Àrea de Presidència
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 5 DE JUNY DE 2008
A la ciutat de Barcelona, el dia 5 de juny de 2008, a les 12 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, 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, del
vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles i de les diputades i diputats que
s'esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat Solé, Xavier Amor
Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya,
Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran
Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern,
Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons,
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, Josep Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés,
Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Amparo
Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Juan Carlos del Río Pin, 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 la diputada Teresa Padrós Casañas.
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 8 de maig de 2008 i extraordinària de data 8 de maig de 2008.
Pel Sr. President, i en relació als esborranys de les actes de les sessions plenàries
ordinària de data 8 de maig de 2008 i extraordinària de data 8 de maig 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. Juan Carlos
del Rio Pin pel Partit Judicial de l’Hospital del Llobregat de la llista electoral del
Partit Popular.
La Presidència sol·licità al Sr. Juan Carlos del Rio Pin 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 juro”
Seguidament la Presidència lliurà al Diputat l’escut de la Diputació de Barcelona.
I el Ple en restà assabentat.
SECRETARIA GENERAL
2.- Donar compte del decret de la Presidència de data 8 de maig d’enguany, que
resol nomenar un nou membre de la Junta de Govern i delegació de
competències conferides per la Presidència.
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13
d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i
President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves,
com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del
Govern d’Espanya.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 d’abril de
2008, ha elegit President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya,
per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 5/85, 19
de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec
d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió del càrrec de
President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets, honors i
prerrogatives que, com a tal, li pertoquin.
Vist que la Presidència, mitjançant Decret núm. 3418 de data 22 d’abril de 2008, va
acordar nomenar 16 membres de la Junta de Govern, restant vacant el nomenament
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d’un d’ells, d’acord amb el límit màxim legal; així com acordar delegar determinades
competències pròpies de la Presidència en favor de la Junta de Govern.
Vista la necessitat de procedir al nomenament del número 17 de membres de ple dret
de la Junta de Govern, és necessari procedir a modificar parcialment el Decret
d’aquesta Presidència de 22 d’abril de 2008.
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions, la Junta de
Govern.
Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; l’article 90.2 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el Text refós de la Llei municipal i de règim
local en Catalunya; l’article 9 del vigent Reglament Orgànic d’aquesta Diputació i
l’article 72 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, estableixen que la Junta de
Govern estarà integrada pel President i un nombre de Diputats/des no superior al terç
del nombre legal de membres de la Diputació, nomenats i separats lliurement per la
Presidència.
Atès que l’article 35.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, aprovada per
Llei 7/85, de 2 d’abril; l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 73.2
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals regulen
les competències de la Junta de Govern, que són les següents:
a) L’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que la Presidència de la Diputació li delegui.
c) Les competències que expressament li atribueixin les lleis.
Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de data 17 d’abril de 2008.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i 9 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació.
Resolc :
Primer.- Modificar parcialment els apartats primer i segon del Decret d’aquesta
Presidència, de data 22 d’abril de 2008, pel qual es va aprovar el nomenament dels
membres de la Junta de Govern.
Segon.- En conseqüència amb l’apartat anterior NOMENAR membres de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona les Ilmes/s. senyores i senyors Diputades/ts
següents:
1.
Bartomeu Muñoz Calvet
2.
Màrius García Andrade
3.
Jaume Vives Sobrino
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Carles Martí Jufresa
Lluís Recoder Miralles
Anna Hernández Bonancia
Josep Monràs Galindo
Dolores Gómez Fernández
Montserrat Ballarín Espuña
José Manuel González Labrador
Carme García Suárez
Josep Mayoral Antigas
Joan Antoni Baron Espinar
Teodoro Romero Hernández
Immaculada Moraleda Pérez
Xavier Florensa Cantons
Rafael Roig Milà

2. Assistiran a les reunions de la Junta de Govern, amb veu i sense vot, els Portaveus
dels Grups polítics PSC-PM i ICV-EUIA-EPM, Ilms. Srs. Jordi Labòria Martorell i Arnau
Funes Romero, així com el Diputat adjunt de l’Àrea de Presidència, Ilm. Sr. Manuel
Bustos Garrido.
Tercer.- En conseqüència amb l’apartat anterior, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona ESTARÁ INTEGRADA pels membres següents,
President:
L’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, President de la Diputació de Barcelona
Vocals de ple dret:
1. Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet
2. Ilm. Sr. Màrius García Andrade
3. Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino
4. Ilm. Sr. Carles Martí Jufresa
5. Ilm. Sr. Lluís Recoder Miralles
6. Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia
7. Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo
8. Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández
9. Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
10. Ilm. Sr. José Manuel González Labrador
11. Ilma. Sra. Carme García Suárez
12. Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas
13. Ilm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar
14. Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández
15. Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
16. Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
17. Illm. Sr. Rafael Roig Milà
Quart.- MODIFICAR l’apartat tercer del decret d’aquesta Presidència, de 22 d’abril de
2008, apartat 4.c, tot fixant l’import dels convenis en 100.000 € amb efectes per a les
propostes tramitades a partir del 9 de maig de 2008, i RATIFICAR la resta de
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previsions, per la qual cosa ES DELEGUEN en favor de la Junta de Govern l’exercici
de les competències següents:
1

L’alienació de patrimoni quan el valor dels béns o drets sigui igual o inferior a
3.000.000 € i superior a 60.000 €, i l’alienació hagi estat prevista en el
Pressupost.

2

En l’àmbit de la gestió del patrimoni:
2.1 La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una
durada superior a quatre anys.
2.2 La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a
3.000.000 € i superior a 60.000 €.
2.3 La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació, d’acord amb les
Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de
gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996).

3

La designació de representants en altres entitats.

4

L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents:
a) Convenis marc o protocols generals.
b) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris.
c) Convenis específics per un import superior a 100.000 €, inclosos els dels
Organismes públics de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit d’aplicació
del Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat.

5

L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb
projectes d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades
i
agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari.

6

L’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en
concurrència competitiva, incloses les dels Organismes públics de la
Diputació de Barcelona, i la concessió de les que es derivin.

7

En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les
prescripcions següents:
a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges
del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i
del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit
corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.

8.

L’adopció de mesures o l’establiment de criteris de coordinació general en
relació amb els serveis i els organismes depenents de la Corporació, a
proposta de la Presidència.
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9.

L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit
Local i Caixa de Crèdit de Cooperació Local.

10.

