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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 8 DE MAIG DE 2008 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 8 de maig de 2008, a les 12 hores i 10 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, Antoni Fogué Moya, 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, 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, Ferran Falcó Isern, Josep 
Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau 
Funes Romero, 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, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Immaculada 
Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras 
Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, 
Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Joan Sau Pagés, Jordi 
Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura. 
 
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 
 
Hi assistir el Vicesecretari General, Ferran Torres Cobas, la interventora general, 
Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.  
 
Excusà la seva absència el vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles i els diputats i 
diputades següents: M. Angeles Esteller Ruedas i Josep Mayoral Antigas. 
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia. 
 
Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions plenàries ordinària de 
data 3 d’abril de 2008 i extraordinàries de data 13 d’abril i 22 d’abril de 2008. 
 
Pel Sr. President, i en relació als esborranys de les actes de les sessions plenàries 
ordinària de data 3 d’abril de 2008 i extraordinàries de data 13 d’abril i 22 d’abril de 
2008, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap, 
s’aprova dites Actes per unanimitat 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1.- Pressa de possessió del càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. Joan Sau i 
Pagés pel Partit Judicial de l’Hospital del Llobregat de la llista electoral del Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Progres Municipal. 
 
La Presidència sol·licità al Sr. Joan Sau Pagés que s’apropés a la taula presidencial 
per tal de procedir a la pressa de possessió del càrrec de Diputat Provincial, un cop 
entregada la credencial acreditativa de Diputat, lliurada per la Junta Electoral Central,  
a la Secretaria General per donar la conformitat. Tot seguit la Presidència li pregunta: 

 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir amb fidelitat les 
obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al 
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així 
com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?” 

 
el qual respongué afirmativament: 
 
 “Si prometo” 
 
Seguidament la Presidència lliurà al Diputat l’escut de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
2.- Dictamen de data 23 d’abril de 2008 que proposa l’adhesió de la Diputació de 
Barcelona a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.-  
 
“La Diputació de Barcelona té encomanda, entre altres, la tasca de garantir els 
principis de solidaritat i equilibri intermunicipal en el territori que li serveix de referència. 
En aquest sentit, coopera amb els ajuntaments per assegurar l’accés de la població al 
conjunt de serveis municipals, en una aposta clara pel desenvolupament de polítiques 
que evitin la segregació social i territorial i garanteixin la igualtat d’oportunitats de 
tothom, independentment del seu lloc de residència. 
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM) és una 
associació constituïda per l’agrupació voluntària de municipis, comarques i altres en 
locals, que té per finalitat representar, defensar i promoure els interessos generals 
d’aquests i, alhora, l’autonomia local en el marc constitucional de l’Estatut de 
Catalunya i la Legislació Comunitària. D’entre els seus propòsits és remarcable el de 
treballar perquè tots els ciutadans tinguin un nivell equivalent i suficient de serveis amb 
independència de la grandària del municipi on viuen, per la qual cosa és una 
associació que dóna un gran suport als petits municipis  
 
L’article 10 de la Carta Europea d’autonomia local, feta en Estrasburg el 15 d’octubre 
de 1985, ratificada per instrument el 20 de gener de 1988, reconeix el dret d’associació 
de les entitats locals per a la protecció i promoció d’interessos comuns i idèntica 
previsió conté l’article 133 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
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En el marc d’aquestes normes la Diputació té la facultat de constituir o integrar-se a 
associacions formades per altres entitats locals, que protegeixin i promoguin 
interessos comuns, circumstància aquesta que propicià l’adhesió de la Corporació a 
l’ACM. 
 
A més cal tenir present que les entitats associatives dels ens locals de Catalunya 
constituïdes vàlidament, i la ACM ho està, tenen per a les institucions de la Generalitat, 
la consideració de representats dels interessos generals de les institucions que 
agrupen, per tant, des d’aquesta perspectiva i en la mesura que és una competència 
de la Diputació fomentar els interessos peculiars del seu àmbit territorial resulta del tot 
oportú que aquesta Corporació s’integri en l’ACM. 
 
Vist l’ informe favorable de la Secretaria, de la Intervenció. 
 
En virtut de tot això i previ informe favorable de la Junta de Govern, aquesta 
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer- Formalitzar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), acceptant els drets i obligacions que se’n deriven dels 
seus estatuts. 
 
Segon- Facultar el President de la Diputació de Barcelona o membre en qui delegui 
perquè representi aquesta institució davant de l’ACM.” 
 
En relació a aquest punt de l’ordre del dia, sol·licità la paraula el portaveu del grup de 
Convergència i Unió Sr. Ciurana, per, en primer lloc, agrair la presència del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, senyor Salvador Esteve, i també 
del seu secretari general, el senyor Josep Maria Mates, en un dia històric pel 
municipalisme català. Entenem que l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, afegí, no fa res més que reforçar una 
causa que tots podem compartir, que és reforçar precisament el municipalisme i tots i 
cada un dels municipis del nostre país. S’obre un període de temps, uns anys en què 
els reptes de tot ordre, però sobretot vinculats a la pròpia viabilitat dels municipis, a la 
capacitat de respondre als nous reptes des de la cohesió social, la immigració, la 
promoció econòmica, tot un seguit de reptes que el món municipal català té plantejats 
o el propi sistema de finançament intern dels municipis, que creiem que l’aportació de 
la Diputació de Barcelona contribueix, en aquest cas, a reforçar la força de tots i cada 
un dels municipis que nosaltres aquí representem. Volem remarcar aquesta satisfacció 
perquè amb aquest pas creiem que fem una cosa que ens interessa a tots, que és 
reforçar precisament el municipalisme a casa nostra.  
 
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu del grup Socialista, 
Sr. Labòria, el qual volgué destacar que ens felicitem de la incorporació de la 
Diputació a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques però també deixar 
constància de que ja fa anys que venim col·laborant amb l’Associació i que en el fons 
la millor forma de fer-ho segurament és l’adhesió, no només la col·laboració que 
havíem fet fins ara sinó la presència de la pròpia Diputació a la pròpia Associació 
Catalana de Municipis. L’interès és reforçar els nostres municipis, els municipis de la 
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província de Barcelona, molts dels quals són membres de l’Associació Catalana de 
Municipis i, per tant, en aquest sentit, diguéssim, la nostra presència el que vol és 
contribuir precisament a millor cooperació, millor coordinació amb els nostres municipis 
bàsicament.  
 
Tot seguit sol·licità la paraula el portaveu del grup Popular Sr. Cornet per manifestar 
que no sols ens felicitem sinó que ja era hora d’adherir-nos com Diputació a 
l’Associació. El que és important és que, efectivament, políticament les coses vagin 
molt millor perquè el municipalisme es reforci. Esperem que això no sigui dels pocs 
acords que es prenen en aquesta legislatura en la que sembla que tenim un nou 
entente amb una vicepresidència de Convergència i que a partir d’aquí hi hagin altres 
acords que ja siguin molt més factibles i positius també per al municipalisme i no 
dedicar-se a fer partidisme quan el que hauria de fer és municipalisme.  
 
Finalitzada la intervenció del Sr. Cornet, el portaveu del grup d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds Sr. Funes va fer ús de la paraula per remarcar que el futur 
d’aquesta Corporació és donar tot el suport possible al municipalisme i fer aunaments 
per arribar a una situació de major pes del món municipal en la gestió pública i en la 
millora de la vida dels ciutadans. El que estem fent avui és un pas més cap a la 
normalització del municipalisme i, per tant, en aquest sentit entenem que és positiu i 
esperem que no sigui només una qüestió conjuntural i que puguem realment donar 
passos cap a una normalització real de l’associacionisme municipal en aquest cas, i 
que per tant això ajudi a trobar vies de treball conjunt i de resoldre els problemes 
concrets de la ciutadania dels pobles i ciutats, siguin d’una associació, siguin d’una 
federació i que, per tant, entenem que la Diputació fa el paper que li correspon. 
 
Després de la intervenció dels portaveus dels diferents grups polítics que integren la 
Corporació, la Presidència agraí la presència del president de l’Associació Catalana 
de Municipis i del secretari general en aquest acte important, i manifestà que és com 
un acte de confirmació d’aquella voluntat municipalista, d’aquella voluntat de suport i 
treball que aquesta Corporació ha tingut, té i tindrà envers tots els municipis, tots els 
governs locals de la província de Barcelona i també amb l’Associació Catalana de 
Municipis.  
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
3.- Dictamen de data 23 d’abril de 2008 que proposa aprovar l’addenda per la que 
es prorroga el conveni de col.laboració realitzat entre la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona el dia 10 de juny de 2004, on es concreta l’aportació 
de la Diputació de Barcelona al PUOS 2008-2012. 
 
“La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona havien mantingut des de 
molts anys enrera serioses divergències interpretatives sobre la posició institucional –i 
per tant, sobre les competències respectives- en matèria de cooperació econòmica en 
inversions per a les obres i serveis municipals. 
 
Al llarg d’aquests anys, aquesta controvèrsia s’havia traduït en nombroses accions 
administratives i judicials entre ambdues institucions, a través de les quals havien  
estat posades en entredit les convocatòries autonòmiques del Pla Únic d’Obres i 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 5

Serveis de Catalunya (en endavant, “PUOSC”), diversos Pressupostos anuals de la 
Diputació, així com altres instruments de cooperació econòmica en obres i serveis 
municipals, promoguts per la Diputació, com és el protocol “Xarxa-Barcelona Municipis 
de Qualitat”, o els antics Plans de Cooperació i assistència Local. 
 
Fruit de les converses mantingudes en el seu dia ambdues la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona van arribat a la convicció que es donaven les condicions 
idònies per tal de posar fi a la situació descrita anteriorment, amb el ple convenciment 
que aquesta nova actitud beneficiaria notablement els interessos dels municipis i els 
específics que ambdues administracions públiques representen i promouen. 
 
En conseqüència, en data 10 de juny de 2004 es va realitzar un conveni institucional  
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona mitjançant el qual 
ambdues parts es comprometien a retirar els plets creuats que s’havien interposat i, a 
més a més, la Generalitat de Catalunya es comprometia a endegar un procés per a la 
definitiva resituació dels serveis provincials de competència autonòmica, mentre que la 
Diputació de Barcelona es comprometia ha realitzar determinades aportacions al Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
 
L’apartat sisè del conveni institucional de 10 de juny de 2004 (en endavant conveni 
institucional), tot i establir la seva vigència fins al 31 de desembre de 2007, preveu la 
seva pròrroga tàcita, per períodes anuals, si cap de les parts signatàries el denuncia 
tres mesos abans de la data d’expiració del termini en curs.  
 
Tanmateix, atès que en l’interí ha estat aprovat el nou Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de 2006 (en endavant EAC-2006), però no ha estat aprovat el nou marc 
legislatiu de la cooperació local i del finançament local de Catalunya previst a l’article 
220 de l’EAC-2006 i al pacte primer del conveni institucional i, en canvi, s’ha aprovat el 
Decret 245/2007, de 6 de novembre, de formulació del PUOSC per al període 2008-
2012, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona s’ha posat d’acord en 
aprovar una addenda al conveni institucional  per la que es prorroga de forma 
expressa llur vigència per al període 2008-2012 i on es concreta l’aportació efectiva 
que farà la Diputació de Barcelona al PUOSC per a les anualitats 2008-2012. 
 
En virtut de tot això, previ informe favorable de la secretaria i de la intervenció i 
dictamen favorable de la junta de govern, aquesta presidència proposa al ple l’adopció 
del següents, 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar la minuta d’addenda per la que es prorroga el conveni de 
col·laboració realitzat entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona el 
dia 10 de juny de 2004, en els termes següents: 
 

ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  DE 
10 DE JUNY DE 2004 
 
En la ciutat de Barcelona,  a        de  abril de 2008 
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REUNITS  
 

A la seu de la Conselleria de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
D’una part, l’Honorable Sr. Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i Administracions 
Públiques, actuant en nom i representació de la Generalitat de Catalunya.  
 
I de l’altra, l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, president de la Diputació de Barcelona, qui 
actua en nom i representació de la Diputació de Barcelona assistit per la Sra. Petra 
Mahillo García, en la seva condició de secretària  general de la Corporació provincial i, 
com a tal, assessora jurídica i fedatària de l’esmentada Diputació. 
 
