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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2008 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 3 de juliol de 2008, a les 12 hores, 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, 
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, 
Immaculada Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas. 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, 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 els diputats: Joan Carles García Cañizares, Josep Monràs 
Galindo, i Joan Sau Pagés. 
 
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 de l’esborrany de l’acta de les sessió plenària ordinària de data 5 de 
juny de 2008. 
 
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 
data 5 de juny de 2008, hi pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
1.- Donar compte del Dictamen aprovat per la Junta de Govern de data 5 de juny 
d’enguany, que proposa designar l’Im. Sr. Carles Ruiz Novella, en substitució de 
l’Im. Sr. Rafael Roig Milà, representant de la Diputació de Barcelona en els 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 2

Consorcis de l’àmbit de Turisme i el Sr. Esteve León Aguilera Vocal del Consell 
General del Consorci “Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa 
Caritat”. 
 
“Atesa la nova reestructuració de la Diputació de Barcelona en Àrees competencials, i 
les delegacions de la Presidència a favor dels Diputats i Diputades. 
 
Resultant que d’aquesta nova reestructuració l’Im. Sr. Rafael Roig Milà va deixar de 
tenir responsabilitats en l’àmbit de Turisme per tenir-les en una altre Àrea,  
responsabilitats que han recaigut en el Diputat Im. Sr. Carles Ruiz Novella, com a 
Diputat delegat de Turisme, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament econòmic. 
 
Vist d’una altra banda, que en la designació que es va fer dels dotze representants que 
corresponen a la Diputació de Barcelona en el Consell General del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat  - CCCB,  un dels designats, el Sr. 
Josep Ramoneda Molins, ja és membre nat del Consell, per la seva condició de 
Director General d‘acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, resultant, per tant, que 
hi ha una vocalia vacant que cal cobrir. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquests acords, correspon a la Junta de 
Govern. 
 
És per això, doncs, que aquesta Presidència, sotmet a l’aprovació de la Junta de 
Govern l’adopció dels següents  

A C O R D S 
 
Primer.- Designar el representant de la Diputació de Barcelona en els Consorcis i 
altres entitats de l’àmbit de Turisme en que hi participa, que es detallen a continuació, 
d’acord amb les previsions dels propis Estatuts: 
 
1.- CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA, PORTES DEL MONTSENY, ALT 

CONGOST, LA PLANA DE VIC 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre del Consell General 
del Consorci de Promoció Turística, Portes del Montseny, Alt congost, la Plana de 
Vic, substituint l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 

 
2.- CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME” 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre de la Junta General 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, substituint l’Im. Sr. Rafael 
Roig Milà. 
 
3.- CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre de l’Assemblea 
General del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, substituint l’Im. Sr. 
Rafael Roig Milà. 
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4.- CONSORCI DE TURISME DE L’ALT BERGUEDÀ 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre del Consell General 
del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, substituint l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 

 
5.- CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, com a vocal en el Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, substituint l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 

 
6.- CONSORCI DE TURISME DEL CARDENER 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre del Consell General 
del Consorci de Turisme del Cardener, substituint l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 

 
7.- CONSORCI DE  TURISME DEL GARRAF 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre del Consell General 
del Consorci de Turisme del Garraf, substituint l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 

 
8.- CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre del Consell General 
del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, substituint l’Im. Sr. Rafael Roig 
Milà. 

 
9.- CONSORCI DE  TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL 

Nomenar representant  de  la  Diputació  de  Barcelona   l’Im.   Sr.   Carles   Ruiz  
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre de la Junta General 
del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, substituint l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 

 
10.- CONSORCI DE  TURISME PAISATGES DEL TER D’OSONA 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència i membre del Consell General del 
Consorci de Turisme Paisatges del Ter d’Osona, substituint l’Im. Sr. Rafael Roig 
Milà. 

 
11.- CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS  MUNICIPIS DEL MOIANÈS 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre de la Junta General 
del Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, substituint l’Im. Sr. 
Rafael Roig Milà. 
 

12.- CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS  MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre del Consell General 
del Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, substituint l’Im. Sr. 
Rafael Roig Milà. 
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13.- CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALTA ANOIA 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre de la Junta General 
del Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia, substituint l’Im. Sr. Rafael 
Roig Milà. 

 
14.- CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE  LA VALL DE SAU-

COLLSACABRA 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, per a ocupar la Vicepresidència primera i membre de la Junta General 
del Consorci per a la Promoció Turística de La Vall de Sau-Collsacabra, substituint 
l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 
 

15.- CONSORCI PER A LA  PROMOCIÓ TURÍSTICA DE  LES VALLS DEL 
MONTCAU 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, com a vocal en la Junta General del Consorci per a la Promoció Turística 
de Les Valls del Montcau, substituint l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 

 
16.- OSONA TURISME 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, com a vocal en el Consell d’Administració de l’organització especial 
Osona Turisme,  substituint l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 

 
17.- TURISME DE SITGES, AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE SITGES 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona l’Im. Sr. Carles Ruiz 
Novella, com a vocal en el Consell General de Turisme de Sitges, Agència de 
Promoció de Sitges,  substituint l’Im. Sr. Rafael Roig Milà. 

 
18.- CONSORCI DEL PARC FLUVIAL DEL LLOBREGAT 

Nomenar representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del 
Consorci del Parc Fluvial del Llobregat,  l’Im. Sr. Carles Ruiz Novella substituint 
l’Im. Sr. Rafael Roig Milà, que ostentava el càrrec de Vice-president I, per acord 
del propi Consorci. 

