petició de l’Ajuntament de Barcelona amb data de 19 de
juny de 2019.

-

Demana còpia del nou Pla de Mobilitat de Badalona una vegada estigui enllestit.

La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 7 de novembre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 17 de setembre de 2019, mitjançant el qual
demanàveu en quin estat de tramitació està el Pla de Mobilitat de Badalona, us informem del
següent:
El dia 19 de juny de 2019, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, passa a
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, la instrucció per a la redacció del Pla de
Mobilitat Urbà de Badalona, i es realitza la comunicació via e-mail a l’ajuntament, de la
inclusió de l’acció a impulsar.
En data 20 de setembre de 2019, s’informa a l’Ajuntament de Badalona de l’estat de
contractació del Pla de Mobilitat Urbana i la descripció del treball a realitzar:
-

Redacció dels Plecs Tècnics per la contractació, en el marc d’un contracte obert amb lots.

-

Contacte amb l’ajuntament per concretar els aspectes tècnics especials de Badalona i el
Treball de camp, per incloure en el plec.

-

Es remetrà a l’ajuntament proposta de plec tècnic, per treballar-ho conjuntament, i es
recomana la consulta del darrer Pla de Mobilitat Urbana aprovat per l’Ajuntament.

Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

2.- Pregunta formulada en data 2 d’octubre de 2019, pel Grup Partit Popular, que diu:
Daniel Gracia Álvarez d’acord a l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona, formula la següent PREGUNTA per ser contestada per escrit.
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Relació detallada de les peticions fetes per l’Ajuntament de Badalona a les Meses de
Concertació, al Catàleg de Serveis i als diferents programes complementaris,
corresponents a l’any 2018 i a l’any 2019, amb detall de la petició, de la quantitat
econòmica sol·licitada i de la data de formulació de la petició.
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 20 de novembre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 2 d’octubre de 2019, (Registre d’entrada núm.
1940049049), mitjançant el qual demanàveu una relació de les peticions fetes per
l’Ajuntament de Badalona a les Meses de Concertació, al Catàleg de Serveis i als diferents
programes complementaris, corresponents als anys 2018 i 2019, juntament amb el detall de la
quantitat econòmica sol·licitada i la data de formulació de la petició. Us adjuntem les dades
corresponents, que ens aporten des de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació
Local.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
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3.- Pregunta formulada en data 3 d’octubre de 2019, pel Grup Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
En les darreres setmanes diferents ajuntaments han rebut un correu des de l’Oficina de
les Dones i LGTBI (document adjunt) on es recorda la possibilitat de sol·licitar un ajut
econòmic en el marc de les meses de concertació per a despeses de capítol 1. En el
mateix correu es recorda la necessitat de realitzar aquesta gestió abans del 31
d’octubre.
Tenint en compte que les diferents sol·licituds de meses de concertació ja es van
realitzar a l’inici de la legislatura i a aquestes alçades les diferents accions haurien
d’estar en fase d’execució
1. El suport econòmic al que fa referència el citat correu electrònic es refereix a un nou

ajut en el marc de les meses de concertació? O forma part de les peticions inicials
de les meses de concertació 2016-2019?
2. A quins ajuntaments s’ha enviat aquest correu electrònic i amb quin criteri?
3. Quants ajuntaments han sol·licitat el suport econòmic per a capítol 1 d’aquest

recurs per a tècnics d’igualtat a inicis del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019? I
quants al llarg d’aquest any 2019?
4. Quantes de les sol·licituds han estat acceptades i quantes desestimades? Amb

quines dates?