Les dues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per 
subscriure aquesta pròrroga   
 

MANIFESTEN  
 
I. En data 10 de juny de 2004 es va signar el Conveni entre la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona, pel qual es recollia al pacte segon el règim transitori 
d’aportacions al PUOSC de la Diputació de Barcelona, per al període 2004-2007. 
 
II. L’apartat sisè del Conveni de 10 de juny de 2004, tot i establir la seva vigència fins al 
31 de desembre de 2007, preveu la seva pròrroga tàcita, per períodes anuals, si cap de 
les parts signatàries el denuncia tres mesos abans de la data d’expiració del termini en 
curs.  
 
III. El Decret 245/2007, de 6 de novembre, ha formulat el PUOSC per al període 2008-
2012. L’article 10.4 d’aquest Decret estableix que la participació de les Diputacions 
s’instrumenta mitjançant la subscripció d’un conveni amb el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en el que es determinarà per a cadascuna de 
les anualitats de 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, les aportacions efectives de 
cadascuna de les Diputacions catalanes al finançament del PUOSC.  

 
Atès el conveni de col·laboració de data 10 de juny de 2004, les parts acorden 
prorrogar de forma expressa la seva vigència i modificar-ho, adoptant, de comú acord, 
els següents,  

 
PACTES 

 
Primer. Objecte de l’addenda 
 
L’objecte d’aquesta addenda es prorrogar la vigència del conveni de col·laboració de 10 
de juny de 2004 i concretar l’aportació efectiva què la Diputació de Barcelona es 
compromet a realitzar al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a les anualitats 
2008 a 2012. 
 
Segon. Modificació del pacte segon del conveni de 10 de juny de 2004 

 
El pacte segon del conveni de col·laboració institucional realitzat entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona el dia 10 de juny de 2004 queda redactat de la 
forma següent: 

 
“Segon. Règim transitori d’aportacions al PUOSC 2008-2012:  
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2.1: La Diputació de Barcelona es compromet a fer una aportació anual al 
programa general del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. 

 
Aquesta aportació, per al exercici 2008 es fixa en 8.427.225,47 euros. Per als 
anys successius i mentre continuï el marc legal vigent o bé fins al final de la 
vigència d’aquest conveni, aquesta quantitat s’actualitzarà anualment d’acord 
amb la ratio de variació dels pressupostos d’ingressos ordinaris de la Diputació 
de Barcelona.  

 
L’annex 1 d’aquest conveni conté la previsió d’aportacions per al quinquenni 
2008-2012 en funció de la previsió actual del creixement dels ingressos 
corrents de la Diputació, així com el fraccionament anual de les aportacions a 
realitzar.   

 
2.2:  La Diputació de Barcelona es compromet a abonar a la Generalitat de 
Catalunya, en concepte d’actualització de les aportacions obligatòries al 
PUOSC corresponents a exercicis anteriors a l’any 2004, la quantitat de 
14.571.428,40 d’euros. Aquest import es farà efectiu a la Generalitat de 
Catalunya repartit en les anualitats previstes, d’acord amb el detall següent:  

   
2008:  4.857.142,80 

  2009:  4.857.142,80 
  2010:  4.857.142,80 
 

2.3: La Diputació de Barcelona, en virtut de les competències que té atribuïdes 
en matèria de cooperació i assistència als municipis, podrà preveure en els 
pressupostos anuals, altres partides de despeses destinades a la seva acció 
cooperadora, més enllà de l’aportació total al PUOSC establerta en aquesta 
addenda, de les quals pot disposar lliurement.  

 
2.4: Així mateix, la Diputació de Barcelona destinarà voluntàriament al PUOSC 
2008-2012 la quantitat addicional de 6.196.931,20 euros.  Aquesta quantitat la 
lliurarà a la Generalitat de Catalunya de forma fraccionada durant els anys 
2009, 2010, 2011, i 2012, d’acord amb el detall següent: 

 
  2009:  1.549.232,80 
  2010:  1.549.232,80 
  2011:  1.549.232,80 
  2012:  1.549.232,80 
 

2.5: Les quantitats relacionades als punts 2.2 i 2.4 en cap cas podran 
computar-se en les successives aportacions que, en el seu cas, i en el futur 
pugui fer la Diputació de Barcelona en altres eines de cooperació similars que 
pugui aprovar la Generalitat de Catalunya.  

 
2.6: El conjunt d’aportacions de la Diputació de Barcelona al PUOSC s’han 
d’invertir en benefici dels municipis de la província de Barcelona. 
 

Tercer. Modificació del pacte sisè del conveni de 10 de juny de 2004  
 

El pacte sisè del conveni de col·laboració de 10 de juny de 2004 queda redactat de la 
forma següent: 
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“Sisè.  Vigència del conveni:  Aquest conveni té vigència des del dia de la seva 
signatura fins el 31 de desembre de l’any 2012, i es considerarà prorrogat en 
els seus propis termes, per reconducció tàcita i períodes anyals, si cap de les 
parts signatàries el denúncia tres mesos abans de la data d’expiració del 
termini anual en curs.“ 

 
I en prova de conformitat, es signa aquest conveni de pròrroga, per triplicat exemplar, 
en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.  
 

Annex 1: 
 
Previsió de les aportacions anuals de la Diputació de Barcelona al programa 
general del PUOSC en el període 2008-2012.  (Pacte 2.1) 
 
 
 
 
 
 

Les 

aportacions corresponents al quadre anterior s’han de lliurar a la Generalitat de 
Catalunya amb el fraccionament  anual següent:  
 

25% de l’aportació abans del  31 de març   
25% de l’aportació abans del  30 de juny  
25% de l’aportació abans del  30 de setembre  
25% de l’aportació abans del  30 de novembre  

 
Segon.-  Facultar al President d’aquesta Diputació perquè signi amb el Conseller de 
Governació i Administracions Públiques l’addenda abans transcrita.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
SECRETARIA GENERAL  
 
4.- Dictamen de data 29 d’abril de 2008 que proposa prendre en consideració i 
donar-se per assabentat de la renúncia presentada al càrrec de Diputat 
Provincial de l’Im. Sr. Antonio Gallego Burgos de la llista electoral del Partit 
Popular de l’Hospitalet de Llobregat i notificar aquest acord a la Junta Electoral 
Central perquè procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa de diputat 
provincial al Sr. Juan Carlos del Rio Pin.-  
 
“VIST l’escrit presentat en data .3 d’abril de 2008, (Registre General Entrada núm. 
XXX), de la mateixa data, del Sr. Antonio Gallego Burgos, Diputat de la Diputació de 
Barcelona, que va prendre possessió del seu càrrec el dia 19 de juliol de 2007, per la 
llista electoral del Partit Popular, pel qual expressament renúncia al seu càrrec de 
Diputat Provincial com a conseqüència d’haver estat nomenat Diputat al Congrés de 
Diputats d’acord amb els resultats obtinguts en les eleccions generals al Congrés de 
Diputats i al Senat, celebrades el dia 9 de març de 2007. 
 

8.427.225,47 euros per l’anualitat 2008 
8.920.220,34 euros per l’anualitat 2009 
9.262.531,28 euros per l’anualitat 

2010 
9.786.065,66 euros per l’anualitat 

2011 
10.349.871,91 euros per l’anualitat 

2012 
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VISTA  la instrucció de la Junta Electoral Central del dia 10 de juliol de 2003, per la 
qual es regula la substitució dels càrrecs representatius locals, publicada en el BOE de 
data 18 de juliol de 2003, en el qual expressament assenyala: que quan es presenti un 
escrit de renúncia del càrrec de membre electe d’una Corporació local de la qual formi 
part prendrà coneixement de la renúncia del mateix, trametent certificació de l’acord 
adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el mandat de la mateixa, o a la Junta 
Electoral Central, un cop conclòs el mandat de la mateixa, als efectes de procedir a la 
substitució, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica de Règim Electoral General, 
indicant expressament el nom de la persona que a judici de la Diputació correspongui 
cobrir la vacant. Havent l’Administració Electoral competent expedit la credencial 
acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat al qual correspongui cobrir la 
vacant produïda; credencial que remetrà a la corporació local corresponent de la qual 
formi part i l’obligació d’aquesta de notificar fefeantment a l’interessat la recepció de la 
credencial als efectes establerts a la normativa de règim local. 
 
VIST l’article 15.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral 
General, en el qual expressament s’assenyala que el mandat de les Juntes Electorals 
de Zona conclou 100 dies desprès de les eleccions. 
 
ATÈS que les eleccions locals van tenir lloc el dia 27 de maig de 2007, i que el termini 
dels 100 dies naturals va finalitzar el dia 4 de setembre de 2007, l’òrgan competent per 
a rebre la certificació de l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, prenent en 
consideració la renúncia del Sr. Antonio Gallego Burgos és la Junta Electoral Central. 
 
ATÈS que la Junta Electoral Central mitjançant acord de 8 de maig de 1990, 
expressament ha establert que l’expedició de la credencial atribueix al seu destinatari, 
des del mateix moment de la seva expedició, tots els drets que la condició de Diputat 
electe porta conforme el que disposa la legislació electoral i de règim local. 
 
ATÈS els acords de la Junta Electoral Central de data 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, en virtut dels quals expedeix la credencial el Diputat electe té dret a 
efectuar la presa de possessió del seu càrrec, al primer Ple que se celebri. 
 
VIST que l’article 7 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, 
expressament estableix que el Diputat que resulti proclamat haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Atès que la Junta Electoral Central, mitjançant acord de 7 de febrer de 1996, 
expressament assenyala que, de conformitat amb l’art. 7 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROF, ha d’obtenir-se la credencial prèviament 
a la pressa de possessió, essent la credencial el document acreditatiu de la condició 
d’electe, i que dita credencial ha d’ésser conservada per la Diputació de Barcelona, 
segons acord de la Junta Electoral Central de 15 de juliol de 1999. 
 
VIST que l’article 108.6 de la Llei orgànica de Règim Electoral General, estableix que 
per adquirir la condició del càrrec de Diputat, els candidats electes, a més a més de 
jurar o prometre acatament a la Constitució conforme la fórmula regulada en el Reial 
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Decret 707/1979, de 5 d’abril, haurà de complir els altres requisits exigits a les Lleis o 
Reglaments. 
Atès que d’acord amb l’art. 75.7 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, 
els electes han formular, abans de la seva pressa de possessió, la declaració de béns i 
patrimoni i la d’incompatibilitats. 
 
VIST l’informe emès per la Secretaria General de data 24 d’abril de 2008. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 53/2003 de 16 de desembre, proposo al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prendre en consideració i donar-se per assabentat, de la renúncia voluntària 
efectuada pel SR. ANTONIO GALLEGO BURGOS, al seu càrrec de diputat d’aquesta 
Diputació de Barcelona, segons escrit del mateix de data 3 d’abril de 2008 
 
Segon.- De conformitat amb la instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol 
de 2003, sol·licitar a la Junta Electoral Central, que procedeixi a expedir la credencial 
acreditativa de la condició de Diputat Provincial del següent de la llista electoral del 
Partit Popular, que figura a l’Acta de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), Sr. Juan Carlos del Rio Pin, amb la finalitat de cobrir la vacant 
de Diputat d’aquesta Corporació local produïda com a conseqüència de la renúncia 
efectuada pel Sr. Antonio Gallego Burgos, i, que remeti la mateixa a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de Diputat electe 
del Sr. Juan Carlos del Rio Pin, per part de la Secretaria General es notifiqui de forma 
fefaent a l’interessat la recepció de la credencial, als efectes de que pugui prendre 
possessió del seu càrrec de Diputat d’aquesta Corporació local, a la primera sessió 
Plenària que se celebri, previ jurament o promesa del càrrec de Diputat d’acord amb la 
fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació de les 
declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles incompatibilitats, i sobre 
qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics, d’acord amb el que disposa l’art. 75.7, de la Llei reguladora de les Bases 
de Règim Local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord mitjançant certificació emesa per la Secretaria 
General de la Diputació de Barcelona a la Junta Electoral Central, als efectes legals 
oportuns i, en especial, perquè procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa de 
Diputat Provincial del Sr. Juan Carlos del Rio Pin.” 
 
I el Ple en restà assabentat. 
 
