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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2007 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 13 de setembre de 2007, a les 12 hores i 5 minuts, es 
va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària 
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
seu president, Celestino Corbacho Chaves, amb l’assistència del vicepresident primer, 
Bartomeu Muñoz Calvet, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, del 
vicepresident tercer, Jaume Vives Sobrino, del vicepresident quart, Carles Martí 
Jufresa, del vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles i de les diputades i diputats 
que s'esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch,Joan Amat Solé, Xavier Amor 
Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya, 
Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran 
Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, 
Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, 
Antoni Fogué Moya, Arnau Funes Romero, Antonio Gallego Burgos, Xavier García 
Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme García Lores, Carme García Suárez, 
Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, 
Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep 
Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda 
Pérez, José Vicente Muñoz Gómez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, 
Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro 
Romero Hernández, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Jordi Serra Isern, Jordi 
Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura. 
 

Actuà de secretari, Josep M. Esquerda Roset, secretari de la Corporació. 
 
Hi assistir la interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella 
Albiñana.  
 
Oberta la sessió, el Ple aprovà els esborranys de les actes de la sessió constitutiva i 
sessió extraordinària del dia 19 de juliol i sessió ordinària i extraordinària del dia 26 de 
juliol de 2007, i va ratificar, aprovar o prendre coneixement dels documents següents:  
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
1.- Decret de la Presidència de data 19 de juliol de 2007, sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, i aprovació del text de la Refosa 1/2007. 
 
Primer.- Aprovar la Refosa núm. 1/2007 sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, d’acord amb el 
text que figura com annex I. 
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Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la Refosa 1/2007 
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte qualsevol altre resolució que, en tot o en part, s’oposi a la 
present. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de la present Resolució. 
 
I el Ple, restà assabentat. 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
2.- Dictamen de data 11 de juliol de 2007, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals. 
 
Primer.- Acceptar la modificació de delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Castellfollit de Riubregós en data 11 de maig de 2007 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: 
 
1.- Deixar sense efecte l’acord de delegació efectuat a la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació i recaptació en voluntària de la taxa de 
subministrament d’aigua potable. 
 
2.- Mantenir la delegació efectuada a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació executiva de la taxa per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua, que abasta les funcions següents: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

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

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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3.- Dictamen de data 11 de juliol de 2007, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Primer.-  1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons en data 2 de maig de 2007, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a 
continuació: 
 

a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 

b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació 
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, 
acordats per l’òrgan municipal competent. 

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als 
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel 
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària. 

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori.  
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament.  
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació 

de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, 
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació. 

m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons que, com a 
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
4.- Dictamen de data 11 de juliol de 2007, que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tagamanent, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals. 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tagamanent en 
data 15 de maig de 2007 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: 
 
- Multes coercitives 
 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. 

 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL 

 
Intervenció General 
 
5.- Dictamen de data 28 d’agost de 2007, que proposa donar compte de l’informe 
de l’estat d’execució dels Pressupostos de la Corporació i els seus organismes 
autònoms a 30 de juny de 2007. 
 

Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la Intervenció 
General, 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, relativa a l’estat 
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d’execució pressupostari i no pressupostari de la Corporació i dels seus organismes 
autònoms, a la data de 30 de juny d’enguany, segons els estats que s’acompanyen al 
present dictamen. 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 

6.- Dictamen de data 27 d’agost de 2007, que proposa donar compte de l’informe 
de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena del 1r semestre de 
2007. 
 
Donar-se per assabentat de l’Informe emès per la Intervenció General corresponent a 
la fiscalització plena realitzada sobre les mostres extretes de les operacions 
comptables de despeses, d’ingressos, de bestreta de caixa fixa i de nòmines del 
personal actiu, referit al 1r. semestre de l’any 2007. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
7.- Dictamen de data 27 d’agost de 2007, que proposa aprovar un reconeixement 
de crèdit per la prestació de serveis per l’empresa Vialegis a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’empresa VIALEGIS Asesores Legales 
y Tributarios, SL, corresponent a les dues factures de data 01-04-2006, per uns 
imports de 2.041,60 euros i 5.486,80 euros respectivament, per la prestació de serveis 
a la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Servei de Programació 
 

8.- Dictàmens de data 31 d’agost de 2007 (8.1) i de 8 de juny de 2007 (8.2), que 
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de 
la Diputació per a l’exercici de 2007. 
 