 
Segon.- Nomenar representant de la Diputació de Barcelona al  Consorci Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona (Casa de Caritat) el Sr. Esteve León Aguilera 
com a vocal  al Consell General, d’acord amb els propis Estatuts. 
 
Tercer.- Notificar els acords precedents als Consorcis afectats i als interessats, per al 
seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Donar compte al Ple del present Dictamen, als efectes del seu coneixement.” 
 
I el Ple, en restà assabentat. 
 
2.- Dictamen de data 14 de juny de 2008 que proposa designar l’Im. Sr. Juan 
Carlos del Rio Pin representant al Consorci Agència d’Ecologia Urbana de 
Barcelona, en substitució de l’Im. Sr. Antonio Gallego Burgos. 
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“El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió extraordinària del dia 8 de maig de 
2008 va acordar prendre en consideració i donar-se per assabentat, de la renúncia 
voluntària efectuada pel SR. ANTONIO GALLEGO BURGOS, al seu càrrec de diputat 
d’aquesta Diputació de Barcelona, segons escrit del mateix de data 3 d’abril de 2008. 
 
Resultant que el Sr. Antonio Gallego Burgos havia estat designat representant 
d’aquesta Corporació en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, cal 
procedir a designar un nou representant. 
 
L’article 10 dels Estatuts del Consorci estableixen que els representants de la 
Diputació de Barcelona en l’Assemblea General del Consorci seran designats pel Ple 
de la Corporació. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Presidència, previ informe de la Junta de Govern, proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Designar el Diputat Il·lm. Sr. JUAN CARLOS DEL RIO PIN, com a vocal en la 
L’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en 
substitució de l’ex Diputat Il·lm. Sr. Antonio Gallego Burgos. 
 
Segon.- Notificar la present resolució al Consorci i a l’interessat, als efectes oportuns.”  
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
3.- Dictamen de data 18 de juny de 2008 que proposa aprovar la modificació dels 
articles 1 i 11 dels Estatuts del Consorci del Barri de la Mina. 
 
“El Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, en reunió celebrada el passat 
dia 30 de Gener de 2008, va acordar modificar el segon paràgraf de l’article 1 i el 
redactat de l’article 11, dels seus Estatuts en el sentit d’incorporar a l’article 1 el 
caràcter local del Consorci, i a l’article 11 la previsió que la persona titular de la 
secretaria del Consorci nomenada pel president, ho sigui entre funcionaris de 
l’Administració Local, amb habilitació de caràcter nacional, o entre advocats de la 
Generalitat o lletrats, adscrits a l’Assessoria Jurídica del Departament competent en 
l’àmbit de l’acció social.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona forma part, juntament amb la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’Ajuntament de Barcelona, del 
Consorci del Barri de la Mina, per la qual cosa li correspon aprovar aquesta 
modificació a l’igual que als altres tres membres del Consorci. 
 
Atès que la modificació del segon paràgraf de l’article 1 dels estatuts es justifica 
d’acord amb el que preveu l’article 312.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en virtut del qual el 
caràcter local dels Consorcis, si s’escau, s’ha de determinar en els estatuts. 
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Atès que, pel que fa a la modificació de l’article 11 dels estatuts, la Disposició 
addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat 
públic, estableix que són funcions públiques necessàries en totes les Corporacions 
locals entre d’altres, la de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament 
legal preceptiu, la responsabilitat de la qual està reservada a funcionaris amb 
habilitació de caràcter estatal. 
 
Atès que en aplicació del que disposa l’article 318 del propi reglament abans esmentat, 
les normes de funcionament dels òrgans del consorci local s’han d’ajustar a la 
normativa dels ens locals en tot el que sigui aplicable, sens perjudici de les 
peculiaritats fixades en els estatuts. 
 
Atès que consten a l’expedient de modificació sengles informes jurídics emesos per la 
secretària del Consorci i per l’Assessoria jurídica del propi Consorci del Barri de la 
Mina, favorables ambdós a les modificacions proposades, i que, segons comunicació 
de la Secretaria del Consorci de data 12 de juny, consta que el Ple de l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs, en data 31 de març, i el Plenari del Consell Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona, en data 18 d’abril, han donat la seva conformitat d’acord 
amb el que preveu l’article 25 dels estatuts vigents. 
 
Atès que l’adopció de l’acord de modificació dels Estatuts és competència del Ple de la 
Corporació i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 114.3.d) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Vist l’informe conjunt emès per la Secretària i la Interventora general de la Diputació de 
Barcelona, en compliment del que disposa l’article 179.1.b) de l’esmentat Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en tractar-se d’un acord que requereix 
majoria absoluta dels membres de la Corporació. 
 
Per tot l’anterior, aquesta Presidència, previ l’informe favorable de la Junta de Govern 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació del segon paràgraf de l’article 1 i de l’article 11 dels 
Estatuts del Consorci del Barri de la Mina que, en conseqüència, quedaran redactats 
de la següent forma: 
 

“Article 1. Constitució, denominació i naturalesa. 
El Consorci es constitueix com una entitat jurídica, de caràcter local dotada de 
personalitat jurídica pròpia independent dels seus membres per a la consecució 
de la seva finalitat”. 
 
“Article 11. La Secretaria. 
La persona titular de la secretaria del Consell de Govern i de la Comissió 
Executiva és nomenada pel president, entre funcionaris de l’Administració local 
amb habilitació de caràcter estatal, o entre advocats de la Generalitat o lletrats 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 7

adscrits a l’Assessoria Jurídica del Departament competent en l’àmbit de l’acció 
social”. 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs, a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci del Barri de la 
Mina.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
4.- Dictamen de data 12 de juny de 2008 que proposa l’aprovació de l’acord de 
pròrroga del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, que estendrà la seva vigència temporal 
fins el 31 de desembre de 2012. 
 