5.- Dictamen de data 11 d’abril de 2008 que proposa l’aprovació d’una addenda al 
conveni formalitzat en data 1 de setembre de 2006 entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona per a la transferència a la Generalitat de 
Catalunya de la titularitat i propietat dels edificis i serveis del Centre de 
Formació i Treball Flor de Maig. 
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“I.- ANTECEDENTS. 
 
En data 1 de setembre de 2006, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona van signar un conveni de col·laboració per a la transferència a la Generalitat 
de Catalunya de la titularitat i la propietat dels edificis i serveis del Centre de Formació 
i Treball Flor de Maig. 
 
Els pactes vuitè, novè i desè de l’esmentat conveni establien que la Diputació de 
Barcelona transferia a la Generalitat de Catalunya el personal adscrit que es 
relacionava a l’annex 4 del conveni, que els funcionaris i les funcionàries s’integrarien 
plenament en la funció pública de la Generalitat de Catalunya, que els hi serien 
respectats tots els drets, de qualsevol ordre i naturalesa, que els corresponien en el 
moment del traspàs, i que l’efectivitat dels drets garantits es concretaria, respecte de la 
funció pública de la Generalitat de Catalunya en, entre d’altres qüestions, “la integració 
en els cossos i les escales que tinguessin atribuïdes funcions coincidents o anàlogues 
amb les assignades al grup, escala, subescala i categoria de procedència. Es preveia, 
també, que si no hi havia cos o escala assimilable, se’ls integraria en el grup 
corresponent”. 
 
Aquesta integració no va ser possible de forma immediata, atès que els cossos i 
escales docents són de caire estatal i la integració només es podia produir per llei. 
 
Amb posterioritat a la signatura del conveni referenciat, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en la seva disposició transitòria vuitena, preveu que 
“quan s’hagin incorporat, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, o s’incorporin durant els tres primers anys de la 
seva aplicació, centres prèviament dependents de qualsevulla Administració Pública a 
les xarxes de centres docents dependents de les Administracions Educatives, el 
personal docent que tingui la condició de funcionari i presti els seus serveis en els 
centres esmentats podrà integrar-se en els cossos docents als quals es refereix la Llei 
Orgànica d’Educació sempre i quan tinguin la titulació requerida per a l’ingrés en els 
respectius cossos o la que en el moment del seu ingrés en l’Administració pública de 
procedència s’exigia per a l’ingrés als cossos docents d’àmbit estatal”. 
 
La nova Llei va obrir la porta a la integració del personal del Centre a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
II.- SITUACIÓ ACTUAL 
 
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va iniciar mesos enrera els 
tràmits amb el Ministeri d’Educació i Ciència per a la integració en els cossos docents, 
d’àmbit estatal, dels funcionaris docents del Centre de Formació i Treball Flor de Maig. 
Tanmateix, fins que no s’hagi dut a terme la integració esmentada, es fa necessari 
regular de forma transitòria el règim de finançament del cost d’aquest personal. 
 
La Comissió Mixta paritària, prevista en el pacte addicional del conveni esmentat, en la 
seva sessió de data 19 de setembre de 2007 va adoptar l’acord següent: 
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Primer.-  Aprovar la proposta d’addenda al conveni formalitzat en data 1 de 
setembre de 2006 entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona l’objecte del qual és la transferència de la titularitat i 
propietat dels edificis i serveis del Centre de Formació i Treball Flor 
de Maig.  

Segon.-  La Secretaria de la Diputació de Barcelona farà arribar la proposta 
referenciada a la Comissió Mixta de Cooperació Institucional per tal 
que tingui coneixement del seu contingut i consideri els tràmits a 
realitzar. 

Tercer.-  La Comissió valorarà la proposta que el Departament d’Educació 
presenta en relació amb el finançament del personal docent del 
Centre per a l’exercici 2007 abans de procedir a la seva aprovació. 

 
Amb posterioritat, la Comissió Mixta de Cooperació Institucional, aprovà, també la 
proposta d’addenda. 
 
III.- TRAMITACIÓ A REALITZAR FINS A L’EFECTIVA INTEGRACIÓ DEL 

PERSONAL A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Per tot l’exposat, les parts que van formalitzar el conveni inicial han acordat formalitzar 
l’addenda referenciada, per tal de garantir que  
 

a) El personal docent de la Diputació de Barcelona que presta serveis al Centre 
de Formació i Treball Flor de Maig o que, no prestant serveis al Centre, té dret 
a reserva de lloc de treball (relacionat a l’annex de l’addenda), fins que no 
s’hagi integrat en els cossos docents, continuarà  exercint les seves funcions al 
Centre i mantindrà la situació jurídica i la  relació de dependència respecte de 
la Diputació de Barcelona.  

b) Als efectes docent i organitzatiu del Centre, l’esmentat personal quedarà 
equiparat a la condició de funcionari docent amb destinació definitiva adscrit al 
Centre de Formació i Treball Flor de Maig. 

c) Mentre no s’hagi efectuat la integració del personal docent del Centre de 
Formació i Treball Flor de Maig en els cossos docents corresponents, l’import 
total de les retribucions d’aquest personal, calculades d’acord a les vigents en 
cada moment per al personal docent funcionari destinat als centres del 
Departament d’Educació, incloses les càrregues socials, i que contenen les 
retribucions bàsiques, les complementàries i les referides a l’antiguitat –triennis 
i estadis de promoció docent, si escau– anirà a càrrec del Departament 
d’Educació, que transferirà l’import que correspongui a la Diputació de 
Barcelona, que farà els pagaments mensuals corresponents al professorat. 

d) La Diputació de Barcelona es farà càrrec de la major retribució que per 
qualsevol concepte o causa pogués correspondre al personal esmentat. 

e) Mentre no s’hagi efectuat l’esmentada integració del personal docent, es 
modificaran les quantitats fixades al pacte segon del conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per a la 
transferència de la titularitat i propietat dels edificis i serveis del Centre de 
Formació i Treball Flor de Maig. La Comissió mixta paritària, prevista en el 
pacte addicional del conveni esmentat, determinarà anyalment i fins al moment 
en què tot el personal docent del Centre s’hagi integrat en els cossos docents 
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corresponents, l’import a transferir a la Diputació de Barcelona pel Departament 
d’Educació, en concepte de despeses de personal docent, en funció de les 
quantitats fixades a l’esmentat pacte segon i de l’import de les retribucions del 
personal.  

f) Les vacants que es produeixin per baixes d’aquest personal seran cobertes pel 
Departament d’Educació. La Diputació de Barcelona notificarà al Departament 
d’Educació les baixes que es produeixin en el personal relacionat a l’annex  de 
l’addenda. 

 
La Comissió Mixta paritària, va aprovar el cost que per a la Generalitat de Catalunya 
suposa el finançament del personal docent del Centre de Formació i Treball Flor de 
Maig per a 2007, fixant-lo en 809.454,97 euros. Això permet determinar la quantitat a 
transferir per la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona, segons la 
diferència en relació amb les quanties fixades en el conveni inicial. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Presidència, previ informe de la Junta de Govern, proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni formalitzat en data 1 de setembre de 2006 entre 
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a la transferència a la 
Generalitat de Catalunya de la titularitat i propietat dels edificis i serveis del Centre de 
Formació i Treball Flor de Maig, el contingut de la qual té el tenor literal següent: 

 
 
 
“Addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona, per a la transferència de la titularitat i propietat dels edificis i serveis 
del Centre de Formació i Treball Flor de Maig. 
 
Intervenen, 
 
Hble. Senyor Ernest Maragall i Mira, conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en 
exercici de les funcions pròpies del seu càrrec. 
 
Hble. Senyor Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, en exercici de les funcions pròpies del seu càrrec. 
 
Hble. Senyor Antoni Castells i Oliveres, conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en exercici de les funcions pròpies del seu càrrec. 
 
Excm. Senyor ......................................., president de la Diputació de Barcelona, en exercici 
de les atribucions pròpies del seu càrrec, assistit per la Secretaria General de la 
Corporació,Senyora Petra Mahíllo García, en ús de les facultats que li són conferides per 
l’article 92.3.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Actua cadascun d’ells en nom de les institucions esmentades, respectivament. Es 
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
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MANIFESTEN 
 
I. Que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van signar un conveni de 

col·laboració per a la transferència a la Generalitat de Catalunya de la titularitat i 
propietat dels edificis i serveis del Centre de Formació i Treball Flor de Maig. 

 
II. Que els pactes vuitè, novè i desè de l’esmentat conveni estableixen que la Diputació de 

Barcelona transfereix a la Generalitat de Catalunya el personal adscrit que es relaciona 
a l’annex 4 del conveni, que els funcionaris s’integren plenament en la funció pública de 
la Generalitat de Catalunya, i els hi seran respectats tots els drets, de qualsevol ordre i 
naturalesa, que els correspongui en el moment del traspàs, i que l’efectivitat dels drets 
garantits es concretarà, respecte de la funció pública de la Generalitat de Catalunya en, 
entre d’altres qüestions, “la integració en els cossos i les escales que tinguin atribuïdes 
funcions coincidents o anàlogues amb les assignades al grup, escala, subescala i 
categoria de procedència. Si no hi ha cos o escala assimilable, se’ls integrarà en el grup 
corresponent”. 

 
III. Que la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en la disposició 

transitòria vuitena, preveu que, quan s’hagin incorporat, amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, o s’incorporin durant els tres 
primers anys de la seva aplicació, centres prèviament dependents de qualsevulla 
Administració Pública a les xarxes de centres docents dependents de les 
Administracions Educatives, el personal docent que tingui la condició de funcionari i 
presti els seus serveis en els centres esmentats podrà integrar-se en els cossos docents 
als quals es refereix la Llei Orgànica d’Educació sempre i quan tinguin la titulació 
requerida per a l’ingrés en els respectius cossos o la que en el moment del seu ingrés 
en l’Administració pública de procedència s’exigia per a l’ingrés als cossos docents 
d’àmbit estatal.  

 
IV. Que el Departament d’Educació ha iniciat els tràmits amb el Ministeri d’Educació i 

Ciència per a la integració en els cossos docents, d’àmbit estatal, dels funcionaris 
docents del Centre de Formació i Treball Flor de Maig. Tanmateix, fins que no s’hagi dut 
a terme la integració esmentada, es fa necessari regular de forma transitòria el règim de 
finançament del cost d’aquest personal.   

 
V. Que per això les parts acorden subscriure aquesta addenda al conveni de col·laboració, 

amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
Primer.- El personal docent de la Diputació de Barcelona que presta serveis al Centre de 
Formació i Treball Flor de Maig o que, no prestant serveis al Centre, té dret a reserva de lloc 
de treball i que es relaciona a l’annex 1 d’aquesta addenda, fins que no s’hagi integrat en els 
cossos docents, continua exercint les seves funcions al Centre i manté la situació jurídica i 
relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona. Als efectes docent i 
organitzatiu del Centre, l’esmentat personal queda equiparat a la condició de funcionari 
docent amb destinació definitiva adscrit al Centre de Formació i Treball Flor de Maig. 
 
Segon.- Mentre no s’hagi efectuat la integració del personal docent del Centre de Formació i 
Treball Flor de Maig en els cossos docents corresponents, l’import total de les retribucions 
d’aquest personal, calculades d’acord a les vigents en cada moment per al personal docent 
funcionari destinat als centres del Departament d’Educació, incloses les càrregues socials, i 
que contenen les retribucions bàsiques, les complementàries i les referides a l’antiguitat –
triennis i estadis de promoció docent, si escau– anirà a càrrec del Departament d’Educació, 
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que transferirà l’import que correspongui a la Diputació de Barcelona, que farà els 
pagaments mensuals corresponents al professorat. 
 
Aquesta Corporació es farà càrrec de la major retribució que per qualsevol concepte o 
causa pogués correspondre al personal esmentat. 
 
Tercer.- Mentre no s’hagi efectuat l’esmentada integració del personal docent, es 
modificaran les quantitats fixades al pacte segon del conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per a la transferència de la titularitat i 
propietat dels edificis i serveis del Centre de Formació i Treball Flor de Maig. La comissió 
mixta paritària, prevista en el pacte addicional del conveni esmentat, determinarà anyalment 
i fins al moment en què tot el personal docent del Centre s’hagi integrat en els cossos 
docents corresponents, l’import a transferir a la Diputació de Barcelona pel Departament 
d’Educació, en concepte de despeses de personal docent, en funció de les quantitats 
fixades a l’esmentat pacte segon i de l’import de les retribucions del personal.  
 