8.1.- Modificació de crèdit núm. 18/2007 
 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 18/2007 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2007, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i 
transferències de crèdit, per un import total de nou milions cent quaranta-nou mil dos-
cents setanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (9.149.276,83) €, amb el detall que 
es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els 
efectes. 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 6

Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, amb els vots en contra dels diputats assistents 
del Partit Popular, l’aprovació.  
 
8.2.- Modificació 5/2007 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre.- 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2007 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici de 2007, per un import  total de 
cent vint-i-nou mil euros (129.000,00) €, que es tramita mitjançant suplements de crèdit 
i crèdits extraordinaris finançats amb romanent líquid de tresoreria, amb el detall 
següent: 
 
Suplement de crèdit 
 
Concepte Descripció Consignació actual 

EUR 
Modificació 
proposada 

Consignació resultant  
EUR 

22618 Agenda cultural 20.000,00 80.000,00 100.000,00
 Total  80.000,00  
 
 
Crèdits extraordinaris 
 
Concepte Descripció Consignació actual 

EUR 
Modificació 
proposada 

Consignació resultant 
EUR 

22617 Despeses “ESAD en 
gira” 

---- 24.000,00 24.000,00

22631 Despeses “Ecole des 
Ecoles” 

---- 25.000,00 25.000,00

 Total  49.000,00  
 
Finançament (Ingressos) 
 
Concepte Descripció Consignació actual 

EUR 
Modificació 
proposada 

Consignació resultant 
EUR 

87001 Aplicació de romanent de 
tresoreria per finançar 
suplements de crèdit 

---- 80.000,00 80.000,00

87000 Aplicació de romanent de 
tresoreria per finançar 
crèdits extraordinaris 

---- 49.000,00 49.000,00

   129.000,00  
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Segon.- Anotar a les partides del pressupost d’ingressos 87001 “Aplicació per al 
finançament de suplements de crèdit” l’import de vuitanta mil euros (80.000,00) € i a la 
87000 “Aplicació per al finançament de crèdits extraordinaris” l’import de quaranta-nou 
mil euros (49.000,00) €. 
 
Tercer.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als  
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se 
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació 
l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Cinquè.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració 
Estatal i Autonòmica. 
 
Després de la lectura de l’enunciat dels Dictàmens que figuren en el punt 8 de l’ordre 
del dia, el portaveu del grup Popular Sr. Cornet, sol·licità la paraula per anunciar 
que el seu grup votarà en contra, perquè aquestes modificacions de crèdit son per 
ampliar les despeses de la Direcció de Comunicació d’aquesta Diputació, mitjançant 
aportacions al Saló del Llibre, Fira Municipal o a la campanya del Mercat a la Taula, 
etc. i considera que seria més correcte imputar les despeses a les partides de 
Publicitat i Comunicació i aquestes quantitats, que formen part de les modificacions de 
crèdit, destinar-les a d’altres necessitats dels municipis. 
 
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, amb els vots en contra dels diputats assistents 
del Partit Popular, l’aprovació.  
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 

9.- Dictamen de data 27 d’agost de 2007, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de la plantilla, actualització de la relació de llocs de treball de la 
Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Públics i actualització del 
Diccionari de Competències. 
 

Primer.- Aprovar les modificacions introduïdes en les plantilles de la Diputació de 
Barcelona i dels seus Organismes Públics, reflectides en l'annex I al Dictamen i 
referides als períodes que s'hi detallen. 
 
Segon.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació de 
Barcelona i dels seus Organismes Públics reflectides com annex II al Dictamen i 
referides als períodes que s’hi detallen. 
 
Tercer.- Actualitzar el Diccionari de Competències amb la incorporació i/o modificació 
de les competències reflectides en l’annex III al Dictamen. 
 
Quart.- Suprimir el lloc de treball d'Adjunt a la Intervenció, amb efectes de 15 de juny 
de 2007, d'acord amb les consideracions al·legades a la part expositiva. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 8

I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels diputats assistents del 
Partit Popular, l’aprovació.  
 