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 3 de juny de 2008, ha aprovat un Dictamen el tenor literal 
del qual és el següent: 
 
“Aprovació dels acords assolits amb la representació del personal laboral de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: proposta d’elevació al Ple de la Diputació de 
l’aprovació de l’acord de pròrroga del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’ORGT, que 
estendrà la seva vigència temporal fins el 31 de desembre de 2012. 
 
El Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’ORGT de la Diputació de Barcelona, actualment 
vigent, té vigència temporal fins el proper 31 de desembre de 2008. 
 
Constituïda la Mesa de Negociació de matèries comunes a l’empara de l’art.36.3 de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, per part la Direcció de l’ORGT i del Comitè d’Empresa es va 
plantejar la possibilitat de negociar un nou conveni o prorrogar l’existent. En data 20 de maig de 
2008 el Comitè d’Empresa de l’ORGT va comunicar a la Direcció de l’ORGT que, d’assolir-se 
un acord en relació a determinades qüestions, es podia signar també l’acord de pròrroga fins el 
31 de desembre de 2012. 
 
L’acord final, dut a terme de conformitat amb el que disposa el Títol III de l’Estatut dels 
Treballadors, que regula el procediment de negociació i/o pròrroga dels convenis col·lectius 
estatutaris, va concloure amb un resultat final que suposa la pròrroga del text vigent fins el 31 
de desembre de 2012. 
 
Aquesta pròrroga va aparellada a l’aprovació de tot un seguit d’acords annexos, els quals 
també han estat negociats de conformitat amb el que disposa l’art.36.3 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i que es porten a consideració de la Junta de 
Govern, per a la seva posterior elevació i aprovació per part del Ple. 
 
El Comitè d’Empresa ha emès la seva acceptació a la pròrroga per 4 vots a favor, 
corresponents als 3 delegats de la UGT i 1 delegat de CCOO, i el vot negatiu d’1 delegat 
d’aquest darrer sindicat, per la qual cosa ha sol·licitat formalment per escrit de data 28 de maig 
de 2008 als òrgans competents de l’ORGT i la Diputació de Barcelona, la seva tramitació legal 
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perquè sigui aprovat. Aquesta majoria qualificada de 80 per cent supera els límits previstos per 
la legislació laboral vigent per a un conveni col·lectiu estatutari. 
 
De conformitat amb la legislació interna de l’ORGT, la Junta de Govern ha de prendre en 
consideració aquest Acord de pròrroga per, si ho considera oportú, pugui ser elevat 
posteriorment al Ple de la Diputació de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’art.9.g dels Estatuts de l’ORGT que atribueix a la Junta de Govern la proposta d’aprovació 
dels Convenis Col·lectius del personal laboral de l’Organisme. 
 
Vist l’art.26.2.a dels Estatuts de l’ORGT que atribueixen al Ple de la Diputació de Barcelona 
l’aprovació dels referits Acords. 
 
Atès l’exposat, aquesta Presidència proposa, que per la Junta de Govern, en ús de les facultats 
que té atribuïdes per l’art.9.g dels Estatuts de l’ORGT, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar per part de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona l’elevació al Ple de la Diputació de Barcelona, per a la seva aprovació, 
de la pròrroga del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’ORGT vigent fins el 31 de 
desembre de 2008, negociat per part de la Direcció de l’Organisme i el Comitè d’Empresa, 
establint-se que tal pròrroga estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2009 fins el 31 de 
desembre de 2012. 
 
Segon.- Trametre, de conformitat amb la legislació laboral vigent, el text de l’Acord de pròrroga 
del Conveni Col·lectiu, segons s’acredita en l’Acta de data 20 de maig de 2008 signada per la 
representació de la Direcció de l’ORGT i el Comitè d’Empresa.” 
 

Vist el que disposa l’art.26.2.a) dels Estatuts de l’ORGT, en relació a l’art.26.1.f) del 
mateix text reglamentari intern, que atribueix al Ple de la Corporació l’aprovació dels 
convenis col·lectius. 
 

Atès l’exposat, aquesta Presidència proposa, que pel Ple de la Diputació de Barcelona, 
en ús de les facultats que té atribuïdes, s’adoptin els següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l’acord de pròrroga del Conveni Col·lectiu del personal laboral de 
l’ORGT vigent fins el 31 de desembre de 2008, negociat per part de la Direcció de 
l’Organisme i el Comitè d’Empresa, establint-se que tal pròrroga estendrà la seva 
vigència des de l’1 de gener de 2009 fins el 31 de desembre de 2012. 
 

Segon.- Trametre, de conformitat amb la legislació laboral vigent, el text de l’acord de 
pròrroga del Conveni Col·lectiu, segons s’acredita en l’Acta de data 20 de maig de 
2008 signada per la representació de la Direcció de l’ORGT i el Comitè d’Empresa.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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5.- Dictamen de data 12 de juny de 2008 que proposa l’aprovació de l’Acord 
assolit en la Mesa de Negociació de matèries comunes instituïda a l’empara de 
l’art. 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. 
 

“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 3 de juny de 2008, ha aprovat un Dictamen el tenor literal  
del qual és el següent: 
 
“Aprovació dels acords signats amb la representació del personal de l’ORGT: proposta 
d’elevació al Ple de la Diputació de l’aprovació de l’Acord assolit en la Mesa de 
Negociació de matèries comunes instituïda a l’empara de l’art.36.3 de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril. 
 