Quart.- Les vacants que es produeixin per baixes d’aquest personal seran cobertes pel 
Departament d’Educació. La Diputació de Barcelona notificarà al Departament d’Educació 
les baixes que es produeixin en el personal relacionat a l’annex 1 d’aquesta addenda. 
 
I perquè així consti, i als efectes oportuns, les parts signen aquest document per 
quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
ANNEX 1. 
 
Personal docent del Centre de Formació i Treball Flor de Maig 
A. D., G. 
A. S., A. 
B. S., S. 
B. B., S. 
C. G., X. 
F. V., M. Á. 
G. L., F. C. 
G. R., J. I. 
L. M., J. 
M. L., J. M. 
M. M., S. 
P. B., M. 
P. C., E. 
Q. S., J. 
R. O., M. 
S. R., I. 
T. C., J. F. 
V. G., M.    (baixa 15/03/2007)” 

 
Segon.- De conformitat amb l’acord de la Comissió Mixta paritària creada en virtut del 
conveni per a la transferència a la Generalitat de Catalunya de la titularitat i la propietat 
dels edificis i serveis del Centre de Formació i Treball Flor de Maig, que va fixar en 
vuit-cents nou mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-set cèntims 
(809.454,97) € el cost que per a la Generalitat de Catalunya suposa el finançament del 
personal docent del Centre per a 2007, determinar que la quantitat a transferir per la 
Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona, segons la diferència en relació 
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amb les quanties fixades en el conveni inicial és de cent quaranta mil noranta-set 
euros amb vuitanta-dos cèntims (140.097,82) €. 
 

Tercer.- Facultar la Presidència de la Diputació de Barcelona per a la signatura de 
l’addenda.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
6.- Dictamen de data 24 d’abril de 2008 que proposa aprovar la Memòria de la 
Gestió Corporativa de l’any 2007. 
 
“Vista la Memòria que, en compliment de l'article 149 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ha redactat la Secretaria General 
d'aquesta Corporació, donant compte detallat de la gestió corporativa durant l'any 
2007. 
 
Vist així mateix, l'informe de la Junta de Govern, aquesta Presidència, sotmet  a 
l’aprovació del Ple l ‘acord següent: 
 
APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l'any 2007, d'acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
 
El Ple, aprovà el present dictamen, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i 
l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu 
de 45 vots a favor i 2 abstencions. 
 
7.- Dictamen de data 23 d’abril de 2008 que proposa aprovar l’Informe favorable 
relatiu a l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals de Dosrius i la 
Roca del Vallès, consistent en la segregació de la part del terme municipal de 
Dosrius corresponent a la punta de terreny de la urbanització Sant Carles 
(concordant amb els plànols que acompanyen l’expedient) per agregar-la al 
municipi de la Roca del Vallès, donada la concurrència dels requisits i 
circumstancies necessàries per a procedir a l’alteració. 
 
“Vist l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals de Dosrius i la Roca del 
Vallès, tramès per l’Ajuntament de Dosrius, consistent en la segregació de la part del 
terme municipal de Dosrius corresponent a la punta de terreny de la urbanització Sant 
Carles (concordant amb els plànols que acompanyen l’expedient) per agregar-la al 
municipi de la Roca del Vallès. 

 
Atès que d’acord amb el que preveu l’article 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, cal que 
la Diputació, com a corporació local afectada que no l’ha promogut, informi sobre els 
expedients d’alteració dels termes municipals dels ajuntaments de la província. 
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Atès que l’Ajuntament de Dosrius, com a administració encarregada de la instrucció de 
l’expedient, ha tramés, en data 27 de març de 2008, l’acord del Ple adoptat en sessió 
de 13 de desembre de 2007, pel que s’acorda iniciar l’expedient per l’alteració del 
terme municipal i sotmetre’l a la preceptiva informació pública i a l’informe de les 
corporacions afectades que no l’han promogut. 
 
Atès que donat trasllat de l’expedient tramés, a l’Oficina Tècnica de Cartografia i S.I.G. 
Local, de la Diputació, aquesta ha emès informe de data 7 d’abril de 2008 en el que, 
atès que la proposta d’alteració del territori entre els dos municipis esta plantejada de 
manera coherent i que, comprovat que tant la situació dins del terme municipal com 
l’alteració proposada també són coherents, es considera que la operació és correcte i 
la informa favorablement.  
 
Atès que a l’expedient s’acredita mitjançant memòria signada per l’Alcalde President 
de l’Ajuntament de Dosrius, que concorren  en aquest supòsit els motius d’ordre 
geogràfic, demogràfic, econòmic i administratiu que exigeix l’article 8 del Decret 
244/2007 per tal de considerar necessari i aconsellable dur a terme la segregació de la 
punta de terreny de la urbanització Sant Carles per agregar-la al municipi de la Roca 
del Vallès, d’acord amb els plànols que consten en l’expedient  
 
Atès que s’incorpora a l’expedient informe de la secretària-interventora de l’Ajuntament 
de Dosrius pel qual s’informa favorablement la proposta, atès que hi consten cadascun 
dels tràmits especificats pel procediment d’alteració de termes municipals i que, 
d’acord amb la memòria que s’hi acompanya, es dóna una de les circumstàncies 
previstes a l’article 112 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que consta a l’expedient el plànol de la nova delimitació de la zona objecte de 
l’alteració dels termes municipals, a escala 1/2000, si be no es quantifica en el mateix, 
ni en la resta de la documentació aportada, la superfície exacta que es cedeix al 
municipi de la Roca del Vallès. 
 
Atès que no consta a l’expedient ni la conformitat de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallés, ni el resultat de la preceptiva informació publica portada a terme, encara que 
pel que fa al primer requeriment s’incorpora un conveni interadministratiu signat entre 
els Ajuntaments de la Roca del Vallès, Llinars del Vallès i Dosrius per a la gestió de 
serveis a la urbanització Sant Carles, en el que els tres ajuntaments d’acord amb les 
recomanacions contingudes en un informe jurídic elaborat prèviament per la Diputació 
de Barcelona, es comprometen a estudiar la conveniència i viabilitat de la alteració 
dels respectius termes municipals per resoldre la incoherència dels límits actuals, en el 
sentit d’incloure tota la urbanització en un única terme municipal. 
  
Atès que l’article 14, en relació amb el 12.1, apartat d), del Text refós de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 8 del Decret 244/2007, abans esmentat, 
preveuen la possibilitat que sigui alterat legalment el terme municipal per segregació 
de part d’un municipi o diversos municipis per agregar-se a un altre quan, 
consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho facin 
necessari o aconsellable, amb les úniques limitacions que l’alteració que es promogui 
no doni lloc a termes municipals discontinus o que el municipi al qual es fa l’agregació 
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ha de tenir més potencial demogràfic i econòmic que la part del municipi objecte de la 
segregació, condició aquesta darrera que s’exceptua quan es tracti d’una alteració de 
termes recíproca entre dos o mes municipis o hi hagi acord dels municipis afectats.  
 
Atès que, tot i les mancances observades a l’expedient, donada la – en aparença – 
mínima magnitud de la superfície afectada, així com el principi d’acord existent entre 
els Ajuntaments interessats i el previsible resultat de la informació publica, desprès del 
temps transcorregut entre la publicació de l’anunci i la tramesa de l’expedient, es pot 
entendre que hi concorren les circumstàncies objectives que fan aconsellable la 
proposta d’alteració dels termes municipals respectius. 
 
Atès que es competència indelegable del Ple de la Diputació emetre el preceptiu 
informe en els expedients de fusió, agregació i segregació dels municipis del seu 
territori, segons així ho disposa l’article 28.1.b), del Text refós de disposicions vigents 
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril. 
 
En conseqüència el sotasignat en ús de les facultats que li son pròpies, proposa que 
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació s’informi favorablement i s’elevin al Ple, 
als efectes de la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals 
de Dosrius i la Roca del Vallès, consistent en la segregació de la part del terme 
municipal de Dosrius corresponent a la punta de terreny de la urbanització Sant Carles 
(concordant amb els plànols que acompanyen l’expedient) per agregar-la al municipi 
de la Roca del Vallès, donada la concurrència dels requisits i circumstancies 
necessàries per a procedir a l’alteració. 
 

Segon.- Donar trasllat de la present resolució a l’Ajuntament de Dosrius, com a 
administració instructora de l’expedient.” 
 

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

8.- Dictamen de data 23 d’abril de 2008 que proposa aprovar l’Informe favorable 
relatiu a l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals de Manresa i Sant 
Joan de Vilatorrada, consistent en la segregació de 9.559 m2 de superfície de 
terreny del municipi de Manresa, per agregar-la al municipi de Sant Joan de 
Vilatorrada, i que es regularitza amb la segregació del municipi de Sant Joan de 
Vilatorrada i agrupació al municipi de Manresa, simultàniament, de 3.872 m2 de 
superfície, d’acord amb la delimitació que figura al plànol adjuntat a l’expedient 
tramés, donada la concurrència dels requisits i circumstancies necessàries per a 
procedir a l’alteració. 
 
“Vist  l’expedient  d’alteració  parcial dels termes municipals de Manresa i Sant Joan de  
Vilatorrada, tramès per l’Ajuntament de Manresa, consistent en la segregació de 9.559 
m2 de superfície de terreny del municipi de Manresa, per agregar-la al municipi de Sant 
Joan de Vilatorrada, i que es regularitza amb la segregació del municipi de Sant Joan 
de Vilatorrada i agrupació al municipi de Manresa, simultàniament, de 3.872 m2 de 
superfície. 
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Atès que d’acord amb el que preveu l’article 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, cal que 
la Diputació, com a corporació local afectada que no l’ha promogut, informi sobre els 
expedients d’alteració dels termes municipals dels ajuntaments de la província. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa, com a administració encarregada de la instrucció 
de l’expedient, ha tramés en data 19 de març de 2008 l’acord del Ple adoptat en sessió 
de 19 de febrer de 2008, pel que s’acorda desestimar les al·legacions presentades en 
el tràmit preceptiu d’informació pública de l’expedient i resoldre la procedència de 
l’alteració dels termes municipals de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada d’acord amb 
la delimitació que figura al plànol adjuntat a l’acord.  
 
Atès que donat trasllat de l’expedient tramés a l’ Oficina Tècnica de Cartografia i S.I.G. 
Local de la Diputació de Barcelona, aquesta ha emès informe de data 2 d’abril de 2008 
en el que, atès que hi ha concert de voluntat dels dos ajuntaments interessats, que la 
proposta d’intercanvi de territoris entre els dos municipis està plantejada de manera 
coherent, i que, comprovat que tant la situació del territori com de les superfícies 
proposades per l’intercanvi, estan valorades correctament, es considera que l’operació 
és correcta i la informa favorablement. 
  
Atès que a l’expedient s’acredita, mitjançant informe del Cap del subservei 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, que el seu objectiu es regularitzar la línia de 
terme en dos punts dels límits territorials dels respectius municipis com a 
conseqüència de la construcció de l’eix transversal en la mateixa divisòria d’ambdós 
termes, la qual cosa ha creat un element físic que té conseqüències en el 
funcionament dels espais confrontants a aquesta infraestructura i que a la vegada els 
vincula físicament a l’un o l’altre terme, motiu pel qual es valora coherent la proposta 
des del punt de vista urbanístic i territorial. 
 
Atès que a l’expedient hi consta així mateix l’informe de la Cap de Secció d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Manresa, del que es desprèn la racionalitat de la proposta i el fet que 
no suposarà la disminució d’ingressos en concepte de l’impost sobre bens immobles 
de naturalesa rústica. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, en sessió plenària celebrada el dia 
2 de maig de 2002, va informar favorablement l’expedient de modificació dels termes 
municipals de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada. 
 
Atesa la concurrència en aquest cas d’una iniciativa conjunta dels dos ajuntaments 
interessats, sobre la base d’una entesa comuna per tal de racionalitzar les respectives 
delimitacions, així com de consideracions d’ordre geogràfic i administratiu que fan 
necessària i aconsellable la modificació proposada, de manera que l’alteració 
suposarà, un cop materialitzada, que els termes municipals resultants tinguin una 
coherència territorial superior a l’actual. 
 