Servei de Patrimoni i Contractació 
 
10.- Dictamen de data 9 de maig de 2007, que proposa aprovar la segregació i la 
desafectació d’una superfície de 2.549,24 m2 del recinte de l’Escola Industrial per 
a la construcció d’un aparcament subterrani. 
 
Primer.- Segregar del recinte de l’Escola Industrial, situat a Barcelona i propietat de la 
Diputació de Barcelona, una superfície de 2.549,24 m2, juntament amb el corresponent 
subsòl, d’acord amb el plànol que s’adjunta. 
 
Segon.- Desafectar com a bé de domini públic afecte a un servei públic i, en 
conseqüència, qualificar-la com a bé patrimonial, la superfície de 2.549,24 m2 i el 
corresponent subsòl segregats d’acord amb el pacte anterior. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que s’exposarà 
al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les al·legacions 
que s’estimin convenients. 
 
Quart.- Declarar que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit 
d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament l’alteració de la 
qualificació jurídica del bé més amunt esmentat, sense necessitat d’ulterior acord que 
ho declari expressament. 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
11.- Dictamen de data 3 de setembre de 2007, que proposa adjudicar, en 
resolució del concurs celebrat a l’efecte, a l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA, 
SAU el lot 1 i a l’empresa TELEFÒNICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU el lot 2, la 
prestació dels serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona 
per un import de vuit milions dos-cents mil (8.200.000) € IVA inclòs, promogut 
per la Gerència de Sistemes i Tecnologies de la Informació. 
 
Primer.- Adjudicar, amb efectes 1 de novembre de 2007, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Coordinació i Govern Local en 
sessió de data 25 de juliol de 2007, la contractació relativa als Serveis de 
telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona, a les següents empreses: 
 
LOT 1: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., NIF XXX, amb els següents preus unitaris 
, IVA inclòs:  
 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
Preus per extensió tradicional 

Extensió Digital Analògica 16,500000 
Extensió Digital Normal 25,000000 

Xarxa 
Corporativa 
  Extensió Digital Avançada 32,000000 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 9

Dependències 
no integrades 

Extensió Analògica 
23,000000 

 Extensió Digital Normal 39,000000 
 Extensió Digital Avançada 49,500000 
Sistema KIRK Extensió Digital Avançada 52,000000 

 
 

Preus per extensió migrada 
Xarxa 
Corporativa 

 Extensió Estandard 
 Estàndard 

18,000000 

 Extensió Avançada 35,000000 
Dependències 
no integrades 

Extensió Estàndard 
27,000000 

 Extensió Avançada 58,000000 
Sistema DECT Extensió Avançada 59,500000 
Preus per extensió 
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una 
altra seu 

140,000000 

Tarifes per consum 
Metropolità  0,000000 
Mòbil    0,000000 
Provincial   0,000000 
Interprovincial   0,000000 
Internacional    0,001660 

 
I  aportant les següents millores:  
 

 el mecanisme de redundància completa a la xarxa corporativa i supervivència a 
tots els centres amb equip de client així com que els  centres frontals siguin 
duplicats per a la xarxa corporativa.  

 l’aportació d’accessos primaris virtuals sense cost afegit en la mesura que la 
implantació de serveis a les noves xarxes NGN es produeixin. 

 les prestacions de seguretat a la plataforma ALCATEL. 
 l’aportació d’un 25% d’usuaris d’extensions estàndard cap a digitals i a IP.. 
 en els serveis de col·laboració les funcionalitats de telefonia de 100 llicències 

en Alcatel My Teamwork®.   
 l’aportació de 100 terminals de gamma alta i 150 auriculars pels terminals 

estàndard. 
 l’aportació d’un equip mòbil per emergències. Aquest equip portàtil s'equiparia 

amb les interfícies necessàries per poder donar connectivitat en qualsevol dels 
centres que s'ofereixen en el concurs. 

 el servei de missatgeria unificada: ALCATEL My messaging® com a solució 
de missatgeria unificada amb integració amb Exchange i Outlook per a 
totes les extensions migrades avançades. 

 la incorporació de POE a la electrònica de LAN. 
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 l’equip de persones aportat per la gestió del projecte i la seva permanència en 
la fase d’explotació posterior al final del projecte. 

 el Servei de Call Center en xarxa, per la seva modularitat i ubiqüitat IP. 
 