L’art.36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) 
estableix que per a la negociació de totes aquelles matèries i condicions de treball 
comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració Pública es podrà 
constituir una Mesa General de Negociació, integrada segons els criteris previstos en 
el paràgraf segon i tercer del referit art.36.3. 
 
En data 22 de novembre de 2007 es va constituir la Mesa prevista en l’art.36.3 de 
l’Estatut Bàsic, amb la presència de la representació de l’Administració de l’ORGT i les 
organitzacions sindicals UGT i CCOO, que reuneixen els requisits establerts en 
l’esmentat article de l’EBEP. 
 
La Mesa ha desenvolupat les seves reunions en les sessions dels dies 22 de 
novembre i 10 de desembre de 2007 i en els dies 24 de gener, 11 de març, 22 d’abril i 
20 de maig de 2008. 
 
Resultat de tot aquest procés negociador ha estat l’assoliment dels següents acords: 
 
- acord que abasta a aspectes de la relació laboral i funcionarial del personal de 

l’ORGT, inclòs l’establiment d’un procés d’integració en el grup de classificació C1 
de tots dos col·lectius i la carrera professional dels mateixos, seguint criteris 
semblants, i els paràmetres formatius per dur-ho a terme. 

- fixació de tot un conjunt de mesures de caràcter social. 
- aprovació d’un procés d’accés a la funció pública, en la condició de personal 

laboral fix, d’un col·lectiu de treballadors que ostentaven la condició de personal 
laboral indefinit, subrogat d’altres Administracions i dels processos formatius 
vinculats al mateix. 

- com a conseqüència de l’assoliment d’aquests acords, en allò que afecta al 
personal laboral, s’acorda també, a través del procediment diferenciat 
corresponent, la pròrroga del conveni col·lectiu del personal laboral assolit entre la 
representació del Comitè d’Empresa i l’Administració. 

 
S’adjunta per Annex el text final de l’acord assolit, del que és part signatària 
l’organització sindical UGT. 
 
Vist el que disposa l’art.38.3 de l’EBEP segons el qual els Acords assolits en la Mesa 
de Negociació, per a la seva validesa i eficàcia, han de ser aprovats expressament i 
formalment pels òrgans competents de cada Administració Pública. 
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Vist el que disposa l’art.26.2.a, en relació a l’art.26.1.f dels Estatuts de l’ORGT en virtut 
dels quals correspon al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels acords 
assolits en la negociació col·lectiva derivada de la legislació de funció pública. 
 
Atès l’exposat, aquesta Presidència proposa, que per la Junta de Govern s’adopti el 
següent 

 
ACORD: 

 
Primer.- Aprovar per part de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona l’elevació al Ple de la Diputació de Barcelona, per a la seva 
aprovació, de l’Acord assolit en la Mesa de Negociació de matèries comunes instituïda 
a l’empara de l’art.36.3 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i que s’acompanya per 
Annex.” 
 
Vist el que disposa l’art.26.2.a) dels Estatuts de l’ORGT, en relació a l’art.26.1.f) del 
mateix text reglamentari intern, que atribueix al Ple de la Corporació l’aprovació dels 
acords assolits en la negociació col·lectiva. 
 
Atès l’exposat, aquesta Presidència proposa, que pel Ple de la Diputació de Barcelona, 
en ús de les facultats que té atribuïdes, s’adopti el següent 
 

ACORD: 
 

Primer.- Aprovar l’Acord assolit en la Mesa de Negociació de matèries comunes 
instituïda  a  l’empara  de  l’art.36.3   de   l’Estatut   Bàsic   de   l’Empleat   Públic,   que  
s’acompanya per annex.”  
 
“ACORDS ASSOLITS EN EL MARC DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES 
COMUNES CONSTITUÏDA A L’EMPARA DE L’ART.36.3 DE LA LLEI 7/2007, DE 12 
D’ABRIL, EN L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
La Mesa es va constituir en data 22 de novembre de 2007, amb la presència de la 
representació de l’Administració i de les organitzacions sindicals UGT i CCOO, havent-
se realitzat un total de 6 sessions de negociació (dies 22 de novembre i 10 de 
desembre de 2007, 24 de gener, 11 de març i 22 d’abril de 2008 i havent finalitzat en 
data 20 de maig de 2008). 
 
En la sessió de data 20 de maig de 2008 hi són presents les referides organitzacions 
sindicals i, entre la seva composició, hi són presents totes les persones que, en aquest 
moment, conformen el comitè d’empresa de l’ORGT. 
 
L’esmentat procés de negociació, de matèries comunes d’aplicació als funcionaris i al 
personal laboral de l’ORGT de la Diputació de Barcelona finalitza amb els següents 
acords entre l’Administració i l’organització sindical UGT: 
 
Primer.- 
Vist l’acord de pròrroga del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’ORGT assolit 
per la representació de l’Administració de l’ORGT i el Comitè d’Empresa en data 20 de 
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maig de 2008 (pròrroga que abastarà fins el 31 de desembre de 2012), es fixa que en 
consonància amb la voluntat de les parts s’aplicarà al personal laboral de l’ORGT els 
punts segon, tercer, quart, cinquè, setè, annexos 2 i 3 del següent Acord, en alguns 
casos en idèntiques condicions que al personal funcionari i en d’altres en funció de les 
característiques pròpies del personal laboral. 
 
Segon.- 
1.- Valorada l’experiència assolida des de l’any 2004, les parts signatàries acorden 
prorrogar la mesura social del xec gourmet fins el 31 de desembre de 2010, tant per al 
personal funcionari com per al personal laboral. 
 
2.- Des de l’1 de setembre de 2008, l’import del xec gourmet s’eleva a 7 euros. 
 