La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 20 de novembre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 3 d’octubre de 2019, (Registre d’entrada núm.
1940049113), mitjançant el qual demanàveu informació respecte del correu electrònic enviat a
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diferents ajuntaments, des de l’Oficina de les Dones i LGTBI, on es recorda la possibilitat de
sol·licitar un ajut econòmic en el marc de les Meses de Concertació per a despeses de capítol
1. En el mateix correu es recorda la necessitat de realitzar aquesta gestió abans del dia 31
d’octubre.
Us informem el següent:
En l’esmentat correu, s’informava del plantejament de convocatòria de Meses de Concertació,
tractant-se d’un error.
La informació feia referència al termini de formalització de preacords de les Meses de
Concertació Xarxa de Governs Locals 2016-2019, no de les sol·licituds de Meses (art.4.1 de
les Instruccions de gestió vigents, BOPB 31-10-2016), informació, esmenant l’error produït,
que ja es va comunicar convenientment als Ajuntaments.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

4.- Pregunta formulada en data 15 d’octubre de 2019, pel Grup Ciutadans - Partido de
la Ciudadanía, que diu:
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputat portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit,
passo a formular respectuosa SOL.LICITUD del següent apartat:
1. Consulta i còpia de l’expedient del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Begues,
realitzat al 2019 amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la
Diputació de Barcelona.
Pregunta pendent de resposta
5.- Pregunta formulada en data 11 de novembre de 2019, pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
En les darreres setmanes s’ha comunicat que la Diputació de Barcelona ha adquirit un
edifici a mig construir al municipi de Tordera. A més a més, s’ha escampat el fet que es
vol destinar a habitatge dotacional per a reallotjar algunes famílies. Aquest grup està
totalment interessat en oferir alternatives habitacionals a famílies en situació de
vulnerabilitat i no generar situacions de conflicte social.
Per tot l’exposat, sol·licitem
1. La Diputació de Barcelona ha adquirit o té intenció de fer-ho un edifici al terme
municipal de Tordera?
2. En cas afirmatiu, quin ús i finalitat tindrà aquest edifici d’habitatges a mig construir?
Pregunta pendent de resposta
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6.- Pregunta formulada en data 11 de novembre de 2019, pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
El passat 31 de juliol es va entregar a l’ajuntament de Begues el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible.
Sol·licitem còpia d’aquest pla de mobilitat de Begues.
Pregunta pendent de resposta
7.- Pregunta formulada en data 15 de novembre 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 la siguiente información:
1) Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido desde el año 2011 y
hasta fecha de hoy, la relación de contratos, subvenciones, convenios, ayudas,
transferencias (con su fecha de formalización, importe, y descripción), que haya
podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de las entidades que
conforman su sector público, con la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat
Física.
2) Sería de nuestro interés conocer, para el período comprendido desde el año 2011 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 la siguiente entidad:

 Equacat, SA
Els expedients han estats posats a disposició de tots els Grups polítics per a la
seva consulta.
8.- Pregunta formulada en data 15 de novembre de 2019, pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
La manca d’equipaments i espais comunitaris a Fort Pienc és una reivindicació força
habitual amb el veïnat de la zona. En aquest espai hi ha un bloc al carrer Padilla, 187
que presenta possibilitat d’oferir espais en aquest sentit.
Per això, sol·licitem la següent informació:
1. L’edifici situat al carrer Padilla, 187 és propietat de la Diputació de Barcelona?
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2. Quin és l’estat actual de l’edifici?
3. Els habitatges propietat de la Diputació de Barcelona en aquest immoble
estan ocupats? Quina és la situació de cada un dels habitatges?
4. Quina és la previsió d’ús d’aquest immoble?
5. Hi ha alguna possibilitat de donar-li un ús comunitari a aquesta propietat?
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 28 de novembre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 15 de novembre de 2019, (Registre d’entrada núm.
1940054992), mitjançant el qual demanàveu informació respecte a “La manca d’equipaments
i espais comunitaris a Fort Pienc és una reivindicació força habitual amb el veïnat de la zona.
En aquest espai hi ha un bloc al carrer Padilla, 187 que presenta possibilitat d’oferir espais en
aquest sentit
Per això, sol·licitem la següent informació:
1. L’edifici situat al carrer Padilla, 187 és propietat de la Diputació de Barcelona?
2. Quin és l’estat actual de l’edifici?
3. Els habitatges propietat de la Diputació de Barcelona en aquest immoble estan ocupats?
Quina és la situació de cada un dels habitatges?
4. Quina és la previsió d’ús d’aquest immoble?
5. Hi ha alguna possibilitat de donar-li un ús comunitari a aquesta propietat?”
Posem en el seu coneixement el següent:
1. L’edifici situat al carrer Padilla, 187 és propietat de la Diputació de Barcelona?
La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble situat al carrer Padilla 187,
cantonada Avinguda Diagonal 233, bé amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
2. Quin és l’estat actual de l’edifici?
L’edifici construït l’any 1999, va ésser arrendat a l’Ajuntament de Barcelona i retornat el
any 2010; restant des d’aleshores buit, pendent d’una rehabilitació integral.
3. Els habitatges propietat de la Diputació de Barcelona en aquest immoble estan ocupats?
Quina és la situació de cada un dels habitatges?
Es tracta d’un edifici d’usos administratius, no n’hi ha habitatges.
4. Quina és la previsió d’ús d’aquest immoble?
Encara no hi ha una decisió pressa; l’equip de Govern de la Diputació, desprès d’analitzar
les diverses alternatives prendrà una decisió al respecte que comunicarà als grups de la
Diputació de Barcelona.
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5. Hi ha alguna possibilitat de donar-li un ús comunitari a aquesta propietat?”
D’acord amb el planejament vigent l’àmbit està qualificat actualment amb “Clau 7b :
Sistema d’equipaments Comunitaris i Dotacionals de nova creació a nivell local. Servei del
Parc Mòbil i oficines administratives de la Diputació (Equipaments tècnics administratius i
de seguretat).”
En aquest sentit un ús diferent a serveis administratius requerirà l’aprovació d’un canvi d’usos
per part de l’Ajuntament de Barcelona.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

9.- Pregunta formulada, en data 15 de novembre de 2019, pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
En el mandat anterior, el govern de la Diputació de Barcelona havia treballat amb
Caritas la possibilitat de generar habitatges per a persones amb risc de vulnerabilitat a
la propietat de la Diputació de Barcelona situada al carrer Portaferrissa, 13. Aquest
projecte va quedar en punt mort amb el canvi de legislatura.
Per això, sol·licitem en quina situació es troba aquest projecte? Quina intenció té l’actual
govern de la Diputació de Barcelona amb aquest immoble i la possible previsió d’oferir
recursos habitacionals a la ciutat de Barcelona a persones amb risc de vulnerabilitat?
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 28 de novembre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 15 de novembre de 2019, (Registre d’entrada núm.
1940054994), mitjançant el qual demanàveu informació respecte a que “En el mandat
anterior, el govern de la Diputació de Barcelona havia treballat amb Caritas la possibilitat de
generar habitatges per a persones amb risc de vulnerabilitat a la propietat de la Diputació de
Barcelona situada al carrer Portaferrissa,n.13. Aquest projecte va quedar en punt mort amb el
canvi de legislatura.
Per això, sol·licitem en quina situació es troba aquest projecte? Quina intenció té l’actual
govern de la Diputació de Barcelona amb aquest immoble i la possible previsió d’oferir
recursos habitacionals a la ciutat de Barcelona a persones amb risc de vulnerabilitat?”
En primer lloc fer la precisió que la Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici del carrer
Portaferrissa, n. 13 bis.
L’actual l’equip de Govern de la Diputació de Barcelona manté l’objectiu de destinar l’edifici
del carrer Portaferrissa, n. 13 bis a equipaments socials de la ciutat de Barcelona; amb aquest
objectius s’han iniciats les reunions de treball els serveis tècnics de l’Ajuntament de
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Barcelona, concretament amb de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI per determinar les possibilitats que pot tenir aquest recurs.
Una vegada analitzades les possibilitats, l’equip de Govern de la Diputació prendrà una
decisió que serà comunicada a tots els grups.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