Atès que l’article 14, en relació amb el 12.1, apartat d), del Text refós de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 8 del Decret 244/2007, abans esmentat, 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 20

preveuen la possibilitat que sigui alterat legalment el terme municipal per segregació 
de part d’un municipi o diversos municipis per agregar-se a un altre quan, 
consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho facin 
necessari o aconsellable, amb les úniques limitacions que l’alteració que es promogui 
no doni lloc a termes municipals discontinus o que el municipi al qual es fa l’agregació 
ha de tenir més potencial demogràfic i econòmic que la part del municipi objecte de la 
segregació, condició aquesta darrera que s’exceptua quan es tracti d’una alteració de 
termes recíproca entre dos o mes municipis o hi hagi acord dels municipis afectats.  
 
Atès que es competència indelegable del Ple de la Diputació de Barcelona emetre el 
preceptiu informe en els expedients de fusió, agregació i segregació dels municipis del 
seu territori, segons així ho disposa l’article 28.1.b), del Text refós de disposicions 
vigents en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1986 de 18 
d’abril. 
 
En conseqüència, el sotasignat en ús de les facultats que li són pròpies, proposa que 
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació s’informi favorablement i s’elevin al Ple, 
als efectes de la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals 
de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, consistent en la segregació de 9.559 m2 de 
superfície de terreny del municipi de Manresa, per agregar-la al municipi de Sant Joan 
de Vilatorrada, i que es regularitza amb la segregació del municipi de Sant Joan de 
Vilatorrada i agrupació al municipi de Manresa, simultàniament, de 3.872 m2 de 
superfície, d’acord amb la delimitació que figura al plànol adjuntat a l’expedient tramés, 
donada la concurrència dels requisits i circumstancies necessàries per a procedir a 
l’alteració. 
 
Segon.- Donar trasllat de la present resolució a l’Ajuntament de Manresa, com a 
administració instructora de l’expedient.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
9.- Dictamen de data 11 d’abril de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Alpens, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament d’Alpens en data 18 de febrer de 2008 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
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En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.-  1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en data 
18 de febrer de 2008 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 – Execucions subsidiàries 
 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. 
 
II – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris, no delegats en acords 
anteriors,que l’Ajuntament pugui liquidar. 
 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. 
 
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, respecte a les funcions de recaptació i gestió dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Quotes d’urbanització i contribucions especials 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
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 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. 
 
3.- Acceptar l’especificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona en anteriors acords, respecte a les funcions de recaptació i gestió dels 
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 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. 
 
II – Sancions administratives 
 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. 
 
III – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials 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 
 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. 
 
IV – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries. Taxa per Clavegueram. 
Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis funeraris de caràcter local. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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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. 
 
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Alpens a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
I – Impost sobre béns immobles 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per 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 – 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 

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 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 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 – Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries. Taxa per Clavegueram. 
Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis funeraris de caràcter local. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VII - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials 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 
 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. 
 

VIII – Quotes d’urbanització 
 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. 
 

IX – Contribucions especials 
 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 – Execucions subsidiàries 
 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. 
 

XI – Sancions administratives 
 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. 
 

XII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 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. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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10.- Dictamen de data 11 d’abril de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de 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 Canet de Mar en data 27 de març de 2008 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
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. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
data 27 de març de 2008 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 construccions, instal·lacions i obres 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries  i definitives, per 

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. 
 
II – Taxa per llicències d’obres; taxa de drets de connexió i taxa de rètols 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions 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. 
 
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren: 
 
I – Impost sobre béns immobles 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

▪ Revisió  i comprovació de les declaracions i de les autoliquidacions presentades. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels  recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
▪ Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per 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 

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 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries  i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 29

 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. 
 
VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials 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, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de 
telefonia mòbil. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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 – Taxa per recollida d’escombraries, entrada de vehicles a través de les voreres i 
les reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (guals), cementiri, clavegueram mercat 
municipal i per la prestació de serveis urbanístics. 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per 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. 
 
VIII – Contribucions especials 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l 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 d’urbanització 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l 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. 
 
X – Sancions diverses 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Execucions subsidiàries 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com 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 – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar 
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l 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. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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11.- Dictamen de data 7 d’abril de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellgalí, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals. 
  
“El Ple de l’Ajuntament de Castellgalí en data 30 de gener de 2008 acordà la delegació 
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar 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. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.-  Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellgalí, en 
data 30 de gener de 2008 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 - Taxa per aprofitament del domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis 
d’interès general 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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. 
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 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 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. 
 
12.- Dictamen de data 7 d’abril de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter, 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. 
  
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació 
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la 
província que deleguin les seves competències en la Diputació. 
 
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Roda de Ter, virtut del qual delega en la 
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades 
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària 
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i 
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres 
exaccions de dret públic. 
 
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de 
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis. 
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a 
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents  
 

A C O R D S: 
 
Primer.-   Acceptar la  delegació  acordada  pel Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter en  
data 27 de desembre de 2006, 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 
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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. 
 
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del 
conveni regulador amb l’Ajuntament de Roda de Ter 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. 
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13.- Dictamen de data 7 d’abril de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubí, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Rubí en data 28 de febrer de 2008 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar 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. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Rubí, en data 28 
de febrer de 2008 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 construccions, instal·lacions i obres 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 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 concessió de llicències urbanístiques 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració de documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directes. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
Aquestes funcions 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. 
 
14.- Dictamen de data 7 d’abril de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals. 
 

“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en data 29 de gener de 2008 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar 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. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
en data 29 de gener de 2008 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: 
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I – Execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari i 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 – Taxa de mercat municipal 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el 

règim de liquidació establert. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de 

liquidació establert. 
 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. 
 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 d’expedició de documents administratius 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el 

règim de liquidació establert. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de 

liquidació establert. 
 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. 
 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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15.- Dictamen de data 7 d’abril de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tona, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 
  
“El Ple de l’Ajuntament de Tona en data 27 de febrer de 2008 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar 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. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tona, en data 27 
de febrer de 2008 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 - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials 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, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

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. 
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 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. 
 
II – Taxa escola bressol 
 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 expedients que s’interposin contra els actes anteriors 
 Qualsevol 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. 
 
16.- Dictamen de data 7 d’abril de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals. 
  
“El Ple de l’Ajuntament de Tordera en data 30 de gener de 2008 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar 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. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
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favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera, en data 
30 de gener de 2008 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 – Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

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

 
III – Execucions subsidiàries 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari i 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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ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL 
 

Intervenció General 
 
17.- Dictamen de data 25 de març de 2008 que proposa aprovar la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació, 
en allò que afecta les taxes del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-
Home per al curs acadèmic 2008-2009. 
 
Vistes les actuacions derivades de l’adequació de l’estructura organitzativa de la 
Diputació de Barcelona, que ha afectat a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania en allò que es 
refereix a l’estructura orgànica del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-
Home que ha passat a denominar-se Oficina, la qual cosa incideix en la denominació 
de les vigents tarifes de taxes i preus públics. 
 
Vist l’escrit de la cap de l’Oficina esmentada, en virtut del qual es sotmet al Ple 
d’aquesta Diputació la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança fiscal reguladora 
de les taxes dels centres gestors de la Diputació per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de competència provincial. Taxes de l’Oficina de Promoció de 
Polítiques d’Igualtat Dona-Home per al curs acadèmic 2008-2009, en allò que afecta a 
l’epígraf I. Serveis administratius. 
 
Atès que al citat escrit es proposa incrementar la taxa per a l’esmentat curs acadèmic, 
d’acord amb l’IPC. 
 
Vista la memòria econòmica-financera formulada de conformitat amb allò que preveu 
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989 de Taxes i 
Preus Públics. 
 
Vistos els arts. 20.1 i 132.1 del TRHL, els quals faculten respectivament a les 
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per a la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per a la utilització privativa 
o l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 
Vist l’art. 49 de la Llei 7/85, relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les 
Ordenances locals. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que 
subscriu, en ús de les atribucions que té conferides de la Presidència, eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea de Coordinació i 
Govern Local, l’adopció dels següents  

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text refós de  
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del 
propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 41

centres gestors de la Diputació per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic provincial i per la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
competència provincial. Taxes de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-
Home per al curs acadèmic 2008-2009, en allò que afecta a l’epígraf I. Serveis 
administratius,  en la forma que resulta de l’annex. 
 
Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així 
com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del 
següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, dins dels quals els interessats  podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 

Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions. 
 

Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de 
les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la 
publicació al citat Butlletí. 
 

Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article 
2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes 
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del 
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, l’acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança.” 
 
El Ple, aprovà el present dictamen, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels  
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i 
l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu 
de 45 vots a favor i 2 abstencions. 
 

18.- Dictamen de data 16 d’abril de 2008 que proposa aprovar la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació, 
en allò que afecta les taxes del Servei d’Educació per al curs acadèmic 2008-
2009.  
 
“Vist l’escrit de la cap del Servei d’Educació, en virtut del qual es sotmet al Ple 
d’aquesta Diputació la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança fiscal reguladora 
de les taxes dels centres gestors de la Diputació per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de competència provincial. Taxes del Servei d’Educació per al 
curs acadèmic 2008-2009, en la forma que resulta de l’annex. 
 
Vista la memòria econòmica-financera formulada de conformitat amb allò que preveu 
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989 de Taxes i 
Preus Públics. 
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Vistos els arts. 20.1 i 132.1 del TRHL, els quals faculten respectivament a les 
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per a la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per a la utilització privativa 
o l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 
Vist l’art. 49 de la Llei 7/85, relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les 
Ordenances locals. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que 
subscriu, en ús de les atribucions que té conferides de la Presidència, eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea de Coordinació i 
Govern Local, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’art. 132.1 i 20 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del 
propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels 
centres gestors de la Diputació per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic provincial i per la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
competència provincial. Taxes del Servei d’Educació per al curs acadèmic 2008-2009, 
en la forma que resulta de l’annex. 

 
Segon.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, així 
com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des del 
següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, dins dels quals els interessats  podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 

Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 

Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions. 
 

Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de 
les modificacions introduïdes a l’Ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la 
publicació al citat Butlletí. 
 

Sisè.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article 
2.d) del Decret 94/95, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes 
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del 
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, l’acord definitiu, el text íntegre de l’articulat de la Ordenança 
Fiscal i la tarifa annexa que han estat objecte de la modificació.” 
 
El Ple, aprovà el present dictamen, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 43

l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu 
de 45 vots a favor i 2 abstencions. 
 
Direcció dels Servei de Recursos Humans 
 
19.- Decret de data 14 d’abril de 2008 a ratificar pel Ple d’aprovació de la nova 
estructura organitzativa de la Intervenció General i actualització de la seva 
relació de llocs de treball amb efectes 16 d’abril de 2008. 
 

“Vista la necessitat de reestructurar els àmbits de treball que conformen el Servei 
Comptable de la Direcció de Serveis Econòmics i la Direcció de Serveis Fiscals i de 
Coordinació, per tal de dotar l’estructura orgànica de la Intervenció General d’un 
conjunt d’àmbits de treball tècnic més especialitzats que afavoreixin una gestió més 
acurada i precisa de les funcions desenvolupades des de la Intervenció General. 
 
Atès que la reestructuració de l’esmentat àmbit organitzatiu fa necessària la dotació dels 
elements de coordinació intern adequats i dels mecanismes que garanteixin l’acció 
tranversal de la Intervenció sobre l’estructura orgànica de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que s’ha procedit, per part dels tècnics de la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans a la descripció funcional dels llocs i a la seva valoració i classificació, en 
termes de competència tècnica i gerencial, requeriments en la solució de problemes i 
responsabilitat. 
 
Atès que s'ha procedit a informar a la Junta de Personal de l'esmentada modificació 
orgànica, i que s'ha exhaurit el termini de deu dies per emetre informe per part de la 
mateixa, previst als pactes socials. 
 