Tercer.- 
1.- Atès que entre les festes estatals fixades en el calendari oficial aprovat per la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2008, dues coincideixen amb festiu (1 novembre i 
6 desembre), aquesta diferència serà compensada amb 2 dies de dispensa, que 
s’hauran de realitzar preferentment amb el període de vacances. 
2.- Els festius locals de l’any 2008 que coincideixin amb dissabte o diumenge, podran 
ser compensats amb els dies de dispensa corresponents, aplicant-se els mateixos 
criteris que els dies a gaudir. 
 
3.- En els dos supòsits anteriors, la mesura serà d’aplicació al personal funcionari i al 
personal laboral. 
 
Quart.- 
L’art.48.2 de l’EBEP serà d’aplicació també al personal laboral de l’ORGT en les 
mateixes condicions que ho sigui per al personal funcionari de l’Organisme. A aquests 
efectes, per al càlcul es tindrà en compte els temps de serveis prestats a l’Organisme, 
per al cas de què aquests siguin superiors als 10 triennis. 
 
Cinquè.- 
Foment de la jubilació anticipada. 
 
Els imports previstos en l’article 19.2.1 de l’Acord de Condicions del personal 
funcionari i en l’art.19.2.1 del Conveni Col·lectiu del personal laboral resten establerts, 
a partir de l’1 de setembre de 2008 de la següent manera: 
 
60 anys: 40.000 euros. 
61 anys: 33.000 euros. 
62 anys: 25.000 euros. 
 
La reducció prevista en l’art.19.2.3 de l’Acord de Condicions i art.19.2.3 del Conveni 
Col·lectiu serà de 772 euros bruts mensuals. 
 
L’import previst en l’art.19.3.1 de l’Acord de Condicions i art.19.3.1 del Conveni 
Col·lectiu queda establert en 16.200 euros. 
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ANNEX NÚM.1 .- Procés de reordenació dels Cossos i Escales de funcionaris del 
subgrup de classificació C2 (antic grup D) per a la seva promoció interna al 
subgrup de classificació C1 (antic grup C). 
 
1r.- L’entrada en vigor de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic el dia 13 de maig de 2007 
ha suposat que el personal funcionari que pertanyia al grup de classificació D, ha 
quedat inserit en el subgrup de classificació C2, i que el personal funcionari del grup 
de classificació C ha passat a pertànyer al grup de classificació C1 (art.76 i disposició 
transitòria 3ª.2 de l’EBEP). En conseqüència, les parts signatàries han assolit un acord 
que adapta l’acord signat el 2 d’abril de 2004 a la nova estructura fixada per l’EBEP, i 
que implica, en consonància amb la nova llei, la promoció dels funcionaris de carrera 
del subgrup C2 al subgrup C1. 
 
2n.- Aquest acord implica el desenvolupament adaptat al nou EBEP dels acords 
signats l’any 2004 i comporta la reordenació dels cossos i escales funcionarials del 
subgrup C1 (antic grup C) que tot seguit s’indiquen. 
 
3r.- La promoció interna dels funcionaris de carrera del subgrup C2 al subgrup C1 
s’instrumentalitzarà segons els següents criteris. 
 
a) El personal funcionari del subgrup C2 (antic grup D) que reuneixi els requisits 

previstos per la legislació vigent, podrà promocionar al subgrup C1, mitjançant un 
procediment de concurs-oposició intern. La fase d’oposició consistirà en la valoració 
de la formació acreditada i superada com a funcionari de carrera o personal laboral 
fix amb un mínim de 60 hores les quals hagin servit per a la seva promoció des de 
l’any 2001 per dur a terme la carrera de grau en l’antic grup D. 

 
b) El funcionari promocionat, que passi a ostentar la condició de funcionari del subgrup 

C1, s’integrarà en la categoria funcionarial d’Administratiu de Gestió i Recaptació. 
 
c) La carrera dins de la categoria d’Administratiu de Gestió i Recaptació s’efectuarà 

per la fórmula de carrera horitzontal, que suposarà que ocupant el mateix lloc de 
treball, el funcionari podrà ascendir dins dels diversos identificatius que per annex 
1-A es concreten. 

 
d) El personal funcionari que accedeixi a la categoria d’Administratiu de Gestió i 

Recaptació mantindrà el nivell retributiu derivat de la seva anterior categoria del 
subgrup C2. Aquest nivell retributiu no es veurà incrementat en còmput global 
mensual en el moment d’accedir a la nova condició de funcionari del subgrup C1, 
per la qual cosa l’Administració efectuarà les pertinents adaptacions transitòries per 
inserir als nous funcionaris dins de l’esglaonat corresponent. En aquest procés 
d’adaptació desapareixeran, en els imports que pertoquin, els complements 
personals transitoris no absorbibles en el grup D i complements d’adequació 
retributiva singular, que passaran a consolidar-se en aquella part legalment factible 
dins del sou. 