10.- Pregunta formulada, en data 15 de novembre 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 resente
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente información:
1) Sería de nuestro interés conocer la relación anualizada de facturas, contratos,
subvenciones, convenios, ayudas, transferencias (con su fecha de formalización,
importe, y descripción), que haya podido establecer la XAL, la Diputación de
Barcelona, o cualquiera de las entidades que conforman o hayan conformado su
sector público, con la señora Marcela Topor, desde el inicio de su primera
relación contractual.
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 28 de novembre de 2019 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 15 de novembre de 2019, (Registre d’entrada núm.
1940054945), mitjançant el qual demanàveu informació en relació als contractes formalitzats
entre la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i la Sra. Marcel.la Topor, us adjuntem amb
aquest ofici la documentació que ens ha facilitat la Xarxa Audiovisual Local XAL.
Fem constar que la documentació adjunta pot contenir informació protegida per la legislació
de protecció de Dades de Caràcter Personal essent responsabilitat de la persona que rep la
informació la seva custòdia i protecció.
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Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
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11.- Pregunta formulada, en data 19 de novembre de 2019, pel Grup Partit Popular,
que diu:
El Decret per desestimar sol·licituds de recursos per menor valoració i incompliment de
requisits presentades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2019 (Núm. expedient: 2019/0015561), estableix que revisades les sol·licituds i un cop
aplicats íntegrament i exclusivament els criteris de valoració que consten en el
Catàleg, resulta la següent valoració de les sol·licituds, en virtut de la qual es
considera que les sol·licituds s’han de desestimar, en no haver assolit la puntuació
mínima preestablerta, tal i com es recull en l’informe d’instrucció elaborat a l’efecte.
Pel que fa a l’Ajuntament de Badalona determina la desestimació de dues actuacions:
Manteniment Ponts Municipals (PAT 1940013613)
Pla d’usos de la Masia de Ca l’Andal (PAT 1940025768)
El diputat que subscriu portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona d’acord
amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, presenta per tal
de ser contestada per escrit, amb lliurament de documentació si s’escau la següent;
PREGUNTA
Demanem els informes d’instrucció elaborat a l’efecte per justificar la desestimació
d’aquestes dues sol·licituds de recursos relatius a l’Ajuntament de Badalona.
Pregunta pendent de resposta
12.- Pregunta formulada en data 21 de novembre de 2019, pel Grup Partit Popular,
que diu:
Daniel Gracia Álvarez, Diputat Portaveu del Grup del Partit Popular, per tal que li sigui
contestada pes escrit, amb lliurament de la documentació, formula la següent
PREGUNTA
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 31 d’octubre de
2019, va acordar la revocació inicial, per causa sobrevinguda, del crèdit a curt termini
concedit al Consell Comarcal del Barcelonès dins la línia de crèdit a curt termini per a
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”, per import d’1.330.871,75 €,
així com concedir un termini de 15 dies hàbils a la comissió Liquidadora per a que
al·legui el que més convingui al seu dret.
Quina ha estat la resposta de la comissió Liquidadora a la revocació inicial del crèdit a
curt termini concedit al Consell Comarcal del Barcelonès?

Àrea de Presidència
Secretaria General

Pregunta pendent de resposta
13.- Pregunta formulada en data 25 de novembre de 2019, pel Grup Tot per Terrassa,
que diu:
Sol·licitem a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona que informi per al
proper Ple del 28 de novembre de 2019:
El nombre de subscripcions i aportacions anuals que la Diputació de Barcelona té
amb el setmanari El Triangle, tant en format paper, digital i web.
- Els criteris pels què es contracta la subscripció d’unes editorials i/o mitjans de
comunicació o uns altres a través de la Diputació de Barcelona i els seus
organismes.
-

Pregunta pendent de resposta
14.- Pregunta formulada en data 25 de novembre de 2019, pel Grup Tot per Terrassa,
que diu:
El passat 25 de setembre de 2019 el Grup Tot per Terrassa a la Diputació de Barcelona
pregunta a l’Àrea de Presidència sobre l’estructura i assignació de personal
eventual al govern i als diferents grups polítics. Ho fa amb les següents qüestions:
PRIMER.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de Barcelona
s’informi del nombre total de personal eventual nomenat amb data de l’1 de setembre de
2019.
SEGON.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de Barcelona
s’informi de la següent informació relativa als assessors de grups polítics nomenats:
-

Grup polític associat.
Dedicació.
Nivell retributiu.