LOT 2: TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA S.A.U., NIF XXX, amb els següents 
preus unitaris , IVA inclòs:  
 
Telefónica Móviles España S.A.U. 

Preus      
 Quota mensual 
per extensió (€) 

Consum mínim    4,640000 
Blackberry    26,680000 
UMTS/HSDPA (100 Mb 
Inclosos en quota)    13,920000 

Tarifes per consum Preu / segon % descompte
Preu / segon amb 

descompte 
A mòbil corporatiu 0,000000 0 0,000000 
A fix corporatiu. 0,000000 0 0,000000 
A mòbil no corporatiu operador 
adjudicatari 0,000000 0 0,000000 
A mòbil no corporatiu altres 
operadors. 0,000000 0 0,000000 
A fix nacional 0,000000 0 0,000000 
Rebudes en itinerancia 0,004410 0 0,004410 
En itinerancia 0,014240 0 0,014240 
Internacional  0,004970 0 0,004970 
Missatge a Mòbils 0,116000 0 0,116000 
UMTS/HSDPA Preu /Mb 0,464000 0 0,464000 
Tarifa  Preu/trucada % descompte Preu / trucada 
Establiment de trucada 0,185600 0 0,185600 
 
I  aportant les millores següents: 

 la redundància addicional a Can serra a través del primari de dades  
 el servei d'alta disponibilitat per Blackberry® 
 el Pla d'expansió de cobertura amb una borsa d’inversió de 278.400 euros (IVA 

inclòs) durant els 4 anys de vigència de la contractació del present concurs. 
 la borsa econòmica de 46.400 euros (IVA inclòs) durant els 4 anys de vigència 

de la contractació del present concurs destinats al desenvolupament per part 
de terceres empreses d’aplicacions mòbils per a la Diputació de Barcelona. 

 els pilots de nous serveis i tecnologies mòbils amb gran interès a nivell de 
servei, com són: Missatgeria Integrada i Món Màquina Movistar®. 

l'oferiment d'un pilot de tecnologia Push to Talk amb 10 terminals i equip de base. 
 
Segon.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han estat adjudicatàries, de 
conformitat amb el que s’acordà per la Mesa de Contractació de l’Àrea de Coordinació 
i Govern Local de data 25 de juliol de 2007, d’acord amb la següent relació: 
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 per al lot 1 ha restat en segon lloc l’empresa CABLEUROPA, SAU i en tercer i 
últim lloc BT ESPAÑA, SAU. 

 per al lot 2  ha restat en segon lloc l’empresa VODAFONE ESPAÑA, SAU. 
 
Tercer.- Retornar la garantia provisional a les empreses no adjudicatàries i a les 
adjudicatàries un cop hagin dipositat la garantia definitiva. 
 
Quart.- Declarar exclosa a l’empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, per no 
ajustar-se la seva oferta al model dels Plecs de Clàusules Administratives. 
 
Cinquè.- Comunicar l’acord anterior a les empreses adjudicatàries a fi que dins del 
termini de quinze dies naturals presentin el document justificatiu d’haver constituït la 
garantia definitiva: 
 

 per al lot 1: 254.720 € 
 per al lot 2:   73.280 €  

 
Sisè.- Advertir a l'adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte en el 
termini de 30 dies naturals a comptar des del següent al de la notificació d'aquesta 
adjudicació. 
 
Setè.- Notificar els presents acords als licitadors que han pres part en el concurs de 
referència.  
 
Vuitè.- Disposar la despesa plurianual estimativa màxima de vuit milions dos-cents mil 
euros (8.200.000) €, IVA inclòs, amb els càrrecs següents, tot d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: 
 
- Diputació de Barcelona, per un import de 7.160.000 €, que és desglossa de la 

següent manera: 
 
a la partida 22A00 121C0 22200 de l’any 2007, per un import de 298.333,33 €; 
a la partida 22A00 121  222 de l’any 2008, per un import de 1.790.000,00 €; 
a la partida 22A00 121  222 de l’any 2009, per un import de 1.790.000,00 €; 
a la partida 22A00 121  222 de l’any 2010, per un import de 1.790.000,00 €; 
a la partida 22A00 121  222 de l’any 2011, per un import de 1.491.666,67 €. 
 