 
 Idèntica adaptació a la nova estructura d’identificatius es produirà en la incorporació 

a la carrera horitzontal per part dels funcionaris C1, categoria d’Administratiu de 
Gestió i Recaptació, que ostentin tal condició a data 1 de setembre de 2008. 
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 En el procés d’adaptació, es respectarà en tot cas, el grau personal consolidat per 
cada funcionari, de tal manera que si es deriva un o diversos graus superiors al que 
li correspondria en la seva inserció en l’esglaonat d’identificatius, ad personam, 
s’adaptarà l’import assignat a l’identificatiu, perquè no superi, en còmput total, el 
que es derivaria de la seva inserció dins de la carrera horitzontal. 

 
e) Els funcionaris, amb la categoria d’Oficial de Recaptació i Gestió, identificatiu D6, 

que hagin realitzat formació amb posterioritat a aquest reconeixement de 
l’identificatiu D6 (o el seu equivalent, abans de la funcionarització, en la categoria 
laboral d’Oficial) i que no hagin pogut formar part de cap procés de promoció 
posterior, se’ls reconeixerà per una sola vegada, excepcionalment, als efectes de 
carrera horitzontal la referida formació, un cop hagin accedit a la condició de 
funcionari del grup C1, per poder assolir un nou identificatiu dins de l’esglaonat. La 
sol·licitud de reconeixement s’haurà d’efectuar en el corresponent procés que en el 
mes d’abril o novembre de cada any natural es realitza. 

 
f) El procés de promoció interna s’efectuarà esglaonadament, començant pels 

funcionaris ORG D6, posteriorment els funcionaris ORG D5 i en darrer terme els 
funcionaris ORG D4. Orientativament, l’Administració expressa la voluntat de posar 
el mitjans perquè s’iniciï al setembre-octubre i es desenvolupi al llarg de l’any 2008. 

 
 Excepcionalment, es tindran en compte les hores de formació realitzades i 

superades dins dels plans de formació de l’ORGT duts a terme des del 2001, pels 
ORG D4 durant el període en que varen ser funcionaris de carrera o interins, 
categoria d’Auxiliar de Gestió Tributària , als efectes de la seva valoració en la fase 
d’oposició prevista en l’anterior punt 3.a). 

 
g) Es redueix a 60 hores el requisit de formació exigit per a la promoció en cada 

identificatiu en la carrera horitzontal dels funcionaris de la categoria d’Administratius 
de Gestió i Recaptació. Amb caràcter transitori es reconeixerà a aquests efectes la 
formació efectuada vàlidament i que estigués en tràmit d’aplicació per a la promoció 
com a funcionari del subgrup C2 (antic D). 

 
h) A partir de l’1 de setembre de 2008, es redueix a 3 anys el requisit d’antiguitat 

exigida, per a consolidar un identificatiu superior dins de la categoria d’Administratiu 
de Gestió i Recaptació. El funcionari podrà participar en les accions formatives 
necessàries per a la carrera a partir d’acreditar 18 mesos d’antiguitat de serveis 
efectius prestats en l’identificatiu a partir del qual vol efectuar el passi a un 
identificatiu superior. 

 
 A aquests efectes i per tal d’evitar un perjudici al funcionari promocionat, es 

reconeixerà un cop ostenti la categoria d’Administratiu de Gestió i Recaptació el 
temps de permanència i les hores realitzades de formació en l’identificatiu 
corresponent del subgrup C2 a què pertanyia abans de la promoció. 

 
i) Anualment, a partir de l’any 2009, es convocarà un procés de promoció interna del 

personal funcionari C2, per assolir la condició d’Administratiu de Gestió i Recaptació 
(C1), amb el compliment dels requisits i condicions previstos en els punts anteriors. 
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j) Règim d’aplicació als funcionaris de carrera, categoria d’Auxiliar de Gestió 
Tributària, per a la seva promoció a la categoria d’Administració de Gestió i 
Recaptació. 

 
- per adaptar el punt quart, apartat c) de l’Acord de 2 d’abril de 2004 als 

processos selectius realitzats des d’aquella data, s’estableix que el criteri 
previst en aquell punt i apartat s’estendrà a totes les Ofertes Públiques 
d’Ocupació que hagi realitzat o realitzi en el futur l’ORGT per cobrir places de 
funcionaris de carrera, categoria d’Auxiliar de Gestió Tributària, donant 
compliment també al paràgraf final de l’apartat c) del punt quart del referit 
Acord de 2004. 

 
- la promoció des de la categoria d’Auxiliar de Gestió Tributària, identificatiu D4, 

funcionari de carrera, a la categoria d’Administratiu de Gestió i Recaptació es 
regirà per les mateixes regles previstes per als Oficials de Recaptació i 
Gestió, amb les següents especificitats: 

 
a)  requeriment del requisit d’antiguitat d’1 any com a funcionari de carrera en la 

categoria d’Auxiliar de Gestió Tributària, identificatiu D4. 
 
b)  el requisit exigit en la fase d’oposició d’acreditació de 60 hores de formació 

per a la carrera de grau s’entendrà complert si l’aspirant acredita el 
compliment d’aquest nombre d’hores en règim de funcionari interí o de 
carrera, encara que no hagin estat vinculades a la carrera de grau, realitzades 
dins dels plans de Formació de l’ORGT duts a terme des del 2001. 

 
c)  un cop assolida la condició d’Administratiu de Gestió i Recaptació (identificatiu 

C0), el requisit dels 3 anys exigits per ascendir al següent identificatiu (AGR 
C1) tindrà en compte també el temps de serveis efectius prestats com a 
funcionari de carrera, categoria d’Auxiliars de Gestió Tributària. El requisit 
d’hores de formació es regirà, llavors, pel mateix criteri previst per a la resta 
d’AGR. 

 
k) L’Administració aprovarà les normes reglamentàries corresponents per dur a terme 

tot aquest procés de promoció i adaptació. 
 
ANNEX NUM.2 .- Procés de reordenació dels Oficials laborals del subgrup de 
classificació C2 (antic grup D), per a la seva promoció interna a la categoria 
laboral d’Administratiu de Gestió, subgrup de classificació C1 (antic grup C). 
 