La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra actes dictats
definitivament en relació amb les matèries delegades, i, en especial, la
resolució dels recursos de reposició, potestatius i obligatoris, regulats en la
Llei 30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la Llei4/99, de
13 de gener, i en l’article 108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; les resolucions
econòmic – administratives segons la seva legislació especial, així com la
resolució de les reclamacions administratives prèvies en matèria civil i laboral
a l’exercici d’accions judicials previstes en la legislació vigent i la resolució
dels recursos de revisió en els termes previstos en l’article 118 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/99, de 13 de
gener i també la revocació d’actes i la rectificació d’errors materials, de fet o
aritmètics, en els termes i supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Cinquè.- Els actes dictats en l’exercici de les competències delegades
S’ENTENDRAN DICTATS PER LA PRESIDÈNCIA d’acord, amb el que disposa
l’article 13.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la
Llei 4/99, de 13 de gener, i considerar que els esmentats acords posen fi a la via
administrativa, d’acord amb el que disposen els articles 52.2.b de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 172 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.
Sisè.- En totes les resolucions que adopti la Junta de Govern per delegació d’aquesta
Presidència,
S’HA
DE
FER
CONSTAR
EXPRESSAMENT
AQUESTA
CIRCUMSTÀNCIA en compliment del que Disposa l’article 13.4 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, en la seva redacció donada per la Llei 4/99, de 13 de gener, per la qual
s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Setè.- Les competències delegades en favor de la Junta de Govern EN CAP CAS
PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS i seran exercides
personalment per l’òrgan delegat.
Vuitè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura
prèvia acceptació dels membres nomenats i produirà efectes jurídics fins que la
Presidència no acordi la seva avocació o revocació o es produeixi el nomenament d’un
nou President o Presidenta d’aquesta Corporació local.
Novè.- PUBLICAR AQUESTA RESOLUCIÓ en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauló d’anuncis d’aquesta Diputació, en compliment del que disposa l’article 64.2 del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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Desè.- DONAR COMPTE AL PLE de la present resolució, en la primera sessió que
celebri, pel seu coneixement i efectes, en compliment del que disposa l’article 35.1 de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article 64.4 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.”
I el Ple, en restà assabentat.
3.- Donar compte del decret de la Presidència de data 8 de maig d’enguany,
sobre delegació de Presidents d’Àrees, d’Organismes Autònoms i nomenament
de Diputats/des delegats/des i Adjunts d’Àrees.
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13
d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i
President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves,
com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del
Govern d’Espanya;
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril
de 2008, ha acordat elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Antoni
Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei
Orgànica 5/85, 19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió
del seu càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquin;
Vist que els articles 35.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 90.4 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, 6 del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació i
63.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faculten el President
de la Diputació per delegar l’exercici de determinades atribucions en membres de la
Junta de Govern, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses
específics, pugui realitzar en favor de qualsevol altre Diputat/da, encara que no sigui
membre de ple dret de la Junta de Govern;
Vist que l’article 63.3 i 4 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, regula la possibilitat que les delegacions en favor dels membres de la Junta de
Govern o de qualsevol altre Diputat/da puguin ser delegacions genèriques si es
refereixen a una o vàries àrees o matèries, en tal cas, podrà inclusivament delegar la
facultat per dictar actes administratius que afectin a tercers, i delegacions especials
per a la direcció o gestió d’un assumpte determinat;
Vist el Decret d’aquesta Presidència, de 22 d’abril de 2008 (núm. 3419/08), mitjançant
el qual van delegar-se les presidències d’Àrees i de Consorcis, i van ser nomenats
Diputats delegats i Diputats adjunts d’Àrea;
Atès que el Ple Corporatiu, en la sessió celebrada el 8 de maig de 2008, ha adoptat,
entre altres, l’acord de crear l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i la Comissió
Informativa i de Seguiment amb la mateixa denominació;
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Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de la Diputació de 17 d’abril de
2008;
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació.
RESOLC
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret de la Presidència de 22 d’abril de 2008
(núm. 3419/08), sobre Delegació de Presidències d’Àrees i de Consorcis, Diputats
delegats i Diputats adjunts d’Àrees.
Segon.- DELEGAR LA PRESIDÈNCIA de les Àrees de la Diputació de Barcelona que
s’indicaran en les Diputades i els Diputats següents:
a) Ilm. Sr. Rafael Roig Milà, la Presidència de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns.
b) Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia, la Presidència de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge.
c) Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo, la Presidència de l’Àrea d’Esports.
d) Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández, la Presidència de l’Àrea de Salut Pública i
Consum.
e) Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, la Presidència de l’Àrea de Benestar Social.
f) Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència de l’Àrea de Cultura.
g) Ilma. Sra. Carme García Suárez, la Presidència de l’Àrea d’Educació.
h) Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas, la Presidència de l’Àrea d’Espais Naturals.
i) Ilm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar, la Presidència de l’Àrea de Medi Ambient.
j) Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández, la Presidència de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic.
k) Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, la Presidència de l’Àrea d’Igualtat i
Ciutadania.
l) Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons, la Presidència de l’Àrea de Comerç.
Tercer.- DELEGAR la Presidència de les Comissions Informatives i de Seguiment de
la Diputació de Barcelona que s’indicaran, en les Diputades i els Diputats següents:
a) Ilm. Sr. Rafael Roig Mila, la Presidència de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns.
b) Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia, la Presidència de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.
c) Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo, la Presidència de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Esports
d) Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández, la Presidència de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Salut Pública i Consum
e) Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, la Presidència de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Benestar Social
f) Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència de la Comissió Informativa i
de Seguiment de Cultura
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g) llma. Sra. Carme García Suárez, la Presidència de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Educació
h) Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas, la Presidència de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Espais Naturals
i) Ilm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar, la Presidència de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Medi Ambient
j) Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández, la Presidència de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Desenvolupament Econòmic
k) Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, la Presidència de la Comissió Informativa i
de Seguiment d’Igualtat i Ciutadania
l) Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons, la Presidència de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Comerç
Quart.- NOMENAR Diputades i Diputats delegats, per a les matèries i els serveis que
s’indicaran, les persones següents:
a) Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell, Diputat Delegat per a la Cooperació al
Desenvolupament i l’Assistència Local, adscrit a l’Àrea de Presidència.
b) Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, Diputat Delegat per a la Societat del
coneixement, adscrit a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns.
c) Ilma. Sra. Carmen García Lores, Diputada delegada per a la Cultura popular i
tradicional, adscrita a l’Àrea de Cultura.
d) Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella , Diputat delegat de Turisme, adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament econòmic.
e) Ilm. Sr. Xavier Amor Martín, Diputat delegat de Participació ciutadana, adscrit a
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania.
Cinquè.- NOMENAR Diputats adjunts d’Àrea les persones següents:
a) Ilm. Sr. Manuel Bustos Garrido, Diputat adjunt de l’Àrea de Presidència el qual
assumirà també les tasques de representació institucional de la Diputació de
Barcelona en aquelles activitats i esdeveniments que organitzi o participi la
Corporació en l’àmbit de les relacions europees.
b) Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, Diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns.
c) Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano, Diputada adjunta de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns.
d) Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño, Diputat adjunt de l’Àrea d’Esports.
e) Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas, Diputada adjunta de l’Àrea de Benestar Social.
Sisè.- DISPOSAR que les Diputades i els Diputats esmentats en els apartats anteriors
exerciran les competències que, delegades per aquesta Presidència, s’indiquen a
continuació:
6.1

Les Presidentes i els Presidents delegats d’Àrea, en relació amb el seu àmbit i
d’acord amb les previsions d’aquest apartat 5, exerciran les competències
següents:
a)
Convocar i presidir les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de
Seguiment.
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b)

Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits a
l’Àrea, incloses les facultats de formular propostes i de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers. Entre altres, es
consideren inclosos en la delegació els actes següents:
b.1)
La resolució dels recursos de reposició.
b.2)
L’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no
superi els 6.000.000 € i sempre que estiguin previstos en el Pressupost.
b.3)
La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el
compromís que se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a
30.050,60 €.
b.4)
L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import
no superior a 6.000 €.
b.5)
L’atorgament de premis i beques.
b.6) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, les
previsions que determinen les bases d’execució del pressupost.

c)

En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin
les prescripcions següents:
c.1)
Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no
regirà en l’arrendament d’immobles.
c.2)
Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital
i amb les transferències corrents que es derivin de convenis subscrits
amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els
percentatges del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al
segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells
referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.

d)

En el marc dels programes de l’Àrea respectiva, aprovar la cessió d’ús de
béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 €.

e)

Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat
amb la memòria de necessitats elaborada.

f)

Aprovar i adjudicar els contractes menors, llevat dels arrendaments i dels
de manteniment, neteja o anàlegs de caràcter continuat gestionats per
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns.

g)

Ordenar la preparació, execució i publicació de les resolucions i acords
de la Diputació relatius als assumptes de la seva competència.

h)

Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres
documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de
l’exercici de les facultats delegades en aquest acte, en aquells supòsits
que la representació no sigui exercida per la Presidència de la
Corporació.
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i)

6.2

Aquelles altres necessàries per al bon funcionament dels serveis propis
del seu àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en
la present delegació o en les bases d’execució del pressupost.

Les competències previstes en les lletres b) a i) de l’apartat 6.1 es deleguen
també genèricament en favor dels Diputats delegats i Diputades delegades en
relació amb la matèria o els serveis, la gestió dels quals tinguin encomanada.

Els Diputats delegats i les Diputades delegades exerciran aquestes competències
d’acord amb l’adscripció a l’Àrea corresponent i amb dependència del seu President o
de la seva Presidenta.
6.3

Les Diputades i els Diputats adjunts d’Àrea exerciran les atribucions següents:
a)
Presidir i convocar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de
Seguiment en absència del President o Presidenta de l’Àrea.
b)
Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea, que
el President o Presidenta d’aquesta li encarregui expressament.
c)
Impulsar i dirigir algun o alguns serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec i
sota la supervisió del President o de la Presidenta de l’Àrea.
d)
Signar per ordre del President o Presidenta de l’Àrea la documentació de
tràmit pròpia del funcionament ordinari dels Serveis adscrits a l’Àrea,
llevat de la que suposi l’emissió o la resolució d’actes que afectin tercers,
així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat prèviament
resolts per l’òrgan competent.
e)
Substituir el President o Presidenta de l’Àrea en els supòsits d’absència,
malaltia o vacant.
f)
Aquelles altres que li siguin delegades específicament per la Presidència
de la Corporació.

6.4

Amb el caràcter d’òrgans de contractació, es deleguen a favor de les
Presidències i del Diputat adjunt de les Àrees que s’indiquen en el número 6.4.5,
i en relació amb el seu àmbit, les competències següents:

6.4.1 Aprovar i adjudicar els expedients de contractació, llevat dels arrendaments i
dels de manteniment, neteja o anàlegs de caràcter continuat gestionats per l’Àrea de
Hisenda i Recursos Interns, els imports dels quals ultrapassin els llindars dels imports
dels contractes menors i fins al límit quantitatiu de 6.000.000 €, amb l’excepció dels
contractes de concessió d’obra pública i de col·laboració entre el sector públic i el
sector privat, la competència dels quals correspon al Ple.
6.4.2

Aprovar els actes relatius al patrimoni que es detallen a continuació:
a)
L’adquisició de béns i drets quan el seu valor sigui igual o inferior a
3.000.000 € i superior a 18.000 €.
b)
La concessió de béns amb un cànon igual o inferior a 3.000.000 € i
superior a 18.000 €.

6.4.3

Les atribucions assenyalades en el número anterior inclouran l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest darrer
cas s’observin les prescripcions següents:

11

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

a)
b)

Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà
en l’arrendament d’immobles.
Que no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici següent
immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart,
percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va
comprometre’s l’operació.

6.4.4

Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara
els relatius a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses
les de major amidament-, de pròrrogues no penalitzades en cas de demora en
l’execució, de devolució i cancel·lació de garanties definitives, de liquidació de
contractes, de plans de seguretat i salut en el treball i d’altres anàlegs,
excepció feta dels contractes menors.
No s’entendrà acte d’execució a aquests efectes l’aprovació d’actes de fixació
de preus contradictoris.