TERCER.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de Barcelona
s’informi dels criteris de distribució i atorgament de personal eventual a cadascun dels grups
polítics i àrees amb delegació.
QUART.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de Barcelona
s’informi de l’antiguitat de cadascuna de les persones nomenades com a personal eventual en
anteriors mandats.
CINQUÈ.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de Barcelona
s’informi i apliqui el principi de transparència publicant aquesta informació a la web
www.diba.cat al Portal de Transparència.
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Amb data de 31 d’octubre de 2019, el Grup Tot per Terrassa a la Diputació de
Barcelona rep la resposta per part de l’Àrea de Presidència en els següents termes:
Respecte del Primer Punt.
El nombre de personal eventual que presta servei a la Diputació de Barcelona contemplat en
aquest pressupost 2019, és de 92 persones.
Respecte del Segon Punt.
Les retribucions d’assessors/es i assessors/es tècnics de Presidència, d’Àrees i diputats/des
amb delegació, així com el llistat nominatiu del personal eventual, és informació que resta
publicada i actualitzada des de l’inici de mandat a la plana Web i al Portal de Transparència
DIBA.
Essent la normativa aprovada i publicada referent la que a continuació s’esmenta: Acord
Plenari 94/19 de 23 de juliol.-Decret 8927/19 de 23 de juliol.-Decret 8988/19 de 29 de juliol.Decret 9594719 de 6 de setembre.-Decret 10098/19 de 19 de setembre.Acord Plenari 105/19
de 26 de setembre. Així mateix, les publicacions al DOGC DE 18/9/19 I DE 23/9/19, elatives a
nomenaments i modificacions personal eventual Diputació de Barcelona
Respecte del Tercer Punt.
Els criteris de distribució i atorgament de personal eventual de cadascun dels grups polítics i
àrees de delegació, responen als següents principis:
-

Presidència nomena assessors/es tenint en compte les peticions i propostes dels grups
polítics.

-

Atenent a la proporcionalitat i territorialitat dels resultats i la representació política
obtinguda.

-

L’adscripció és funcional (existeix una única tipologia de personal eventual) i es regeix per
criteris de dedicació i responsabilitat en les tasques desenvolupades, sempre a proposta
dels diferents grups polítics.

Respecte del Quart Punt.
L’antiguitat de cadascuna de les persones nomenades, és des de l, inici de mandat i
successivament, en tant en quant, es produeixin nous nomenaments. Tal i com reflecteix
l’Acord Plenari de 23 de juliol de 2019.
L’adscripció del personal eventual a cadascun dels grups polítics, afecta a la Llei de Protecció
de Dades. Es tracta d’un dret personal, tal i com queda expressat al Títol 2Principi de
Protecció de Dades.art.9.punt 1 (Reglament UE.9.2 2016/679).
Respecte del Cinquè Punt
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L’aplicació del principi de transparència és compleix des de l’inici de mandat, amb la
publicació de totes les dades esmentades tant a la web, com al Portal de Transparència de la
Diputació de Barcelona.