1r.- A l’empara de l’art.19.2 de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, es crea la categoria 
d’Administratiu de Gestió, plantilla laboral de l’ORGT, per donar compliment a l’Acord 
assolit en data 30 de setembre de 2004 amb la representació unitària dels treballadors 
de l’ORGT, en el sentit que l’Administració aprovaria les mesures necessàries per tal 
de que el personal laboral fix de l’ORGT, adscrit al grup D (actual subgrup C2), 
categoria d’Oficials, pugui accedir, voluntàriament, al grup de classificació C (actual 
subgrup C1), amb el manteniment de les seves actuals retribucions, amb caràcter 
voluntari i mitjançant una convocatòria de promoció interna. 
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2n.- La promoció interna dels Oficials, subgrup C2, a la categoria d’Administratiu de 
Gestió, subgrup C1 s’instrumentalitzarà segons els següents criteris. 
 

a) Els treballadors fixos del subgrup C2 (antic grup D) que ostentin la categoria 
d’Oficial i que reuneixin els requisits previstos per la legislació vigent, podran 
promocionar al subgrup C1, mitjançant un procediment de promoció interna. En 
la fase d’acreditació de coneixements, es valorarà amb caràcter eliminatori la 
formació acreditada i superada com a mínim de 60 hores que hagi servit per a la 
seva promoció des de l’any 2001 per dur a terme la carrera de grau en l’antic 
grup D. 

 
b) El treballador promocionat, que passi a ostentar la condició de personal laboral 

fix del subgrup C1, s’integrarà en la categoria d’Administratiu de Gestió. 
 
c) La carrera dins de la categoria d’Administratiu de Gestió s’efectuarà per la 

fórmula de carrera horitzontal, que suposarà que ocupant el mateix lloc de 
treball, el treballador podrà ascendir dins dels diversos identificatius que per 
annex 2-A es concreten. 

 
d) El personal laboral fix que accedeixi a la categoria d’Administratiu de Gestió 

mantindrà el nivell retributiu derivat de la seva anterior categoria d’Oficial, 
subgrup C2. Aquest nivell retributiu no es veurà incrementat en còmput global 
mensual en el moment d’accedir a la nova condició de treballador fix del subgrup 
C1, per la qual cosa l’Administració efectuarà les pertinents adaptacions 
transitòries per inserir als nous Administratius de gestió dins de l’esglaonat 
corresponent. En aquest procés d’adaptació desapareixeran, en els imports que 
pertoquin total o parcialment, els complements d’adequació retributiva singular, 
que passaran a consolidar-se en aquella part convencionalment factible dins del 
sou base. 

 
e) El procés de promoció interna s’efectuarà esglaonadament, començant pels 

Oficials amb identificatiu D6 o superior i, de forma progressiva, realitzant les 
convocatòries pertinents per als identificatius correlativament inferiors. 
Orientativament, l’Administració expressa la voluntat de posar el mitjans perquè 
s’iniciï al setembre-octubre de 2008 i es desenvolupi al llarg de l’any 2008. 

 
f) El requisit de formació exigit per a la promoció en cada identificatiu en la carrera 

horitzontal del personal laboral fix de la categoria d’Administratiu de Gestió serà 
de 60 hores. 

 
g) A partir de la seva creació com a categoria laboral, es fixa en 3 anys el requisit 

d’antiguitat exigida, per a consolidar un identificatiu superior dins de la categoria 
d’Administratiu de Gestió. Els treballadors podran participar en les accions 
formatives necessàries per a la carrera a partir d’acreditar 18 mesos d’antiguitat 
de serveis efectius prestats en l’identificatiu a partir del qual vol efectuar el passi 
a un identificatiu superior. 

 
 A aquests efectes i per tal d’evitar un perjudici al treballador promocionat, es 

reconeixerà un cop ostenti la categoria d’Administratiu de Gestió, el temps de 
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permanència i les hores realitzades de formació en l’identificatiu d’Oficial laboral 
a què pertanyia abans de la promoció. 

 
h) Anualment, a partir de l’any 2009, es convocarà un procés de promoció interna 

del personal laboral fix, categoria d’Oficial, subgrup C2, per assolir la condició 
d’Administratiu de Gestió (C1), amb el compliment dels requisits i condicions 
previstos en els punts anteriors. 

 
i) L’Administració aprovarà les normes reglamentàries corresponents per dur a 

terme tot aquest procés de promoció i adaptació. 
 
ANNEX NUM.3.- Procés d’integració del personal laboral indefinit en la plantilla 
de personal fix de l’ORGT. 
 
La incorporació com a personal laboral fix del personal laboral indefinit subrogat del 
Consell Comarcal de l’Osona es durà a terme d’acord amb el procediment següent: 
 
1r.- La integració en la condició de personal fix s’efectuarà a través d’un procés de 
selecció adreçat al personal laboral indefinit de l’ORGT, que incorporarà la valoració 
de la superació d’un curs formatiu realitzat d’una durada compresa entre les 40 i 50 
hores, de contingut adequat a les tasques de recaptació i gestió tributària que porten a 
terme els treballadors afectats. 
 
Orientativament, el curs de formació es realitzarà durant el darrer trimestre de l’any 
2008 i primer trimestre de l’any 2009. Es posaran els mitjans necessaris per tal de què, 
en la mesura del possible, la part lectiva del curs es realitzi majoritàriament a Vic. 
2n.- El personal indefinit s’integrarà en el sistema de categories i identificatius 
previstos en el conveni col·lectiu del personal laboral, categoria d’Oficial (subgrup C2 
art.76 EBEP). Es garantirà, com a mínim, els nivells retributius actuals i s’inserirà a 
cada empleat, en funció d’aquest nivell retributiu, en l’identificatiu corresponent, als 
efectes de carrera professional. 
 