6.4.5

Les competències detallades en els quatre números anteriors seran
exercides:
a)
Per la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge, en relació amb els expedients tramitats per la Gerència i pels
Serveis i Oficines adscrits a l’Àrea.
b)
Per la Presidència delegada de l’Àrea d’Espais Naturals, en relació amb
els expedients tramitats per la Gerència que hi és adscrita.
c)
Pel Diputat adjunt d’Hisenda i Recursos Interns, Il·lm. Sr. Ezequiel
Martínez Mulero, en relació amb els expedients tramitats per la resta de
Serveis i Oficines de la Corporació diferents dels esmentats en els dos
paràgrafs anteriors.

6.5.

Delegar en l’Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia, Presidenta delegada de
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, les competències de la
Presidència relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei
d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957.

6.6.

Delegar en favor de les Diputades i els Diputats esmentats en els apartats
anteriors la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra
actes dictats definitivament en relació amb les matèries delegades, i, en
especial, la resolució dels recursos de reposició, potestatius i obligatoris,
regulats en la Llei 30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per
la Llei4/99, de 13 de gener, i en l’article 108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; les
resolucions econòmic – administratives segons la seva legislació especial,
així com la resolució de les reclamacions administratives prèvies en matèria
civil i laboral a l’exercici d’accions judicials previstes en la legislació vigent i la
resolució dels recursos de revisió en els termes previstos en l’article 118 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/99, de 13
de gener i també la revocació d’actes i la rectificació d’errors materials, de fet
o aritmètics, en els termes i supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Setè.- DELEGAR la Presidència dels Organismes autònoms de la Diputació de
Barcelona que s’indicaran en els Diputats següents:
a) Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz, President delegat de l’Institut del Teatre.
b) Ilm. Sr. Rafael Roig Milà, President delegal de l’Organisme de Gestió
Tributaria.
c) Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo, President delegat del Patronat d’Apostes.
d) Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano, Presidenta delegada de la
Fundació Pública Casa de Caritat.
Vuité.- DELEGAR la Presidència dels Consorcis que s’indicaran en els Diputats
seguents:
- I.lm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència del Consorci de les

Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
- I.lm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència del Consorci del Centre de

Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.
- I.lm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència del Consorci del Patrimoni

de Sitges.
Novè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura,
prèvia acceptació per part de les Diputades i Diputats nomenats, i produirà efectes
jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es produeixi el
nomenament d’un nou President o Presidenta de la Diputació.
Desè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí oficial de la Província i en el tauló
d’anuncis de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 64.2 de Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Onzè.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de la present resolució, per al seu
coneixement, i en compliment del que disposa 64.4 de Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.”
I el Ple, en restà assabentat.
4.- Donar compte del decret de la Presidència de data 9 de maig d’enguany,
sobre delegació de la representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat
de la Fundació Carles Pi i Sunyer i en el Consorci del Mercat Audiovisual de
Catalunya.
“El Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 d’abril de
2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i President
de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, com a
conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del Govern
d’Espanya.
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En sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril de 2008, el Ple de la Diputació va
acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona a l’Excm. Sr. Antoni Fogué
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 5/85, de
19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec
de President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Anteriorment, i amb motiu de la configuració del cartipàs provincial de l’actual mandat,
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26.7.2007, va
acordar nomenar els representants de la Corporació en els diferents ens i organismes
on hi ha participa o te presència, que en virtut de les corresponents disposicions
estatutàries, la designació corresponia efectuar-la a aquest òrgan.
La renúncia al càrrec de President de la Diputació de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho
Chaves, i el nomenament de l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya com a nou President, fa
necessari adaptar aquells nomenaments, en ordre a que el nou President passi a
ocupar aquella representació que per raó del càrrec li correspon, i a designar nou
representant, o a delegar-ho, allà on consideri oportú.
La competència per a l’adopció d’aquests acords, correspon al President, i és per això,
que en ús de les facultats conferides,
RESOLC:
Primer.- Delegar la representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals, d’acord amb l’art. 11 dels
Estatuts de la Fundació en favor del Sr. Antoni Montseny Domenech.
Segon.- Delegar la representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci del
Mercat Audiovisual de Catalunya, en qualitat de Vice president, d’acord amb l’art.
9.1.b) dels Estatuts del Consorci en favor de l’Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Tercer.- Notificar les delegacions a la Fundació Pi i Sunyer i al Consorci del Mercat
Audiovisual de Catalunya, i als interessats, per al seu coneixement i efectes.
Quart.- Donar compte al Ple de la present resolució, per al seu coneixement.”
I el Ple, en restà assabentat.
5.- Donar compte del decret de la Presidència de data 9 de maig d’enguany, que
resol aprovar el text refós de les atribucions i delegacions conferides en òrgans
de la Diputació, les atribucions que es reserva la Presidència i les delegades pel
Ple (Refosa 1/2008).
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13
d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i
President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves,
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com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del
Govern d’Espanya;
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril
de 2008, ha acordat elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Antoni
Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei
Orgànica 5/85, 19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió
del seu càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquin;
Vist que els articles 35.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 90.4 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, 6 del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació i
63.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faculten el President
de la Diputació per delegar l’exercici de determinades atribucions en membres de la
Junta de Govern, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses
específics, pugui realitzar en favor de qualsevol altre Diputat/da, encara que no sigui
membre de ple dret de la Junta de Govern;
Vist que l’article 63.3 i 4 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, regula la possibilitat que les delegacions en favor dels membres de la Junta de
Govern o de qualsevol altre Diputat/da puguin ser delegacions genèriques si es
refereixen a una o vàries àrees o matèries, en tal cas, podrà inclusivament delegar la
facultat per dictar actes administratius que afectin a tercers, i delegacions especials
per a la direcció o gestió d’un assumpte determinat;
Vist el Decret d’aquesta Presidència, de 22 d’abril de 2008 (núm. 3419/08), deixat
sense efecte pel de 8 de maig de 2008 (núm. 4069/08), mitjançant el qual van
delegar-se les presidències d’Àrees, d’Organismes autònoms i de Consorcis, i van ser
nomenats Diputats delegats i Diputats adjunts d’Àrea i van ser conferides delegacions i
competències;
Vist el Decret d’aquesta Presidència, de 22 d’abril de 2008 (núm. 3418/08), modificat
pel de 8 de maig de 2008 (núm. 4068/08), mitjançant el qual va nomenar-se un nou
membre de la Junta de Govern i van ser delegades competències en aquest òrgan;
Atesa la necessitat d’incorporar la modificació introduïda en les competències de la
Presidència i del Ple per la L 30/2007, de 31 d’octubre, de contractes del sector públic,
sobre adquisició i alienació de patrimoni, el que ha comportat la variació de la
delegació conferida pel Ple, en data 30 de març de 2000, en favor de la Junta de
Govern;
Atesa la necessitat d’adequar a la nova estructuració de competències les mesures
relatives al Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011;
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Atès que, als efectes de claredat, resulta necessària una refosa que reculli les
atribucions i les delegacions conferides en òrgans de la Diputació, les atribucions que
es reserva la Presidència i les delegades pel Ple;
Vist el text elaborat que, com a Refosa 1/2008 (annex I), recull les delegacions de
competències i les atribucions dels òrgans de la Diputació, diferents del Ple, i el
document complementari (annex II) que ressalta les modificacions introduïdes;
Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de la Diputació de 17 d’abril de
2008;
En ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR el text refós de les atribucions i delegacions conferides en òrgans
de la Diputació, les atribucions que es reserva la Presidència i les delegades pel Ple
(Refosa 1/2008), el qual s’adjunta com annex I i forma part integrant de la Present
Resolució.
Segon.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la Refosa
1/2008, sobre atribucions i delegacions conferides en òrgans de la Diputació, les
atribucions que es reserva la Presidència i les delegades pel Ple.
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol altra resolució que, en tot o en part,
s’oposi a la present.
Sisè.- DONAR COMPTE AL PLE de la present Resolució.”
I el Ple, en restà assabentat.
6.- Donar compte del dictamen aprovat per la Junta de Govern de data 22 de
maig d’enguany, que proposa designar representants de la Diputació en
diversos Organismes i Entitats.
“El Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 d’abril de
2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i President
de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, com a
conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del Govern
d’Espanya.
En sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril de 2008, el Ple de la Diputació va
acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona a l’Excm. Sr. Antoni Fogué
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 5/85, de
19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec
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de President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Anteriorment, i amb motiu de la configuració del cartipàs provincial de l’actual mandat,
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26.7.2007, va
acordar nomenar els representants de la Corporació en els diferents ens i organismes
on hi ha participa o te presència, que en virtut de les corresponents disposicions
estatutàries, la designació corresponia efectuar-la a aquest òrgan.
La renúncia al càrrec de President de la Diputació de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho
Chaves, i el nomenament de l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya com a nou President, fa
necessari adaptar aquells nomenaments, en ordre a que el nou President passi a
ocupar aquella representació que per raó del càrrec li correspon, i a designar nou
representant, allà on fins ara estava per la seva condició de Diputat.
La competència per a l’adopció d’aquests acords, correspon a la Junta de Govern.
És per això, doncs, que aquesta Presidència, per tal de procedir a la substitució del Sr.
Fogué o Corbacho, segons correspongui, en Consorcis Participats, Empreses
Participades i Organismes Alens. sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Nomenar els Ilms. Srs. Diputats/Diputades i demés persones que s’esmenten
a continuació, en substitució dels Excm. Sr. Antoni Fogué Moya i Excm. Sr. Celestino
Corbacho Chaves, segons s’indica, representants de la Diputació de Barcelona en
cadascú dels Consorcis participats, Empreses participades i Organismes aliens que es
detallen, d’acord amb els propis Estatuts:
1.- Consorci de Comunicació Local
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. JOSEP MAYORAL
ANTIGAS, com a vocal al Consell General del Consorci de Comunicació Local,
per cobrir la vocalia que deixa vacant l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves.
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona al Consell General com a
vocal, el SR. MANEL MARTÍNEZ DÍAZ en substitució del Sr. Marc Rius Piniés
2.- Consorci Centre de Cultura Contemporània (Casa de Caritat)
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona al Consell General com a
vocal, l’Im. Sr. MARIO SANZ SANZ per cobrir la vocalia que deixa vacant l’Excm.
Sr. Antoni Fogué Moya, al qual li correspon, a partir d’ara, la Presidència del
Consorci Centre de Cultura Contemporània (Casa de Caritat), d’acord amb els
propis Estatuts.
3.- Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació de l’Administració Local
(CEMICAL)
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona a la Junta de Govern del
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació de l’Administració Local (CEMICAL),
en qualitat de President, l’Im. Sr. RAFAEL ROIG MILÀ.