Vist el que disposa el punt 4.4.10 de l’epígraf 4 de la Refosa 2/2007 sobre delegació 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
de data 17 de setembre de 2007 (BOPB núm. 228, de 22 de setembre de 2007). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Aprovar la nova estructura organitzativa de la Intervenció General, que resta 
reflectida al present organigrama, de conformitat amb el que s’indica a la part 
expositiva d’aquest decret. 
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efectes 1.03.07

2102010000  Servei de Coordinació i Suport Jurídic
2102011000  Secció de Suport a la Gestió
2102011010  Unitat d'Arxiu i Registre
2102011020 Unitat de Gestió Administrativa
2102011030  Unitat de Registre de Factures i Documents

2102012000  Secció de Suport Jurídic i Econòmic
2102020000  Servei Fiscal
2102021000  Secció d'Anàlisi i Control de Legalitat
2102021010  Unitat Tècnica de Control Intern
2102022000 Secció d'Auditoria Interna i Millora de Procediments

INTERVENCIÓ GENERAL
Intervenció
General     
                           30                                                             

T.A. Intervenció
 Interventor Delegat

Direcció de Serveis 
Fiscals i 
Coordinació 
                         30                     
                                                                                              

Direcció
dels Serveis
Econòmics          30                                                         

︵full 2.6.1. ︶

Unitat
d'Arxiu i
Registre
                          20                                                                     

Unitat
de Gestió 
Administrativa
                            21  

Unitat de Registre 
de Factures i 
Documents
                          21                                                 

Unitat Tècnica de 
Control Intern                    
                          22                                                                   

Secció d'Anàlisi i 
Control de Legalitat          
                           
                          25                                                                                                 

Secció d'Auditoria 
Interna i Millora de 
Procediments                     
                            25                                             

Servei
Fiscal                      
                            28                                                                   

T.A. en matèria Fiscal

Servei de 
Coordinació i 
Suport Jurídic 
                         28        

Secció de Gestió
Econòmico
Financera
Interna                25                        

2.7

Secció de 
Suport a la Gestió 

                           25       

Secció de
Suport Jurídic
i Econòmic
                         25        

2100000000  Intervenció General
2100001000  Secció de Gestió Econòmico-Financera Interna
2101000000  Direcció dels Serveis Econòmics
2102000000  Direcció de Serveis Fiscals i Coordinació

efectes: 16.04.08

 

              

DIRECCIÓ DELS SERVEIS ECONÒMICS

2101000000 Direcció dels Serveis Econòmics
2101010000 Servei de Control Econòmico-Financer
2101011000 Secció de Control Financer
2101011010 Unitat de Suport
2101020000 Secció de Suport a la Millora de l'Eficiència
2101012010 Unitat d'Anàlisi de Resultats i Costos
2101020000 Servei Comptable
2101021000 Secció de Gestió Comptable
2101021010 Unitat de Gestió de les Despeses
2101021020 Unitat de Gestió dels Ingressos

2.7.1

PER DICTÀMEN 23.1.05

Servei de Control
 Econòmico-Financer                  
 
                              28                                                                                                                                                                                                                                        

Secció
de Control 
Financer  
                                24  

Secció de 
Suport a la Millora 
de l'Eficiència
                                  24

Unitat
de Suport

                                21

Unitat d'Anàlisi
de Resultats
i Costos                   
                                21

T. A. Control Financer  

Unitat  
d'Assessorament 
Municipal
                             22                                         

Servei  d'Assistència a 
la Gestió Econòmica 
Local
                               28                                                           

Secció de Suport
Municipal

                              24

Unitat  de Suport
Comptable

                            22                                                                      

Unitat  de Formació
 i Suport dels Mòduls 
de Gestió d'Actius i 
Passius                  21              

T.A. Sistemes Informació Comptable 

2101022000 Secció de Control i Coordinació Comptable i Processos
2101022010 Unitat de Suport Informàtic de la Intervenció
2101030000 Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local
2101031000 Secció de Suport Municipal
2101031010 Unitat d'Assessorament Municipal
2101031020 Unitat de Suport Comptable
2101031030 Unitat de Formació i Suport dels Mòduls de Gestió d'Actius
i Passius

Direcció dels Serveis 
Econòmics         
 
                              30                                                                                                                                                                                                                                        

Servei
Comptable                  
                                  28                                                                                                      

Secció
de Gestió Comptable                                   
                               25              

efectes: 16.04.08

T.A. Sistemes Informació Comptable 

Secció
de Control i
Coordinació Comptable
i Processos             25              

Unitat
de Gestió 
dels Ingressos   
                                 21                                   

Unitat
de Gestió 
de les despeses 
                                 21                          

Unitat
de Suport Informàtic
de la Intervenció  
                                       22

 
 
Segon.- Actualitzar la relació de llocs de treball d’acord amb la nova estructura 
orgànica que figura en l’annex 1 del present decret.  
 
Tercer.- Fixar el dia 16 d’abril de 2008, com a data d’efectes d’aquesta resolució. 
 
Quart.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple Corporatiu en la seva 
propera sessió.” 
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El Ple, ratificà el present decret, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i 
l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu 
de 45 vots a favor i 2 abstencions. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20.- Dictamen de data 18 de març de 2008 que proposa modificar el conveni 
formalitzat amb Carmel Corporació 2000 SL l’1 de gener de 2008, de constitució 
d’una servitud de pas mútua a la zona del recinte de la Maternitat que confronta 
amb l’antic Institut Frenopàtic. 
 
“Vist que la Diputació de Barcelona és propietària del recinte de la Casa de la 
Maternitat, situat a la Travessera de les Corts, núms. 131-159, de Barcelona, que 
confronta a la part NE amb la finca de l’antic Institut Frenopàtic, propietat de Carmel 
Corporació 2000 SL, en la qual s’ha construït l’edifici del Nou Institut Universitari 
Dexeus. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona i l’empresa Carmel Corporació 2000 SL van 
formalitzar, amb data 1 de gener de 2008, un conveni de constitució d’una servitud de 
pas mútua sobre els terrenys propietat de cadascuna situats a la zona de l’antic Camí 
del Cementiri, i disponibilitat per part de la Diputació de Barcelona de 136 places 
d’aparcament del Nou Institut Universitari Dexeus, en horari de dies feiners de 7h a 
19h30, per un preu de 100 € mensuals, IVA inclòs, per a l’any 2008. 
 
Vist que a fi d’atendre noves necessitats de determinats usuaris del Recinte de la Casa 
de la Maternitat, per Decret de data 17 de març de 2008 es va aprovar l’ampliació de 
l’horari de 10 d’aquestes places a 24 hores, per un preu de 150 € mensuals, IVA 
inclòs, per al període comprès entre el dia 1 de març i el dia 30 d’abril de 2008. 
 
Atès que interessa a la Diputació de Barcelona mantenir la utilització en règim de 24 
hores d’aquestes 10 places d’aparcament i que aquest règim es reflecteixi en el 
conveni signat en data 1 de gener de 2008. 
 
Atès que la modificació que es proposa en relació al conveni formalitzat en data 1 de 
gener de 2008 es concreta en ampliar l’horari d’utilització per part de la Diputació de 
Barcelona de 10 places, de les 136 recollides en el conveni, passant de l’horari actual 
d’utilització, de 7h a 19h30, a un règim de disponibilitat de 24 hores. 
 
Atès que el preu que abonarà la Diputació de Barcelona per la utilització en règim de 
24 hores de les 10 places d’aparcament propietat de l’empresa Carmel Corporació 
2000 SL serà de 150 € mensuals per plaça, IVA inclòs, per al període comprés entre 
l’1 de maig i el 31 de desembre de 2008. 
 
Atès que això comporta la modificació del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l’empresa Carmel Corporació 2000 SL, en data 1 de gener de 2008, 
mitjançant l’aprovació d’una addenda.  
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En conseqüència, segons el que disposa l’article 33.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en relació a les competències del Ple de les 
Diputacions, la cap sotasignada proposa al President delegat de l’Àrea de Coordinació 
i Govern Local que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació, mitjançant addenda que s’adjunta, del pacte setè del 
conveni de constitució de servitud de pas mútua a la zona del recinte de la Casa de la 
Maternitat que confronta amb l’antic Institut Frenopàtic, formalitzat entre la Diputació 
de Barcelona i l’empresa Carmel Corporació 2000 SL, amb efectes a partir del dia 1 de 
maig de 2008. 
 
Segon.- Determinar que, de les 136 places d’aparcament situades al Nou Edifici 
Universitari Dexeus a disposició de la Diputació de Barcelona, 10 s’utilitzaran en horari 
de 24 hores, amb un preu per al període comprés entre l’1 de maig i el 31 de 
desembre de 2008 de 150 € mensuals, IVA inclòs.  
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa que comportarà la utilització en règim de 24 
hores d’aquestes 10 places, amb el detall següent: 
 
- Pel període comprés entre l’1 de maig i el 31 de desembre de 2008, quatre mil euros 
(4.000) €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 22100.431B5.20200 del pressupost 
vigent.  
- Per a l’any 2009, sis mil nou-cents euros (6.900) €, IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida 22100.431.202 del pressupost d’aquest exercici.  
- Per a l’any 2010, sis mil nou-cents euros (6.900) €, IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida 22100.431.202 del pressupost d’aquest exercici.  
- Per a l’any 2011, sis mil nou-cents euros (6.900) €, IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida 22100.431.202 del pressupost d’aquest exercici.  
 
Quart.- Autoritzar al president delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local per a la 
signatura de l’addenda esmentada a l’acord primer, a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’empresa Carmel Corporació 2000 SL. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’empresa Carmel Corporació 2000 SL per al 
seu coneixement i efectes.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
21.- Dictamen de data 23 d’abril de 2008 que proposa aprovar la rectificació de 
l’Inventari General Consolidat de la Corporació amb referència a 31 de desembre 
de 2007. 
 
“Vist l’acord del Ple de 26 d’abril de 2007, pel qual va ser aprovada la rectificació de 
l’Inventari de l'exercici 2006, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre de 
2006. 
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Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d’aprovar anualment la 
rectificació del seu Inventari General Consolidat, d’acord amb el que estableixen l’art. 
86 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
pel RDL 781/1986; l’art. 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques; l’art. 222.2 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l’art. 103 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
  
Atès que els organismes autònoms i entitats que depenen de la Diputació de 
Barcelona han d’aprovar així mateix la rectificació del seu Inventari, d’acord amb el 
que estableixen l’art. 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques; l’art. 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’art. 105.2 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
i l’art. 204.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que a data 31 de desembre de 2007 han d’aprovar la rectificació de l’Inventari els 
organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, Institut del Teatre, 
Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i l’entitat pública empresarial 
Xarxa Audiovisual Local. 
 
Atès que s’han rebut les diligències d’aprovació de les respectives rectificacions de 
l’Inventari per part dels organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, 
Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i de l’entitat 
pública empresarial Xarxa Audiovisual Local. 
 
Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari 
general consolidat, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art. 
105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona es veu amb l’obligació d’aprovar la rectificació de 
l’Inventari general consolidat corresponent a l’exercici 2007, indicativa de la situació 
del mateix a 31 de desembre de 2007. 
 