- Organisme de Gestió Tributària, per un import de 1.040.000 €,  que es càrrega a la 

partida 611 22200, que és desglossa de la següent manera:  
 

Any 2007  - 1 de novembre a 31 de desembre  -      43.333,33 EUR 
Any 2008  - 1 de gener a 31 de desembre         -    260.000,00 EUR 
Any 2009  - 1 de gener a 31 de desembre         -    260.000.00 EUR 
Any 2010  - 1 de gener a 31 de desembre         -    260.000,00 EUR 
Any 2011  - 1 de gener a 30 d’octubre               -    216.666,67 EUR 
 
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels diputats assistents del 
Partit Popular, l’aprovació.  
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12.- Decret de la presidència de data 19 de juliol de 2007, relatiu a l’aprovació de 
la comprovació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació amb 
referència a 19 de juliol de 2007. 
 
Primer.- Aprovar la comprovació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació de 
conformitat amb els quadres “Resum consolidat de la Corporació per epígrafs a data 
19 de juliol de 2007” i “Resum consolidat de la Corporació per comptes a data 19 de 
juliol de 2007”, i la documentació que s’acompanya, indicativa de la seva situació a 
data 19 de juliol de 2007. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple, als efectes de la seva ratificació. 
 
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels diputats assistents del 
Partit Popular, la ratificació.  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Obert el capítol de precs i preguntes, el portaveu del grup Popular Sr. Cornet, 
manifestà que la Diputació de Barcelona, dintre de la línia de solidaritat que ha de tenir 
amb els municipis, pot ser un bon agent per intentar solventar els problemes de 
Rodalies a Catalunya, sobretot, a l’Àrea Metropolitana i a la nostra província de 
Barcelona, i preguntà quines mesures està prenent, o ha pres, la Diputació a efectes 
de coordinació i d’ajut als municipis per evitar aquests problemes.  
 
Entenem que la Diputació de Barcelona, afegí, s’ha d’implicar en aquest tema, així 
com ajudar a l’Ajuntament de Barcelona amb les negociacions amb les companyies 
elèctriques, però sí que és evident que la competència pròpia de la Diputació, d’ajut als 
municipis de la província, és bàsica i fonamental.  
 
Per altra banda, continua dient el Sr. Cornet, creiem que la Diputació ha de recolzar a 
l’Ajuntament de Mataró, en el sentit d’exigir el manteniment de la línia de ferrocarril 
entre Mataró i l’aeroport i a la propera Junta de Portaveus sol·licitarem que entre tots 
els grups polítics puguem arribar a aquest acord. 
 
I per acabar, creiem que seria bo plantejar una reprovació al Secretari d’Estat i a la 
Ministra de Foment, per la seva gestió que està afectant als ciutadans de la província 
de Barcelona. 
 
El portaveu del grup socialista Sr. Labòria, contestà al Sr. Cornet dient-li que la 
Diputació de Barcelona, en la seva tradició, sempre ha estat darrere de les iniciatives 
que han plantejat els ajuntaments o les pròpies associacions municipalistes, l’AMTU 
en temes de transport i la Federació de Municipis. Per tant, en aquest sentit, des 
d’aquests àmbits, en els quals nosaltres hi col·laborem de forma estreta, com no podia 
ser d’altra forma, hem fet arribar i fins i tot hi ha previstes algunes reunions (cas 
concret de l’AMTU) amb el secretari d’Estat. 
 
Estem oberts a qualsevol ajuntament, a qualsevol alcalde o alcaldessa que vulgui un 
assessorament puntual sobre algun d’aquests temes i vulgui quin sigui el seu 
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recolzament i també l’estudiarem o l’analitzarem d’acord amb l’ajuntament de Mataró 
per si ens en podem fer ressò.  
 
El president aixecà la sessió a les 12 hores i 15 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, el secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
 
El President        
Celestino Corbacho Chaves     El Secretari 
        Josep M. Esquerda Roset 
 