17

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

4.- Consorci del Gran Teatre del Liceu
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona a la Junta de Govern i
proposar que ho sigui de la Comissió Executiva com a vocal, l’Im. Sr.
BARTOMEU MUÑOZ CALVET per cobrir la vocalia que deixa vacant l’Excm. Sr.
Antoni Fogué Moya, al qual li correspon, a partir d’ara, la Vicepresidència del
Consorci del Gran Teatre del Liceu, d’acord amb els propis Estatuts.
5.- Federació de municipis de Catalunya
Ratificar la designació de l’Excm. Sr. ANTONI FOGUÉ MOYA, com a
representant de la Diputació de Barcelona a la Federació de Municipis de
Catalunya.
6.- Fundació CIDOB
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. XAVIER AMOR
MARTÍN en el Patronat de la Fundació CIDOB, Centre d’Informació i
Documentació Internacionals a Barcelona, i substitut.
7.- Fundació del Gran Teatre del Liceu
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat, com a vocal,
l’Im. Sr. BARTOMEU MUÑOZ CALVET per cobrir la vocalia que deixa vacant
l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, al qual li correspon, a partir d’ara, la
Vicepresidència de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, d’acord amb els propis
Estatuts.
8.- Fundació Privada Palau
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona al Patronat de la Fundació
Privada Palau, l’Excm. Sr. ANTONI FOGUÉ MOYA.
9. Consorci Local per al desenvolupament de Xarxes de Telecomunicacions i
Noves Tecnologies – LOCALRET
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. EZEQUIEL
MARTÍNEZ MULERO en l’Assemblea del Consorci.
10. Fundació Privada, Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals
Proposar que s’integri en el Patronat el representant de la Diputació de
Barcelona, designat com a representant en la Fundació CIDOB, Il·lm. Sr.
XAVIER AMOR MARTÍN.
Segon.- Notificar als ens, òrgans i organismes afectats que, d’acord amb els propis
Estatuts, l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, assumeix com a membre nat, i per raó del
seu càrrec
a) La Presidència de:
- Xal, Xarxa Audiovisual Local
- Consell d’Accessibilitat
b) La Presidència honorífica de:
- Fundació Josep Comaposada
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c) La Vicepresidència de :
- Consorci del Gran Teatre del Liceu
- Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
- CUIMPB- Centre Ernest Lluch
- Consorci de les Biblioteques de Barcelona
d) La representació a:
- Comissió de Cooperació Local (Generalitat de Catalunya, Governació)
- Fundació Privada President Samaranch
- Hospital Clínic de Barcelona
- Patronat de la Muntanya de Montserrat
Tercer.- Donar compte al Ple del present Dictamen, als efectes del seu coneixement.”
I el Ple, en restà assabentat.
7.- Dictamen de data 5 de juny de 2008 que proposa al Ple, donar-se per
assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment, de
la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, i els membres que
la integren.
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària, celebrada el 22 d’abril de
2008, va acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona, a l’Excm. Sr. Antoni
Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei
Orgànica 7/85, de 19 de juny, del règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió
del càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2007, va acordar
fixar la integració dels membres de ple dret de les 13 Comissions Informatives i de
Seguiment.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 8 de maig de 2008, va acordar
modificar una de les Àrees competencials en què es divideix aquesta Corporació, i, en
tal sentit, va acordar crear l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i al mateix temps va
acordar la creació de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i de
Recursos Interns.
Vistos els escrits presentats pels diferents Grups Polítics, en referència a la designació
del/ls representant/s en la nova Comissió Informativa i de Seguiment, d’acord amb el
que disposa l’article 12.3 del Reglament Orgànic.
Vist que els articles 32 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 12 del Reglament Orgànic d’aquesta
Corporació estableixen la necessitat de la creació d’uns òrgans complementaris de
caràcter col·legiat que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes
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que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple així com la competència sobre el
seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels Diputats o
Diputades que ostenten les delegacions.
En ús de les facultats que em confereixen els article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 17 de desembre, reguladora de les
bases del règim local; 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i 4 del Reglament Orgànic de la Diputació, proposo al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions informatives i de
seguiment d’aquesta Corporació estan integrades, com a membres de ple dret, per
les/ls Diputades/Diputats següents:
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
President:
Ilm. Sr. Rafael Roig Milà
Vocals:
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’INFRAESTRUCTURES,
URBANISME I HABITATGE
Presidenta: Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia
Vocals:
Ilm. Sr. Jordi Serra Isern
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Joan Amat Solé
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra
Ilm. Sr. Màrius García Andrade
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPORTS
President:
Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo
Vocals:
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Ilm. Sr. Rafael Roig Milà
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés
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Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Josep Salom Ges
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura
Ilm. Sr. Xavier García Albiol
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Presidenta: Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández
Vocals:
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE BENESTAR SOCIAL
Presidenta:

Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

Vocals:
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern
Ilm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Xavier Florença Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA
President:

Ilm. Sr. José Manuel González Labrador

Vocals:
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Ilm. Sr. Miquel Buch Moya
Ilm. Sr. Josep Salom Ges
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Ilm. Sr. Màrius García Andrade
Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’EDUCACIÓ
Presidenta:

Ilma. Sra. Carme García Suárez

Vocals:
Ilma. Sra. Carmen García Lores
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilm. Sr. Jordi Subirana Ortells
Ilm. Sr. Francesc Torné Ventura
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPAIS NATURALS
President:

Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas

Vocals:
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilm. Sr. Joan Sau Pagés
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilm. Sr. Joan Amat Solé
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern
Ilm. Sr. Josep Salom Ges
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilma. Sra. Carme García Suárez
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE MEDI AMBIENT
President:

Ilm. Sr. Joan Antoni Barón Espinar

Vocals:
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilm. Sr. Jordi Serra Isern
Ilm. Sr. Ferran Falcó Isern
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilma. Sra. Carme García Suárez
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
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COMISSIÓ INFORMATIVA
ECONÒMIC
President:

I

DE

SEGUIMENT

DE

DESENVOLUPAMENT

Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández

Vocals:
Ilm. Sr. Joan Sau Pages
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Joan Amat Solé
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Ilm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’IGUALTAT I CIUTADANIA
Presidenta: Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
Vocals:
Ilm. Sr. Xavier Amor Martín
Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Ilm. Sr. Manel Olivés Juanola
Ilm. Sr. Jordi Subirana Ortells
Ilma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández
Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE COMERÇ
President:
Xavier Florensa Cantons
Vocals:
Ilm. Sr. Jordi Serra Isern
Ilm. Sr. Mario Sanz Sanz
Ilm. Sr. Jesús María Canga castaño
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Ilm. Sr. Jordi Subirana Ortells
Ilm. Sr. Xavier García Albiol
Ilma Sra. Dolores Gómez Fernández
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de
Seguiment abans assenyalades, tindran per objecte l’estudi, informe o consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les
matèries de la corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de
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Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, també informarà d’aquells assumptes
relacionats amb l’aprovació dels pressupostos anuals, de les modificacions de crèdits
de competència plenària i de l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES restarà integrada per les/Diputades/Diputats següents:
President:

Ilm. Sr. Rafael Roig Milà

Vocals:
Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Ilma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella
Ilm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Ilm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino
Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la JUNTA DE PORTAVEUS està
integrada pels membres següents:
President:

Excm. Sr. Antoni Fogué Moya

Vocals:

Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell
Ilm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Ilm. Sr. Jordi Cornet Serra
Ilm. Sr. Arnau Funes Romero
Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino

Cinquè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que el règim de retribucions,
indemnitzacions i assistència de tots els membres de la Corporació és l’establert
mitjançant Decret de la Presidència d’aquesta Diputació de data 19 de juliol de 2007.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a la Coordinació General, a la
Gerència, a tots els membres de ple dret de les Comissions Informatives i de
Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, a la
Secretaria general, a la Intervenció general i a la Direcció de Serveis de Secretaria, als
efectes legals oportuns.”
I el Ple, en restà assabentat.
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
8.- Dictamen de data 15 de maig de 2008 que proposa l’autorització de la
concessió de subvencions per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona
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“L’Organisme de Gestió Tributària té permanent voluntat d’avançar cap l’assoliment de
l’administració electrònica tant pel que fa a la tramitació dels procediments que li
corresponen en execució de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic que han estat delegades en la Diputació de Barcelona,
com en la vessant d’assistència tècnica als Municipis, procurant l’assoliment de la
modernitat en l’ús de noves tecnologies, de mode que es puguin generar avantatges
per a l’eficiència administrativa i la simplificació dels deures dels contribuents.
La llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics ens obliga a
introduir amb la màxima amplitud l’ús dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
en les actuacions administratives, a fi de garantir l’exercici dels drets dels ciutadans i
assolir la requerida eficiència en la tramitació dels expedients.
Vist l’informe de la Gerència de l’ORGT, on es proposa ampliar l’ajuda tècnica als
ajuntaments per a la resolució d’escrits i comunicacions i també la cessió gratuïta
d’equips aptes per tramitar de forma electrònica les multes de trànsit que hagi de
recaptar l’ORGT.
Atès que la Junta de Govern de l'ORGT va aprovar inicialment, en la sessió de data 12
de març de 2008, la cessió gratuïta d'equips i de subvencions als ajuntaments al que
gestiona les multes.
Vist l’article 122.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny que disposa:
Els organismes autònoms locals poden atorgar subvencions quan així s’hagi
previst en les seus estatuts o en el reglament del servei que gestionen. Altrament
és necessari que ho autoritzi l’ens que els ha instituït.
Vist l’article 2 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona on
es preveu que serà necessària l'autorització de la Diputació en el cas que els estatuts
de l'Organisme no prevegin la concessió de subvencions.
Atès que els Estatuts de l’Organisme, publicats en el BOPB, núm. 192, de l'11 d'agost
de 2004, no preveuen l’atorgament de subvencions.
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer – Autoritzar la concessió de subvencions per part de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) en forma de cessió gratuïta d'equips
d’equips composats per Asistent digital personal (PDA) i impressora, aptes per la
tramitació i comunicació a l’ORGT, mitjançant telefonia mòbil, de les multes imposades
pels agents municipals, quan la seva recaptació correspongui a l’ORGT, i d’acord amb
la convocatòria corresponent.
Segon - Autoritzar la concessió de subvencions a Ajuntaments que ho sol·licitin, per
l’adquisició d’equips composats per Asistent digital personal (PDA) i impressora aptes
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per a la tramitació i comunicació de multes a l’ORGT, sempre que siguin compatibles
amb l’aplicació informàtica utilitzada per l’ORGT, i reuneixin les condicions establertes
en la convocatòria.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
9.- Dictamen de data 7 de maig de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 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 Caldes de Montbui 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.
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 Caldes de
Montbui, 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:
- Deutes no tributaris (altres sancions imposades per alcaldia: incompliment d’horaris,
infraccions urbanístiques...)
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 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.
- Execucions subsidiàries
 Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
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 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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.
10.- Dictamen de data 13 de maig de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Moià, 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 Moià en data 8 d’abril 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 Moià, en data 8
d’abril 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 – 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 – 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.
III – 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.
IV - Taxa per l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública; Taxa per
l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via
pública del paviment o de les voreres; Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues; Taxa per recollida d’escombraries; Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic; Taxa llicències
urbanístiques; Taxa per l’estacionament i la retirada de vehicles; Taxa per l’atorgament
de llicències de primera ocupació; Taxa sobre plaques, patents i distintius; Taxa per
expedició de documents administratius; Taxa per utilització del Molí Nou; Taxa per
tinença d’animals; Taxa per llicència d’autotaxi; Taxes per prestació de serveis
d’intervenció integral en activitats i en instal·lacions.
▪ 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.
V - Preu públic piscina municipal, preu públic pavelló municipal; preu públic escola de
música; preu públic escola de dansa; preu públic escola bressol “Garrofins”, preu
públic utilització del dipòsit municipal de runes, preu públic utilització de l’auditori de
Sant Josep i preu públic dels serveis de Can Carner
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu .
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▪
▪
▪
▪

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

VI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no
delegats en anteriors acords:
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu .
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Moià 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-rebuts 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-rebuts i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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-rebuts 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
▪ 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.
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VI – Taxa cementiri municipal; Taxa entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de qualsevol mena;
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
 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.
VII – Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
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.
VIII – Quotes d’urbanització
 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.
IX – Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X - Taxa per l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública; Taxa per
l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via
pública del paviment o de les voreres; Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues; Taxa per recollida d’escombraries; Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic; Taxa llicències
urbanístiques; Taxa per l’estacionament i la retirada de vehicles; Taxa per l’atorgament
de llicències de primera ocupació; Taxa sobre plaques, patents i distintius; Taxa per
expedició de documents administratius; Taxa per utilització del Molí Nou; Taxa per
tinença d’animals; Taxa per llicència d’autotaxi; Taxes per prestació de serveis
d’intervenció integral en activitats i en instal·lacions; preu públic piscina municipal, preu
públic pavelló municipal; preu públic escola de música; preu públic escola de dansa;
preu públic escola bressol “Garrofins”, preu públic utilització del dipòsit municipal de
runes, preu públic utilització de l’auditori de Sant Josep i pre públic dels serveis de Can
Carner
▪ 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 – 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.
XII – 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.
XIII – 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.
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▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
11.- Dictamen de data 7 de maig de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, 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 Montornès del Vallès en data 13 de desembre de 2007
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.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, en data 13 de desembre de 2007 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Preu públic per la prestació dels serveis de l’escola bressol municipal
 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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- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
 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.
2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran
d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels
quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència
de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan
municipal competent.
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 de maig de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Navarcles, 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 Navarcles en data 26 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.
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.
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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 Navarcles, en data
26 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:
- Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat.
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.
13.- Dictamen de data 7 de maig de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, 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 d’Olesa de Bonesvalls en data 28 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.
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.
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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 d’Olesa de
Bonesvalls, en data 28 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:
- Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa per
l’ocupació d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Contribucions
especials. Quotes urbanístiques liquidades per l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.
Taxa per reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena. Taxa per la instal·lació de parades, barraques, llocs o
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic local i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. Taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic, amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Taxa per llicència
d’autotaxi. Taxa per concessió de llicències de primera utilització o ocupació dels
edificis i instal·lacions en general.
 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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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14.- Dictamen de data 7 de maig de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 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 Sant Andreu de Llavaneres, en data 16 d’abril 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 Sant Andreu de
Llavaneres, en data 16 d’abril 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.
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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 per atorgament de llicències urbanístiques. Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’Administració Municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa
per les ocupacions de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntuals, cavellets i altres instal·lacions anàlogues. Taxa pel servei de
tinença d’animals domèstics de companyia. Taxa per drets de connexió de
clavegueram
 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 Sant Andreu de Llavaneres 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-rebuts 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.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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-rebuts 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-rebuts 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.
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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.