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la 
situació de l’Inventari general consolidat a 31 de desembre de 2007, el cap sotasignat 
proposa a l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ 
Informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de Govern Local, 
l'aprovació dels següents 

 
ACORDS 

 
Únic.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació de 
conformitat amb els quadres  
 
Annex I - Consolidat de la Corporació per epígrafs a data 31 de desembre de 2007. 
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Annex II - Consolidat de la Corporació per comptes a data 31 de desembre de 
2007. 
Annex III - Inventari de béns, drets i obligacions de la Diputació de Barcelona per 
epígrafs a data 31 de desembre de 2007. 
Annex IV - Resum de valors per comptes d’immobilitzat de la Diputació de 
Barcelona a data 31 de desembre de 2007. 
Annex V - Inventari de béns, drets i obligacions de la Fundació Pública Casa de 
Caritat per epígrafs a data 31 de desembre de 2007. 
Annex VI - Resum de valors per comptes d’immobilitzat de la Fundació Pública 
Casa de Caritat a data 31 de desembre de 2007. 
Annex VII - Inventari de béns, drets i obligacions de l’Institut del Teatre per epígrafs 
a data 31 de desembre de 2007. 
Annex VIII - Resum de valors per comptes d’immobilitzat de l’Institut del Teatre a 
data 31 de desembre de 2007. 
Annex IX - Inventari de béns, drets i obligacions de l’Organisme de Gestió Tributària 
per epígrafs a data 31 de desembre de 2007. 
Annex X - Resum de valors per comptes de l’Organisme de Gestió Tributària a data 
31 de desembre de 2007. 
Annex XI - Inventari de béns, drets i obligacions del Patronat d’Apostes per epígrafs 
a data 31 de desembre de 2007. 
Annex XII - Resum de valors per comptes d’immobilitzat del Patronat d’Apostes a 
data 31 de desembre de 2007.  
Annex XIII – Resum de valors per comptes d’immobilitzat de la Xarxa Audiovisual 
Local a data 31 de desembre de 2007, 
 
i documentació que s’acompanya, indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 
2007, d’acord amb el què disposen l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 32 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; els arts. 
222.2 i 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 103, 105 i 106 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
 
22.- Dictamen de data 11 d’abril de 2008 que proposa aprovar tècnicament el  
 
projecte executiu d’ ”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de 
Barcelona”, que inclou el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
“El Servei del Patrimoni Arquitectònic Local és el Servei de la Corporació que té al seu  
càrrec la restauració i els treballs de manteniment de l’edifici del Palau Güell de 
Barcelona, situat al C/ Nou de la Rambla núm. 3-5, obra de l’insigne arquitecte Antoni 
Gaudí, declarada Patrimoni de la Humanitat. 
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Vist el projecte executiu d’ “Adequació dels espais interiors del Palau Güell de 
Barcelona”, amb un preu de contractació desglossat de la següent manera : 
 
 

Pressupost de 
licitació sense IVA 

Tipus impositiu 
d’IVA 

Import de l’IVA 
Import de la despesa IVA 

inclòs 
6.489.091,04 € 16 % 1.038.254,57 € 7.527.345,61 € 

 
 
Atès que en la memòria del projecte esmentat es descriuen les necessitats a satisfer. 
 
Atès que cal aprovar inicialment aquest projecte fent-ne exposició pública per un 
període de trenta dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions de conformitat amb el que disposen l’art. 235.2, apartats b) i c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i l’article 37.1 apartats a) i b) del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 

Atès que, en cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit d’informació 
pública aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva de conformitat amb el que 
disposen l’article 235.2, apartat d) del TRLMRLC i l’article 37.1, apartat c) del ROAS. 
 

En virtut de tot això, el sotasignat considera que la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, podria elevar al Plenari de la Diputació de 
Barcelona l’adopció dels següents:  

 

ACORDS 
 
Primer - Aprovar inicialment el projecte executiu relatiu a les obres d’”Adequació dels 
espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, amb un preu de contractació desglossat 
de la següent manera : 
 

Pressupost de 
licitació sense IVA 

Tipus 
impositiu 

d’IVA 
Import de l’IVA 

Import de la despesa IVA 
inclòs 

6.489.091,04 € 16 % 1.038.254,57 € 7.527.345,61 €) 
 
 
Segon.- Exposar el projecte al públic per un període de 30 dies hàbils, comptadors  a 
partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) del corresponent anunci, període durant el qual els podran formular 
reclamacions i/o al·legacions. 
 
En cas no haver-se produït cap reclamació i/o al·legació en el període d’exposició 
pública del projecte, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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23.- Dictamen de data 23 d’abril de 2008 que proposa aprovar l’expedient de 
contractació relatiu a les obres contingudes al projecte executiu d’ ”Adequació 
dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, amb una despesa de set 
milions cinc-cents vint-i-set mil tres-cents quaranta-cinc euros amb seixanta-un 
cèntims (7.527.345,61 €). 
 
“Vist l’expedient de contractació promogut pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local,  
relatiu al projecte executiu d’ “Adequació dels espais interiors del Palau Güell de 
Barcelona”, amb un preu de contractació desglossat de la següent manera : 
 

Pressupost de 
licitació sense IVA 

Tipus 
impositiu 

d’IVA 
Import de l’IVA 

Import de la despesa IVA 
inclòs 

6.489.091,04 € 16 % 1.038.254,57 € 7.527.345,61 € 
 
Atès que el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local és el Servei de la Corporació que 
té al seu càrrec la restauració i els treballs de manteniment del palau i que ha rebut 
l’encàrrec exprés de dur a terme les accions que consideri oportunes per a la 
recuperació de l’edifici. 
 
Atès que el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local va redactar el projecte (que inclou 
el pressupost, l’estudi de seguretat i salut, la Memòria, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i els plànols) i el corresponent Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
Vist que, per decret del president de la Diputació de Barcelona de data 10 de maig de 
2004 es va suspendre el règim de visites, i es van endegar amb caràcter d’urgència les 
actuacions necessàries per a la seguretat de les persones i la conservació i 
pervivència de l’edifici. 
 
Atès que el Servei va procedir a elaborar diversos estudis i treballs, que es van anar 
plasmant de manera progressiva en cinc projectes executius, un dels quals és el 
present, relatiu a l’adequació dels espais interiors del Palau Güell, objecte d’aprovació. 
 
Atès que s’escau declarar de nou la seva tramitació urgent per tal com la necessitat de 
dur a terme els treballs continguts en l’esmentat projecte s’ha d’efectuar amb la major 
celeritat possible, a fi d’avançar al màxim la data d’obertura per a la visita pública de 
l’edifici en la seva integritat, en òptimes condicions de seguretat. 
 
Atès que per dictamen del Plenari de la Diputació de Barcelona, de data 8 de maig de 
2008, es va aprovar inicialment el projecte de referència, i, en conseqüència, 
l’aprovació de l’expedient de contractació restarà condicionat a l’aprovació definitiva 
del projecte. 
 
Atès que és procedent la contractació que es proposa, mitjançant procediment obert, 
sotmès regulació harmonitzada, de conformitat amb el que assenyalen els articles 14.1 
i 141 a 145 la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 51

Atès que és procedent l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que hauran de regir la contractació. 
 
En virtut de tot això, el sotasignat considera que la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, podria elevar al Plenari de la Diputació de 
Barcelona l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, promogut pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local, relatiu al projecte executiu d’“Adequació dels espais interiors del 
Palau Güell de Barcelona”, amb un preu de contractació desglossat de la següent 
manera: 
 

Pressupost de 
licitació sense IVA 

Tipus 
impositiu 

d’IVA 
Import de l’IVA 

Import de la despesa IVA 
inclòs 

6.489.091,04 € 16 % 1.038.254,57 € 7.527.345,61 € 
 
Segon.- Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient, en aplicació de l’art. 96 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
Tercer.- Aprovar el pressupost que conté el projecte per un import de sis milions 
quatre-cents vuitanta-nou mil noranta-un euros amb quatre cèntims (6.489.091,04) €, 
IVA exclòs. 
 
Quart.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir 
l’adjudicació i posterior execució de les obres, juntament amb el projecte esmentat 
(que inclou el pressupost, l’estudi de seguretat i salut, la Memòria, el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i els plànols) i el Plec de Clàusules Administratives 
Generals aplicable als contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona, 
aprovat i publicat en el BOPB número 161, de 6 de juliol de 2002, en tot allò que no 
s’oposi a la LCSP, que resulten aplicables en virtut del que estableix la seva clàusula 
quarta. 
 
Cinquè.- Declarar la plurianualitat de la despesa derivada d’aquesta contractació amb 
càrrec a les següents partides: 
 

 Import Orgànic  Funcional Econòmic 

Exercici 2008 
3.000.000,00 € 

IVA inclòs 
30500 451.D0 612.01 

Exercici 2009 
4.527.345,61 € 

IVA inclòs 
30500 451.D0 612 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
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Sisè.- Tramitar la contractació de les obres de referència mitjançant procediment 
obert, subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que assenyalen els 
articles 14.1 i 141 a 145 la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP). 
 
Setè.- Condicionar l’aprovació de l’expedient de contractació d’aquestes obres a què 
esdevingui definitiva l’aprovació del projecte. 
 
Vuitè.- Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP), al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió 
Europea (DOUE).” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24.- Dictamen de data 10 d’abril de 2008 que proposa incoar expedient de 
traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament d’Avinyó, del tram de la carretera 
BP-4313 entre els p.k. 28,595 i 29,340. 
 
“ATÈS que l’Ajuntament d’Avinyó, reunit en sessió plenària ordinària celebrada en data 
30 de gener de 2008, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant 
ofici de data 31 de gener de 2008, presentat davant d’aquesta Diputació amb data 4 de 
febrer de 2008, en virtut del qual es va efectuar a la Diputació de Barcelona les 
peticions següents: 
 

a) Traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament del tram de la carretera BP-4313, 
entre els p.k. 28,850 i 29,340 

 
b) Demanar la consideració de “travessia urbana” dels següents trams de la citada 

carretera: 
 

- Marge esquerre ....................................... del p.k. 28+290 al p.k. 28+850 
- Marge dret ............................................... del p.k. 28+545 al p.k. 28+850  

 
ATÈS que la petició de l’Ajuntament esmentada en primer lloc comporta el traspàs de 
titularitat a l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera BP-4313, la qual  
actualment és una de les vies locals que estan gestionades per la Diputació de 
Barcelona, a l’empara de la Disposició Transitòria Primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, 
de 30 de setembre, de carreteres, en el terme municipal d’Avinyó. 
 
VIST l’informe tècnic que en data 11 de març de 2008 ha estat emès per l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia en relació a les dues 
esmentades peticions de l’Ajuntament d’Avinyó en els termes següents: 
 
(...) 
“En referència a l’escrit de l’Ajuntament d’Avinyó, de data 31 de gener de 2008, sobre 
la sol·licitud de canvi de qualificació urbanística respecte de la carretera, dels terrenys 
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de protecció i traspàs de competències d’un tram de la carretera, us comunico el 
següent: 
 
El traspàs de competència es demana des del p.k. 28+850, - Pont sobre la Gavarresa 
-, al p.k. 29+340, - encreuament amb la carretera B-431-. El tram de carretera a 
traspassar de 490 metres de llarg està qualificat majoritàriament de no urbà. Essent 
carretera amb secció en descampat en la seva major part. 
 
També es demana el canvi de qualificació urbanística en els trams següents: 
  

Marge esquerre...... del p.k. - 28+290 al 28+850 
Marge dret............... del p.k. - 28+545 al 28+850 

Tram de carretera qualificat en la seva major part com urbà.  
 
No podem informar favorablement la sol·licitud de canviar la qualificació del tram en 
travessera per no complir amb el punt 3 de l’article 36, Capítol III, - Trams Urbans i 
Travesseres -, de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres i el punt 2 de 
l’article 45, Capítol V de la vigent Ordenança d’Ús i defensa de les carreteres de la 
Diputació. 
 
Es proposa el traspàs a la competència municipal del tram de carretera des del p.k. – 
28+595 (Camí del cementiri) fins al p.k. – 29+340, (final d’aquest tram de carretera), 
per ser el trànsit més urbà de la zona.” (...) 
 
ATÈS que l’article 36. 3 de la referida Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, 
d’aplicació a la definició dels trams urbans i travesseres de les carreteres que són 
objecte del procediment de traspàs de titularitat, determina que:  “Es considera 
travessera la part de tram urbà en la qual hi hagi edificacions consolidades almenys en 
dues terceres parts de la seva longitud i que tingui un entramat de carrers almenys en 
un dels costats. La determinació de les travesseres s’ha d’establir d’acord amb el 
procediment que sigui determinat per via reglamentària.” En sentit idèntic es pronuncia 
la vigent l’article Ordenança d’Ús i defensa de les carreteres de titularitat de la 
Diputació de Barcelona aprovada el 21 de juliol de 1994 (BOP núm. 110 de 9-5-1995), 
en el seu article 45. 2, quan diu: “Es considera travessera la part de tram urbà en què 
existeixin edificacions consolidades almenys en les dues terceres parts de la seva 
longitud i un entramat de carrers almenys en un dels marges.” 
 
ATÈS que l’article 9, apartat 14, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva respecte a les carreteres i camins l’itinerari dels 
quals passi íntegrament per territori de Catalunya.  
 
ATÈS que la Disposició Transitòria primera de la Llei catalana 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres, en el seu punt 3, estableix que mentre no sigui efectiva la 
transferència de les xarxes de carreteres de les quatre diputacions catalanes a la 
Generalitat de Catalunya, aquestes continuaran explotant les carreteres de la seva 
xarxa actual. 
 