Amb la resposta rebuda, des del Grup Tot per Terrassa a la Diputació de Barcelona
considerem que no s’ha contestat amb la concreció requerida a les qüestions
plantejades de forma clara i precisa que es van exposar en el nostre escrit del passat
mes de setembre.
En aquest sentit, doncs, amb aquest nou escrit, afinem en la concreció de la informació
que sol·licitem ser contestada abans de la sessió plenària del proper 28 de novembre de
2019.
PREGUNTEM
PRIMER.- En el nostre primer escrit vam preguntar el “nombre total de personal
eventual nomenat amb data de l’1 de setembre de 2019”. Sabem que el màxim aprovat
en els pressupostos de 2019 es de 92 persones, però sol·licitàvem, i tornem a
sol·licitar, el nombre de persones nomenades amb data de l’1 de setembre de
2019, que sabem que és inferior al total aprovat als pressupostos vigents.
SEGON.- En el nostre primer escrit demanàvem informació sobre l’adscripció als
diferents grups de cadascuna de les persones nomenades com a personal eventual de
grups polítics i no se’ns n’ha informat en la resposta del passat 31 d’octubre.
Tornem a preguntar per l’adscripció al grup polític que correspongui de totes les
persones nomenades com a personal eventual. En el cas que no es pugui informar
d’aquesta informació personal de cadascuna de les persones nomenades, sol·licitem
se’ns informi degudament dels articles del Reglament General de Protecció de Dades
en virtut dels quals no es pot comunicar internament aquesta informació ni,
paral·lelament, ésser publicada públicament.
Tanmateix, en el cas que es consideri que no es pot informar específicament de
l’adscripció de cadascuna de les persones nomenades, sol·licitem que s’informi del
nombre total de personal eventual de grups polítics assignat a cada grup polític i
els criteris de repartiment de cadascun d’ells, doncs en la resposta rebuda s’informa
d’uns criteris que considerem que no van ser els preceptius en el cas del Grup Tot per
Terrassa.
TERCER.- En el punt quart del nostre primer escrit demanàvem que se’ns informés “de
l’antiguitat de cadascuna de les persones nomenades com a personal eventual en
anteriors mandats”. Sol·licitàvem que s’informés del personal eventual que ja havia estat
nomenat pels preceptius i corresponents decrets públics en anteriors mandats. Tornem
a sol·licitar que se’ns informi del personal eventual que ha estat nomenat en
anteriors mandats a la Diputació de Barcelona. Considerem que és informació
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pública ja publicada a través dels decrets corresponents, pel què no atempta contra cap
article del Reglament General de Protecció de Dades.
Per últim,
SOL·LICITEM
PRIMER.- Una reunió amb la presidenta de la Diputació de Barcelona per tal de fer
seguiment al compromís adquirit en la reunió del passat 22 de juliol de 2019 amb la
Diputada Lluïsa Melgares Aguirre sobre l’assignació de personal eventual al Grup Tot
per Terrassa.
La presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, va formular una pregunta oral en el
mateix sentit a la sessió plenària de 31 d’octubre de 2019.
Pregunta pendent de resposta
15.- Pregunta formulada en data 25 de novembre de 2019, pel Grup Tot per Terrassa,
que diu:
Pregunta i prec a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona respecte les
agendes de les diputades i els diputats del Govern.
PREGUNTA
Sol·licitem a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona que informi dels motius
pels què, a les diferents Comissions Informatives del passat 21 de novembre de 2019,
va haver Diputades i Diputats del Govern que no hi van assistir.
PREC
Sol·licitem a l’Àrea de Presidència que informi i faci públiques les agendes setmanals de
les Diputades i Diputats del Govern al Portal de Transparència de la web de la Diputació
de Barcelona.
Pregunta pendent de resposta
16.- Pregunta i Prec formulada en data 26 de novembre 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 del siguiente apartado:
Sería de nuestro interés conocer la relación de asesores (nombres y apellidos) de los
diferentes grupos políticos que están representados en el Pleno y en el Gobierno de la
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Diputación de Barcelona, así como de sus respectivas remuneraciones y tipología de
asesor.
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: 4y0ie2/VdxlsrR3lGMwaE2QYBLaNo6kKKgDRCTLlDY4=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió essent
les 14 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per la
secretària que en dona fe.