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.
 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. Taxa per clavegueram. Taxa per entrada a
través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de
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vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (guals). Taxa per
atorgament de llicències urbanístiques. Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
integral de l’Administració Municipal en les activitats i instal·lacions. Taxa per les
ocupacions de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Taxa
per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntuals, cavellets i altres instal·lacions anàlogues. Taxa pel servei de
tinença d’animals domèstics de companyia. Taxa per drets de connexió de
clavegueram
 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.
VIII – Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Quotes d’urbanització
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Sancions diverses i multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XI – Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – Taxa pel subministrament d’aigua
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV – L’aprovació de baixes de crèdits incobrables.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
15.- Dictamen de data 7 de maig de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sitges, 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 Sitges en data 14 d’abril 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.
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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 Sitges en data 14
d’abril 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:
- Taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials
 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.
 Concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
 Concessió i denegació de la suspensió del procediment recaptatori.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin en via administrativa i judicial contra
els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
16.- Dictamen de data 21 de maig de 2008 que proposa donar compte de
l’informe de l’estat d’execució del Pressupost de la Corporació i els dels seus
organismes autònoms, a 31 de març de 2008.
“La Base 6ª.1 de les d’execució del pressupost general de la Corporació per a
l’exercici 2008 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al ple de la Corporació l’estat
d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com el moviment de la
tresoreria, per a operacions extrapressupostàries i de la seva situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
estats d’execució pressupostaris de la Corporació i dels organismes autònoms a la
data de 31 de març d’enguany.
Els estats d’execució que s’acompanyen comprenen, uns estats d’execució del
pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici corrent de la Corporació. La informació
subministrada en aquests estats d’execució s’ha agrupat en capítols pressupostaris,
tot reflectint-ne l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels organismes
autònoms en el primer trimestre d’enguany.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i seguiment, l’adopció
del següent
ACORD
Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la Intervenció
General, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a l’estat
d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus organismes autònoms, a la
data de 31 de març d’enguany, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.”
I el Ple en restà assabentat.
17.- Dictamen de data 12 de maig de 2008 que proposa aprovar l’adaptació de les
Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici
2008, per tal d’adequar-les als canvis normatius i d’organització.
“La Disposició final segona de les Bases d’Execució del Pressupost General de la
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2008, aprovades en sessió plenària de data 22
de novembre de 2007, preveu que amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), es procedirà a
l’aprovació de les adaptacions que siguin necessàries en l’articulat de les Bases i els
seus annexos, per tal d’adequar-les al nou marc jurídic contractual derivat d’aquesta
norma.
Transcorregut el termini de sis mesos des de la seva publicació, previst a la Disposició
Final dotzena de la LCSP, aquesta norma ha entrat plenament en vigor, i per tant
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procedeix fer efectiva la previsió continguda a les Bases d’Execució, tot adequant el
seu text articulat a la nova regulació de l’activitat contractual del sector públic.
D’altra banda, les recents modificacions de l’estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona, han suposat l’aparició de nous àmbits directius, i la redenominació d’alguns
dels ja existents, fet que fa aconsellable l’adequació de les referències que a ells es fa
al text de les Bases i els seus annexos.
Finalment, l’aprovació de la Refosa 1/2008, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, té també alguna
incidència en part del contingut de les vigents Bases d’Execució que fa convenient la
seva adaptació.
En aquest sentit, i en atenció a tot l’exposat, es proposa elevar al Ple Corporatiu,
l’aprovació de les adaptacions de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació
de Barcelona per aquest exercici 2008, per tal d’adequar-les als recents canvis
normatius i d’organització.
Els principals canvis que es proposa incorporar en les Bases, es poden resumir de la
forma que s’indica a continuació.
1. Canvis derivats de l’entrada en vigor de la LCSP:
A la Base 28, s’adeqüen les nomenclatures dels contractes i els imports fins els quals
s’habilita la possibilitat d’acumular fases de gestió de la despesa.
A la Base 30.4 s’incorpora el tràmit a seguir per les contractacions relatives a
subscripcions a premsa, revistes i bases de dades.
Al Capítol 3 del Títol III, relatiu a les despeses de contractació pública s’efectua una
adequació global del marc jurídic de referència, de les nomenclatures dels tipus i
procediments contractuals, així com de les pròrrogues i el càlcul dels seus imports, del
tractament de l’IVA, i dels criteris d’adjudicació. Finalment, també s’indica quin serà el
règim de fiscalització i comptabilització que es seguirà en la tramitació de les
adjudicacions provisionals i definitives.
2. Canvis derivats de la nova estructura organitzativa:
S’actualitzen totes les denominacions d’Àrees, Direccions, i altres nivells directius que
es contenen a les Bases.
D’altra banda s’adeqüen algunes de les competències i denominacions d’òrgans
competents per tal d’adaptar-los a la nova distribució de competències esmentada
anteriorment.
Aquests canvis han afectat un bon nombre de bases, així com a les adaptacions dels
Organismes Autònoms contingudes a l’Annex 2.
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3. Altres modificacions:
Finalment, per tal de dotar a les Bases d’una major consistència interna i claredat, s’ha
aprofitat per introduir algun aclariment a expressions que durant els mesos en què
aquestes Bases han estat en vigor, s’ha comprovat que no eren prou clares.
En aquest sentit, aquests canvis han afectat principalment a les Bases 30.8, 30.13, 46
a 48, i 50.
Atès que les bases d’execució formen part del contingut dels pressupostos integrants
del pressupost general, d’acord amb allò que disposen l’article 165 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’article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, procedeix
sotmetre les bases objecte d’adaptació a l’aprovació del Ple en qualitat d’òrgan
competent, com també al tràmit d’exposició pública en forma anàloga que el
Pressupost.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adaptació de les bases d’execució del Pressupost General de la
Diputació de Barcelona de l’exercici de 2008, per tal d’adequar-les als canvis normatius
amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, com també als canvis d’organització a conseqüència de la presa de
possessió del nou president de la Diputació, i per incorporar altres canvis considerats
necessaris. Aquesta adaptació afecta a les bases de la pròpia Diputació, com també a
les adaptacions específiques per als organismes autònoms Fundació Pública Casa
Caritat, Institut del Teatre i Patronat d’Apostes, el contingut de les quals queda redactat
en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- Exposar al públic el precedent acord durant un termini de quinze dies hàbils,
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació; transcorregut aquest termini
sense haver-se presentat cap reclamació, l’acord quedarà definitivament aprovat.
Tercer.- Trametre una còpia de les bases objecte d’adaptació a la Delegació d’Hisenda,
a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya, i al Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
disposen l’article 169 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, 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 del grup del Convergència i
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Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions.
Servei de Programació
18.- Dictàmens de dates 21 de maig (18.1) i 19 de maig de (18.2) de 2008 que
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de
la Diputació per a l’exercici de 2008.
En relació a aquest punt de l’ordre del dia, sol·licità la paraula el portaveu del grup
popular Sr. Cornet per manifestar el vot en contra del seu grup atès que el que es vol
fer és ampliar l’aportació que es dóna, en aquest cas, a COM-Ràdio i a la Xarxa de
Municipis, i en aquesta línia, afegí, nosaltres no podem estar d’acord amb l’ampliació
constant de diners que es destinen a un fons que, des del nostre punt de vista, el que
està generant és una situació límit de finançament per part de la Diputació.
A continuació demanà l’ús de la paraula el portaveu del grup de Convergència i
Unió, Sr. Ciurana, el qual posà de manifest en primer lloc, que el seu vot seria positiu,
però volien fer algunes observacions i que aquestes fossin considerades. Quan es va
produir, continuà dient, l’acord que va desembocar, en l’aprovació del Pressupost per
al 2008, amb el vot favorable del nostre Grup, hi havia un seguit de paràmetres o
d’indicadors de condicions de seguiment que m’agradaria recordar-ne algun.
El primer era que hi hagués una relació franca que impedís que ens trobéssim amb
situacions com la que ens trobem ara amb modificacions de crèdit importants sobre la
taula; és a dir, enteníem que la negociació del pressupost que vam fer del 2008
incloïa, també, el compromís per part del govern de què, prèvia trobada en l’ordre del
dia de les comissions pertinents en segons quin tipus de modificacions de crèdit, com
les que ens trobem, això seria objecte d’una negociació, d’una comunicació amb el
nostre Grup. Això, malauradament, no ha estat així.
La segona qüestió, és que una de les coses que nosaltres vàrem posar sobre la taula
en aquell moment va ser que volíem discutir, que volíem parlar sobre el model de
política de comunicació que es portava en aquesta Casa, sobretot centrat en COMRàdio i en la Xarxa Audiovisual Local. He de dir que, així com en altres aspectes que
vàrem plantejar en el seu moment s’ha anat avançant i probablement en les properes
setmanes i mesos sabrem si realment els compromisos han anat prenent forma, en el
cas dels mitjans de comunicació depenents d’aquesta Corporació, la política de
comunicació d’aquesta Corporació, els avenços que hem tingut fins ara han estat nuls;
és a dir, senzillament, no hem tingut l’oportunitat, encara, de poder seure, parlar,
discutir i que vostès ens explicitin quin és el model de comunicació audiovisual que
segueix aquesta Casa i per nosaltres això és un tema central i molt important.
Jo només vull recordar avui que, si sumem amb el que ja està pressupostat per al
2008 les modificacions de crèdit que avui fem, entre el Consorci de Comunicació Local
i la XAL, la Xarxa Audiovisual Local, aquesta Corporació destinarà, l’any 2008, més de
vint milions d’euros, entre la XAL i la COM: el que ja està pressupostat per al 2008
més les modificacions de crèdit que fem ara. Per buscar comparació, aquesta Casa
destina a la cooperació i els serveis socials amb els municipis divuit milions d’euros;
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per tant, estem parlant d’una dimensió que nosaltres considerem molt important des
del punt de vista del gruix i del percentatge que això suposa en el pressupost total
d’aquesta Corporació. Per tant, expressem, el nostre neguit per aquesta situació, com
ja hem fet altres vegades i voldríem remarcar, una vegada més, el que entenem que
és un compromís per part del govern d’aquesta Casa de discutir, almenys amb el
Grup, a la Diputació, de Convergència i Unió, i desitjaríem que fos amb la totalitat dels
Grups, quin és el model audiovisual, cap a on caminem i, insisteixo, està adquirint
unes dimensions que en cap cas podem considerar-ho una cosa perifèrica o
accessòria sinó molt important tenint present les necessitats de tots i cada un dels
municipis de la província.
Tot seguit sol·licità l’ús de la paraula el portaveu del grup socialista Sr. Labòria per,
primer de tot, agrair al grup de Convergència i Unió la ratificació del manteniment d’un
acord que es va produir al començament d’aquest mandat. Per altre banda manifestar
que revisarem el mecanisme perquè no es produeixin desajustos en un sentit
purament formal.
El tema dels mitjans de comunicació, afegí, és una aposta de la Diputació de
Barcelona que no es pot separar del món local. És reforçar un criteri de servei públic
que, també, des de molts ajuntaments i des de molts àmbits de l’administració local,
hem fet apostes homologables a aquesta en les pròpies emissores i televisions locals;
per tant, no estem parlant d’un fenomen que sigui aliè, per dir-ho així, al que està
passant en el conjunt del món local i molts de nosaltres, en els nostres propis
municipis, tenim aquests instruments. Quin és el procés de transformació de model en
el qual estem disposats a acabar de discutir i parlar? No hi ha cap inconvenient en
dialogar sobre el tema, que és, precisament, reforçar el paper del Consorci en la línia,
precisament, de ser cada cop més útil en el conjunt de l’entramat de la comunicació
local com a servei públic que l’entenem. Tots ens hem trobat en els nostres propis
ajuntaments, que és molt fàcil contraposar diners que ens gastem en temes que, de
vegades, si poses al costat temes de serveis socials o poses al costat temes de sanitat
sempre serien temes de molta més sensibilitat. Per tant, jo penso que sí que hem de
discutir i estem treballant-hi, hi ha hagut, hi ha una transformació en aquesta línia en el
sentit de potenciar el tema de serveis als mitjans de comunicació local (concretament,
en els ajuntaments en el tema de comunicació local) però oberts a parlar-ne i a
discutir-ho per si podem consensuar aquesta transformació progressiva (que no pas
tampoc no es poden fer les transformacions de cop) del que va ser, en el seu origen, el
Consorci i, concretament, la COM-Ràdio amb el que, segurament, les funcions que ha
d’anar fent, molt més semblants, si em permet, al que està fent la XAL, la Xarxa
Audiovisual Local.
El Sr. Ciurana contestà al Sr. Labòria dient-li que agraeix la voluntat d’arribar a
acords, però els hi agradaria la existència d’un calendari un responsable i una
metodologia perquè si no, ens trobarem potser d’aquí a tres, quatre, cinc, sis mesos, si
els ingressos publicitaris continuen a la baixa, amb un altre suplement de crèdit per a
la COM, i ens trobarem en els Pressupostos del 2009 una situació semblant. Ens
agradaria que aquesta voluntat realment fos efectiva i no només fossin paraules.
El Sr. Labòria volgué afegir que als òrgans de direcció del Consorci és el lloc on s’ha
de produir aquesta discussió i el lloc on s’ha d’intensificar. També, recordar que, de fet,
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el model va néixer contra el que hagués estat, segurament, la seva voluntat política si
haguessin governat. Per tant, en aquest sentit avancem en el diàleg, en la progressiva
transformació però nosaltres defensem l’existència d’uns mitjans de comunicació local
i, en aquest sentit, que la Diputació tingui els propis.
Per finalitzar amb el debat, el portaveu del grup popular Sr. Cornet sol·licità la
paraula per manifestar que és bo que es discuteixi entre l’equip de govern i un grup de
la “suposada” oposició que vota a favor de tot: del compte general, del pressupost, de
les modificacions de crèdit... i que sembla ser que no se li escolta i a partir d’aquí es
barallen. És bo que ho facin però en un altre lloc, més discretament, perquè la oposició
pugui fer el que tenim que fer. I en aquesta línia, animar a Convergència i Unió, que en
el ple que es discuteixi el compte general, que el grup polític del partit popular ha
presentat al·legacions i esmenes, que com que això és un compte general anterior a
aquest nou “entente”, es plantegin que efectivament hi ha altres variacions
pressupostàries importants, demanem el vot contrari. És un tema que per el grup
popular és molt important i que hi ha modificacions de crèdit constants: aprovem un
pressupost anual en el que es demostra que, efectivament, el percentatge que
s’aprova respecte a les modificacions de crèdit anteriors que generen és un
pressupost que no és real, m’atreviria a dir, ni la meitat del que en realitat gastarem
definitivament, i demanaria a aquest nou quatripartit, aquest tripartit nou amb oposició
que és constructiva i a la vegada vol governar, que intentem que el pressupost de l’any
que ve, sigui responsable en vers de que el que es pressuposti i sigui el que s’executi,
no com fins ara està passant que, la meitat del pressupost, es gasta posteriorment en
modificacions de crèdit.
18.1.- Modificació de crèdit núm. 9/2008
“Vistes les relacions de partides que es proposa crear i augmentar la consignació, per
crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit entre diferents
partides de l’estat de despeses del pressupost 2008.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents partides del pressupost, de la manera i amb
l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les bases d’execució del pressupost, amb
la reserva al Ple de les transferències entre grups de funció, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per crèdit extraordinari,
suplement de crèdit, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 16/2008 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat
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Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Atès que les bases 18a a 22a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 9/2008 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2008, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit, per un import total de quatre milions cent vint-i-un mil sis
euros amb nou cèntims (4.121.006,09) €, amb el detall que es recull en l’annex, que es
considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposen l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 29.2 de
desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les
entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.”
I 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 del grup del Convergència i
Unió i els vots en contra dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 4 vots en contra.
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18.2.- Modificació 2/2008 del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2008
“Vista la proposta de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
en què es considera necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de
l’exercici 2008, d’acord amb el detall que es recull a la part dispositiva.
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent.
Vist el que estableixen els arts. 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
en matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost.
Vist el que preveuen els arts. 5è i 6è de les Bases d’execució del pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2008.
Vist l’informe de la Intervenció delegada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable el diputat que
subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la presidència,
proposa al Ple la proposta que segueix, per tal que si s’estima oportú s’adoptin ells
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 2/2008 del Pressupost de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2008, per
un import de sis milions quatre-cents setanta mil (6.470.000) €, que es tramita
mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb romanent líquid
de tresoreria, amb el detall següent:
Suplements de crèdit
Partida de despeses
Concepte
20200
22300
22701
22706
62200
62300
62500
62600
64000
64001