ATÈS que l’article 38.1 de la mateixa Llei 7/1993 disposa que “les carreteres de la 
Generalitat o els trams concrets que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal, 
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es poden traspassar als ajuntaments respectius, a proposta d’aquests o per iniciativa 
de l’Administració de la Generalitat, si hi ha acord entre les administracions cedent i 
cessionària”, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat per 
Decret 293/2003, de 18 de novembre, determina: “A aquests efectes tenen la condició 
de xarxa viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
ATÈS que l’article 173 del citat Reglament disposa el següent, pel que fa al 
procediment de traspàs: 
“1. L’expedient de traspàs s’ha de promoure a instància de l’ajuntament corresponent o del 
departament competent en matèria de carreteres. 
 
2. L’expedient s’inicia a la direcció general competent i ha de ser resolt pel conseller o 
consellera, a proposta del director o directora general, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària; en cas contrari, ha de ser resolt pel Govern de la Generalitat.”   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Diputada Presidenta eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de 
seguiment de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, l’adopció dels següents  
 

A  C  O  R  D  S 
 
Primer.- Aprovar l’informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
d’aquesta Diputació reproduït a la part expositiva d’aquest Dictamen, en resposta a la 
petició formulada per l’Ajuntament d’Avinyó a aquesta Diputació en l’acord municipal 
adoptat en sessió plenària celebrada en data 30 de gener de 2008, notificat mitjançant 
ofici de 31 de gener de 2008, presentat davant d’aquesta Diputació amb data 4 de 
febrer de 2008. 
 
Segon.- Informar favorablement la incoació d’un expedient de traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament d’Avinyó, del tram de la carretera BP-4313 comprès entre els p.k. 28+595 
(camí del cementiri) i 29+340 (final d’aquest tram de carretera), actualment gestionada 
per la Diputació de Barcelona, de conformitat amb les conclusions de l’esmentat 
informe tècnic de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta 
Diputació. 
 
Tercer.- Desestimar, pels motius exposats en l’informe tècnic referit, la petició que va 
ser formulada per l’Ajuntament d’Avinyó en un altre acord adoptat en l’esmentada 
sessió plenària de 30 de gener de 2008, en virtut del qual demanava que siguin 
considerats com a “travessia urbana” els següents trams de la citada carretera BP-
4313: 
 

- Marge esquerre ....................................... del p.k. 28+290 al p.k. 28+850 
- Marge dret ............................................... del p.k. 28+545 al p.k. 28+850  

 
Quart. – Trametre l’expedient de traspàs del tram de la carretera BP-4313 entre els 
p.k. 28+595 (camí del cementiri) i 29+340 (final d’aquest tram de carretera), elevant la 
petició formulada per l’Ajuntament d’Avinyó, juntament amb les conclusions exposades 
en el referit informe tècnic d’aquesta Diputació, a la Direcció General de Carreteres 
depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
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Catalunya, perquè prengui la resolució que sigui procedent, una vegada acomplerts els 
tràmits pertinents. 
 

Cinquè.- Notificar a l’Ajuntament d’Avinyó els presents acords per al seu coneixement 
i als efectes procedents.” 
 

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

25.- Dictamen de data 15 d’abril de 2008 que proposa incoar expedient de 
traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament de Vic, dels trams de les carreteres  
C-153, (p.k. 0,000-0,920) i BV-4316 (p.k. 0,000-3,318). 
 

“VIST  l’escrit  de  l’Ajuntament  de  Vic  de  data  6  de  març  de  2008, presentat en el  
Registre General d’aquesta Diputació en data 10 de març de 2008, mitjançant el qual 
comunica els següents acords que el Ple municipal va adoptar en sessió celebrada el 
dia 3 de març de 2008, segons la certificació expedida pel Secretari municipal amb el 
vist-i-plau de l’Alcalde, que s’adjunta amb el referit escrit: 
 
Primer.- Sol·licitar a aquesta Diputació la cessió a l’Ajuntament de Vic de la titularitat, 
d’acord amb uns plànols que s’adjunten amb l’escrit de petició de l’Ajuntament, dels 
trams de carreteres següents: 
 

- Del p.k. 0 a l’1+625 de la carretera BV-4316, de Vic a la Ctra. de Moià a Calaf 
per Súria. 

- Del p.k. 2+640 al 3+547 de la mateixa carretera BV-4316. 
- Del p.k. 0 al 0+920 de la carretera C-153, de Vic a Olot per Roda de Ter. 

 
Segon.- Sol·licitar a aquesta Diputació que, prèviament a la cessió de les vies 
esmentades, realitzi una intervenció integral de reforma i adequació d’aquestes 
carreteres, per tal de procedir a la cessió de la titularitat de les vies en benefici de 
l’Ajuntament en unes condicions òptimes d’estat i conservació. 
 
ATÈS que la petició de l’Ajuntament de Vic esmentada en el punt primer comporta el 
traspàs de titularitat a l’Ajuntament dels referits trams de les esmentades carreteres 
BV-4316 i C-153, les quals actualment formen part de les vies locals que estan 
gestionades per la Diputació de Barcelona, a l’empara de la Disposició Transitòria 
Primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, en el terme 
municipal de Vic. 
 
VIST l’informe tècnic que en data 11 d’abril de 2008 ha estat emès per l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia en relació a la petició de 
l’Ajuntament de Vic en els termes següents: 
(...) 
 
“En referència a la sol·licitud de l’Ajuntament de Vic, de cessió de la titularitat de les 
carreteres BV-4316 i C-153, us comunico següent: 
L’Ajuntament sol·licita la petició de traspàs a la seva competència, de la titularitat dels 
trams següents de carreteres: 

C-153     Pkm – 0+000 al 0+920 
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BV-4316 Pkm – 0+000 al 1+625 
              Pkm – 2+640 al 3+547 

 
C-153 
El tram de la carretera C-153 que es sol·licita està qualificat de travessera urbana, 
entre el Pkm – 0+000 i el 0+384 i d’urbà entre el Pkm – 0+384 i el 0+900, essent els 
últims 20 metres l’últim carrer de la població de Vic. El trànsit que circula per tot el tram 
del qual es sol·licita el traspàs, és eminentment urbà i la carretera es pot entendre com 
un carrer de  la població. 
El tram està en un correcte estat de conservació, en el qual la senyalització horitzontal 
és l’únic que baixa del standard. 
En un màxim de tres mesos es té programat tornar a repintar tota la carretera inclòs el 
tram del qual es sol·licita el traspàs. 
 
BV-4316 
De la carretera BV-4316 es sol·licita el traspàs de dos trams, el primer afecta 
principalment al nucli de població de Vic i el segon a la ‘pedania’ de Sentfores. 
En el primer tram la qualificació urbanística és de travessera, zona urbana i zona 
urbanitzable, existint algú petit tram no urbà que coincideix amb l’enllaç de la N-152 
antiga i la C-17. El trànsit que circula pel tram és principalment urbà. 
En el segon tram la qualificació urbanística és de travessera urbana i urbà. El trànsit 
que circula està repartit entre el propi de la zona urbana, el de origen-destí Vic – 
Sentfores i viceversa i altre de pas, essent aquest últim el minoritari. 
El que succeeix en aquest segon tram és que els punts quilomètrics proposats per 
l’Ajuntament, en el seu escrit, no coincideixen amb el plànol presentat, el que és el 
lògic. En l’escrit el punt quilomètric proposat de l’inici del traspàs (Pkm – 2+640) és un 
punt intermedi de la travessera urbana, el lògic seria el Pkm – 2+567 que és el punt de 
entrada a la rotonda que existeix a l’inici de Sentfores. El punt final (Pkm – 3+547) és 
un punt de la carretera en tram en descampat; el lògic seria el Pkm – 3+318 que és el 
punt de sortida de la rotonda que existeix a la sortida de l’eixample de Sentfores. 
Els dos trams de carretera dels quals es proposa el traspàs estan en un estat de 
conservació que es pot qualificar d’òptim. 
Per coherència lineal en l’itinerari de conservació, manteniment, protecció, ús i defensa 
de la via, es proposa que es traspassi des del Pkm – 0+000, inici de la carretera, fins 
al Pkm – 3+318, punt de sortida de la rotonda de l’eixample de Sentfores.” (...) 
 
VISTES les fitxes de les dades geomètriques dels trams de les carreteres objecte de 
l’esmentada petició municipal i de la proposta de traspàs formulada en l’informe tècnic 
transcrit, les quals s’adjunten com annex a aquest. 
 
ATÈS que l’article 9, apartat 14, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva respecte a les carreteres i camins l’itinerari dels 
quals passi íntegrament per territori de Catalunya.  
 
ATÈS que la Disposició Transitòria primera de la Llei catalana 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres, en el seu punt 3, estableix que mentre no sigui efectiva la 
transferència de les xarxes de carreteres de les quatre diputacions catalanes a la 
Generalitat de Catalunya, aquestes continuaran explotant les carreteres de la seva 
xarxa actual. 
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ATÈS que l’article 38.1 de la mateixa Llei 7/1993 disposa que “les carreteres de la 
Generalitat o els trams concrets que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal, 
es poden traspassar als ajuntaments respectius, a proposta d’aquests o per iniciativa 
de l’Administració de la Generalitat, si hi ha acord entre les administracions cedent i 
cessionària”, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat per 
Decret 293/2003, de 18 de novembre, determina: “A aquests efectes tenen la condició 
de xarxa viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
ATÈS que l’article 173 del citat Reglament disposa el següent, pel que fa al 
procediment de traspàs: 
 
“1. L’expedient de traspàs s’ha de promoure a instància de l’ajuntament corresponent o del 
departament competent en matèria de carreteres. 
 
2. L’expedient s’inicia a la direcció general competent i ha de ser resolt pel conseller o 
consellera, a proposta del director o directora general, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària; en cas contrari, ha de ser resolt pel Govern de la Generalitat.”   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Diputada Presidenta eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de 
seguiment de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, l’adopció dels següents  
 

A  C  O  R  D  S 
 

Primer.- Aprovar l’informe tècnic reproduït a la part expositiva d’aquest Dictamen, que 
ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en resposta a la 
petició formulada per l’Ajuntament de Vic a aquesta Diputació en execució de l’acord 
municipal adoptat en sessió plenària celebrada en data 3 de març de 2008, notificat 
mitjançant ofici de 6 de març de 2008, presentat davant d’aquesta Diputació amb data 
10 de març de 2008, respecte al traspàs de titularitat de determinats trams de les 
carreteres C-153 i BV-4316, actualment gestionades per la Diputació de Barcelona en 
el terme municipal de Vic. 
 

Segon.- Informar favorablement la incoació d’un expedient de traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament de Vic, del tram de la carretera C-153 comprès entre els p.k. 0+000 i  
0+920 i, pel que respecta a la petició de l’Ajuntament de Vic dels trams de la carretera 
BV-4316 que s’indiquen en l’esmentat acord plenari municipal, proposar el traspàs del 
tram de l’esmentada carretera BV-4316 que va del p.k. 0+000 (inici de la carretera) fins 
al p.k. 3+318 (punt de sortida de la rotonda de l’eixample de Sentfores), de conformitat 
amb les conclusions de l’esmentat informe tècnic de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació. 
 
Tercer.- Trametre el proposat expedient de traspàs dels esmentats trams de 
carreteres, elevant la petició formulada per l’Ajuntament de Vic, juntament amb les 
conclusions exposades en el referit informe tècnic d’aquesta Diputació, a la Direcció 
General de Carreteres depenent del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, perquè prengui la resolució que sigui 
procedent, una vegada acomplerts els tràmits pertinents. 
 
Quart.- Notificar a l’Ajuntament de Vic els presents acords per al seu coneixement i als 
efectes procedents.” 
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I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 

Oberta la part no resolutiva de la sessió: seguiment i control de la gestió 
corporativa, es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació, compresos entre el número 2391 fins al 3776, així com el número 3487, 
dictat per la Presidència delegada de l’Àrea de Coordinació i de Govern Local. Al propi 
temps es dona compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les 
sessions ordinàries dels dies 3 i 17 d’abril de 2008. 
 

I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 
les 12 hores i 25 minuts. 
 

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
El President       
Antoni Fogué Moya      La Secretària General 
        Petra Mahillo García 
 