Descripció

Consignació actual
€
Arrendaments d’edificis
460.000,00
Transports
30.000,00
Seguretat
45.000,00
Estudis i treballs tècnics
420.024,38
Edificis
i
altres
2.000.000,00
construccions
Maquinària, instal·lacions
109.117,92
Mobiliari
100.000,00
Equips per a processos
222.420,33
d’informació
Adquisició de software
580.935,73
Desenvolupament
12.000,00
d’aplicacions
Total
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Modificació
proposada €
40.000,00
45.000,00
75.000,00
220.000,00
2.500.000,00

Consignació
resultant €
500.000,00
75.000,00
120.000,00
640.024,38
4.500.000,00

1.300.000,00
200.000,00
1.350.000,00

1.409.117,92
300.000,00
1.572.420,33

175.000,00
115.000,00

755.935,73
127.000,00

6.020.000,00
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Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció

Consignació actual
€
Aplicació de romanent de
---tresoreria per finançar
suplements de crèdit
Total

Modificació
proposada €
6.020.000,00

Consignació
resultant €
6.020.000,00

6.020.000,00

Crèdits extraordinaris
Partida de despeses
Concepte
22709
62400
76200

Descripció

Consignació actual
€
pagament
----

Modificació
proposada €
50.000,00

Consignació
resultant €
50.000,00

-------

100.000,00
300.000,00

100.000,00
300.000,00

Servei
de
telemàtic
Elements de transport
Subvencions de capital a
ajuntaments
Total

450.000,00

Finançament (Ingressos)
Concepte
87000

Descripció

Consignació actual
€
Aplicació de romanent de
4.433.499,99
tresoreria per finançar
crèdits extraordinaris
Total

Modificació
proposada €
450.000,00

Consignació
resultant €
4.883.499,99

450.000,00

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i l’estat
de les modificacions pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració
Estatal i Autonòmica.”
I 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 del grup del Convergència i
Unió i els vots en contra dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el
resultat definitiu de 46 vots a favor i 4 vots en contra.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
19.- Dictamen de data 17 d’abril de 2008 que proposa aprovar la constitució del
Comitè de Coordinació de Benestar Social y modificar parcialment els Protocols
de Composició i Funcionament de la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció
Domiciliària (SAD), de la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències i
de la Xarxa d’Informació de les Administracions Locals (XISSAL), aprovats pel
Ple de la Diputació en sessions de 24 d’abril de 2003, 26 de gener de 2006 i 30 de
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març de 2006, respectivament, tot deixant sense efecte els Comitès de
Coordinació d’aquestes tres Xarxes.
“El Ple de la Diputació en sessió de 24 d’abril de 2003 va declarar formalment
constituïda la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SAD) i va aprovar
el document que estableix la composició i funcionament dels òrgans d’aquesta Xarxa.
En sessió de 26 de gener de 2006 va aprovar, entre d’altres, la constitució de la Xarxa
Local de Prevenció de les Drogodependències i el seu Protocol de Composició i
Funcionament, i, en sessió de 30 de març de 2006, va aprovar la constitució de la
Xarxa d’Informació de les Administracions Locals (XISSAL) i el Protocol de Composició
i Funcionament d’aquesta Xarxa.
A l’apartat d) del document “Òrgans de la Xarxa Local de SAD” es constitueix el
Comitè de Coordinació de la Xarxa i s’estructura la seva composició i funcionament.
La clàusula cinquena del Protocol de Composició i Funcionament de la Xarxa Local de
Prevenció de Drogodependències constitueix el Comitè de Coordinació d’aquesta
Xarxa i estructura la seva composició i funcionament i, així mateix, a la clàusula quarta
apartat b) del Protocol de Composició i Funcionament de la Xarxa d’Informació de
Serveis Socials de les Administracions Locals (XISSAL) es constitueix el Comitè de
Coordinació de la Xarxa XISSAL i s’estructura la seva composició i funcionament.
L’aprovació de la Llei 29/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència i de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials plantegen nous reptes, per les Administracions locals, de
planificació, d’organització de serveis i de desenvolupament d’instruments
d’intervenció.
Així, a l’art. 32 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, s’estableixen com
a competències dels ens locals supramunicipals, entre d’altres, oferir serveis
d’informació i documentació a les àrees bàsiques de serveis socials, programar els
serveis socials en llur àmbit territorial d’acord amb els criteris de planificació i
coordinació de la Generalitat, el pla estratègic corresponent i la Cartera de serveis
socials, en matèria de serveis socials, i convocar una taula territorial amb els consells
comarcals i els ajuntaments dels municipis de més de vint mil habitants de llur àmbit
territorial i promoure l’associacionisme i els projectes comunitaris per a aconseguir que
les necessitats socials es gestionin millor.
Per tal de fer front a aquests reptes es considera necessari reunificar els Comitès de
Coordinació de la Xarxa Local de SAD, de la Xarxa de Prevenció de les
Drogodependències i de la Xarxa XISSAL en un únic òrgan de participació, sense
personalitat jurídica pròpia, i que pugui assegurar, sota els criteris d’eficàcia i
eficiència, transversalitat i treball en xarxa, la qualitat en la prestació de serveis en un
marc de modernització de les Administracions locals.
Vistos el 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 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la
coordinació dels serveis públics municipals.
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Atès que d’acord amb la legislació anteriorment esmentada, una de les competències
de la Diputació és la cooperació amb els Ajuntaments en matèria de salut, protecció
civil i acció social, amb la finalitat de garantir la prestació adequada d’aquests serveis.
Vistes les Lleis 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i 39/2006, de 15 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Vista la Refosa, 2/2007, sobre el règim de delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 22 de setembre de 2007).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- MODIFICAR PARCIALMENT els Protocols de Composició i Funcionament
de la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SAD), de la Xarxa Local
de Prevenció de les Drogodependències i de la Xarxa d’Informació de les
Administracions Locals (XISSAL), aprovats pel Ple de la Diputació en sessions de 24
d’abril de 2003, 26 de gener de 2006 i 30 de març de 2006, respectivament, tot deixant
sense efecte els Comitès de Coordinació d’aquestes tres Xarxes.
Segon.- APROVAR la constitució del Comitè de Coordinació de Benestar Social, com
a òrgan col·legiat de participació, sense personalitat jurídica pròpia i amb la
composició, funcionament i funcions que tot seguit es relacionen:
COMITÈ DE COORDINACIÓ DE BENESTAR SOCIAL
Composició:
 La persona titular de la presidència de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona que exercirà les funcions de president/a del Comitè.
 La persona titular de la vice-presidència de l’Àrea de Benestar Social.
 Un representant de cada grup polític de la Diputació de Barcelona
 Quatre representants d’ajuntaments menors de 5.000 habitants.
 Quatre representants d’ajuntaments entre 5.000 i 10.000 habitants.
 Quatre representants d’ajuntaments entre 10.000 i 20.000 habitants.
 Cinc representants d’ajuntaments entre 20.000 i 50.000 habitants.
 Sis representants d’ajuntaments de més de 50.000 habitants.
 Dos representants dels Consells Comarcals.
 La persona titular de la coordinació de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona, amb veu però sense vot, que assumirà les funcions de Secretaria.
Funcions:
 Coordinar les actuacions de la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció
Domiciliària (SAD), de la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències, de la
Xarxa d’Informació dels Serveis Socials de les Administracions Locals (XISSAL) i
d’altres Xarxes i/o àmbits de participació que es puguin impulsar des de l’Àrea de
Benestar Social.
 Proposar la programació i el pla de treball anual de les xarxes esmentades.
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Fer el seguiment i avaluació del funcionament dels productes elaborats per
aquestes xarxes.
Aprovar la creació, modificació o supressió dels òrgans de la Xarxa Local de
Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SAD), de la Xarxa Local de Prevenció de
Drogodependències, de la Xarxa d’Informació dels Serveis Socials de les
Administracions Locals (XISSAL) i d’altres Xarxes i/o àmbits de participació que es
puguin impulsar des de l’Àrea de Benestar Social.
Escollir, a proposta de la presidència del Comitè de Coordinació, al vicepresident/a del Comitè.
Aprovar la constitució de les Comissions de Treball.
Informar sobre aquelles matèries sotmeses a la seva consideració per la
presidència de l’Àrea de Benestar Social.
Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre qüestions clau en matèria de
serveis socials.

Estatut dels membres:
a) Els membres del Comitè de Coordinació de Benestar Social seran nomenats
per la presidència de l’Àrea de Benestar Social, d’entre els càrrecs electes dels
ens locals adherits a qualsevol de les Xarxes de participació impulsades per
l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, atenent als criteris de
proporcionalitat política existent al Ple de la Diputació de Barcelona.
També en formaran part un representant de cada grup polític de la Diputació de
Barcelona, nomenats per la presidència de l’Àrea de Benestar Social, a
proposta d’aquest grups.
b) La durada del càrrec dels membres del Comitè serà de dos anys i no podrà
superar els del mandat de les Corporacions Locals, però continuaran en les
seves funcions fins a la renovació dels membres d’aquestes.
c) Els membres del Comitè perdran aquesta condició en els casos següents:
1) Per causa de defunció o declaració legal d’absència o de mort
2) Per renúncia
3) Per la pèrdua de la condició de membre de l’Entitat Local representada
4) Per proposta raonada i acord majoritari del Comitè de Coordinació
d) La condició de membre del Comitè es indelegable
Règim de sessions:
El Comitè de Coordinació de Benestar Social es reunirà com a mínim dues vegades
l’any en sessió ordinària i, en sessions extraordinàries, quan ho disposi la presidència
de l’Àrea de Benestar Social o ho sol·licitin, com a mínim, la tercera part dels membres
del Comitè.
Les convocatòries, a les quals s’acompanyarà l’ordre del dia, i, si s’escau, la
documentació pertinent, corresponen a la presidència de l’Àrea de Benestar Social i
hauran de ser notificades als seus membres amb una antelació de cinc dies hàbils,
llevat les sessions extraordinàries que hauran de ser comunicades amb una antelació
de quaranta-vuit hores.
La vàlida celebració de les sessions requereix la presència d’una tercera part dels
membres que integren el Comitè de Coordinació. En tot cas hi haurà d’assistir la
persona que ostenti la presidència o qui legalment la substitueixi.
Els assumptes s’aprovaran per majoria simple, dels membres presents, dirimint els
empats la presidència amb el seu vot de qualitat.
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Participació de terceres persones:
La presidència de l’Àrea de Benestar Social podrà convidar a experts polítics i/o
tècnics, segons els temes a tractar per tal d’informar i/o assessorar els assistents.
A les reunions del Comitè de Coordinació hi assistirà, amb veu però sense vot,
personal de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona que actuarà com a
secretaria tècnica del Comitè.
Presidència del Comitè de Coordinació de Benestar Social:
La presidència del Comitè de Coordinació de Benestar Social correspon a la
presidència de l’Àrea de Benestar Social.
Funcions:
Presidir la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SAD), la Xarxa Local
de Prevenció de Drogodependències, la Xarxa d’Informació dels Serveis Socials de les
Administracions Locals (XISSAL) i d’altres Xarxes i/o àmbits de participació que es
puguin impulsar des de l’Àrea de Benestar Social.
Ostentar la representació política i institucional d’aquestes Xarxes i/o àmbits de
participació.
Assumir la interlocució del Comitè de Coordinació davant d’altres administracions,
entitats i mitjans de comunicació.
Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Comitè
de Coordinació, tot dirimint els empats amb vot de qualitat.
Proposar al vice-president/a del Comitè de Coordinació.
Assumir aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes pel Comitè de Coordinació.
Vice-presidència del Comitè de Coordinació de Benestar Social:
Ostentarà la vice-presidència un membre del Comitè de Coordinació, escollit a
proposta de la presidència del Comitè, per aquest òrgan, amb l’acord de la majoria
dels seus membres.
Funcions:
Exercir la vice-presidència de la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària
(SAD), la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències, la Xarxa d’Informació dels
Serveis Socials de les Administracions Locals (XISSAL) i d’altres Xarxes i/o àmbits de
participació que es puguin impulsar des de l’Àrea de Benestar Social.
Substituir a la presidència del Comitè de Coordinació i exercir les seves funcions en
els supòsits d’absència, vacant o malaltia.
Tercer.- DETERMINAR que en el successiu totes les referències sobre els Comitès de
Coordinació de la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SAD), la
Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències i la Xarxa d’Informació dels Serveis
Socials de les Administracions Locals (XISSAL) contingudes als respectius Protocols
de Composició i Funcionament, s’han d’entendre fetes al Comitè de Coordinació de
Benestar Social.
Quart.- DEIXAR SENSE EFECTE quantes disposicions que s’oposin o contradiguin
els presents acords.
Cinquè.- PUBLICAR els present acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
per a general coneixement.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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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 3777 fins al 4916. Al propi temps es dona
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries
dels dies 8 i 22 de maig de 2008.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 20 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
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