3r.- La convocatòria d’integració s’efectuarà un cop finalitzi el curs de formació previst 
en l’anterior punt 1r. 
 
4t.- El personal integrat en la condició de fix tindrà dret a que li siguin reconeguts els 
triennis consolidats com a personal indefinit, per l’import que meritin en aquell moment. 
Igualment, tindran dret al reconeixement dels serveis prestats en el Consell Comarcal 
de l’Osona, que es meritaran, en concepte de triennis, des del moment que assoleixin 
la condició de personal fix. Els futurs triennis que a partir d’aquesta data puguin 
consolidar i aquells que es puguin reconèixer segons l’anterior paràgraf ho seran 
segons els imports previstos en la Llei de Funció Pública i/o Pressupostos Generals. 
 
5è.- El passi del grup C2 a C1 (antics grups D a C) del personal laboral fix derivat 
d’aquest procés s’inserirà dins del procés de passi de C2 a C1 de la resta de personal 
laboral fix. Excepcionalment, es valorarà en la fase d’oposició les hores realitzades en 
el curs previst en el punt 1r. 
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ANNEX NUM.4.- Pròrroga del Conveni Col·lectiu del personal laboral. 
 
En la sessió de data de 20 de maig de 2008, la representació de l’Administració de 
l’ORGT i el Comitè d’Empresa acorden prorrogar el Conveni Col·lectiu del personal 
laboral fins el 31 de desembre del 2012, de conformitat amb la decisió presa per 
l’òrgan unitari en data 19 de maig de 2008 i en base a l’assoliment d’un acord 
d’aplicació dels punts abans referenciats. 
 
ANNEX NUM.1-A.- Taula retributiva 
 

salari c.específic  complement destinació EQUIVALÈNCIES 
        HOMOLOGACIÓ CARRERES   

14 16 18 19 Funcionari 
718,14 528,33 

  313,81 360,02 406,18 429,30 
Retribució 

Total C2 
C0         1.560,28 ORG D4 
C1    59,36          13,15      13,15      13,15   1.619,64 ORG D5 
C2    59,30          59,30      13,14      13,14   1.678,94 ORG D6 
C3    79,00          79,00      79,00      55,88   1.757,94 ORG D5+CPTNA+ND16 
C4    59,30          59,30      59,30      59,30   1.817,24 ORG D6+CPTNA+ND18 
C5    24,96          24,96      24,96      24,96   1.842,20 AGR C1 ND14 
C6    59,36          59,36      59,36      59,36   1.901,56 AGR C2 ND16 
C7    59,30          59,30      59,30      59,30   1.960,86 AGR C3 ND18 
C8    29,69          29,69      29,69      29,69   1.990,55   

Personal grup C1 
categoria 

Administratiu de 
Gestió i Recaptació 

C9    23,07          23,07      23,07      23,07   2.013,62   
 
 
 ANNEX NUM.2-A.- Taula retributiva 
 

salari c.conveni Trienni: 37,48  EQUIVALÈNCIES 
Laboral 

1.207,09 353,19 identifi. import 
Retribució

Total grup C2 
    1.560,28 Oficial 

C1   59,36   1.619,64 Oficial D1 
C2   59,30   1.678,94 Oficial D2 
C3   79,00   1.757,94 Oficial D3 
C4   59,30   1.817,24 Oficial D4 
C5   24,96   1.842,20 Oficial D5 
C6   59,36   1.901,56 Oficial D6 
C7   59,30   1.960,86 Oficial D7 
C8   29,69   1.990,55 Oficial D8 

Personal grup C1 
categoria 

Administratiu de 
Gestió 

C9   23,07   2.013,62  
 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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6.- Dictamen de data 11 de juny de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 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 d’Estrac en data 26 de maig 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 d’Estrac, 
en data 26 de maig 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 de serveis al poliesportiu municipal. Taxa per l’estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals. Taxa per la prestació 
del servei d’activitats infantils d’estiu, Setmana Santa i d’altres períodes. Taxa per 
l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via 
pública del paviment i de les voreres. 
▪ 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. 
 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Segon.- 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. 
7.- Dictamen de data 10 de juny de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellterçol, 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 Castellterçol en data 1 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. 
 
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 Castellterçol, en 
data 1 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 ocupació de la via pública amb elements de construcció. 
 
▪ 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 de 

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. 
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▪ 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. 
 
8.- Dictamen de data 10 de juny de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Dosrius, 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 Dosrius en data 24 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. 
 
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 Dosrius, en data 
24 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 parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 

en terreny d’ús públic i indústries del carrer ambulants i rodatges cinematogràfics. 
 

▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
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▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

▪ 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. 
 
9.- Dictamen de data 10 de juny de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 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’Esplugues de Llobregat en data 21 de maig 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 d’Esplugues de 
Llobregat, en data 21 de maig de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
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funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
-Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
 
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
▪ Notificació de les liquidacions. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
▪ 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. 
 
10.- Dictamen de data 10 de juny de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, 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 del Pont de Vilomara i Rocafort en data 28 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. 
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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.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort, en data 28 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 – 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. 
 
II – Contribucions especials 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III – 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. 
 
IV – 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. 
 
V - Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal 
en les activitats i instal·lacions. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública. 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
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terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa 
pel servei de tinença d’animals de companyia. Taxa per la utilització de sales 
d’equipament municipal. Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal. Taxa 
per la llicència d’autotaxi. Taxa per la prestació de servei d’escola bressol. Taxa per 
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública. Taxa per la prestació dels serveis del Centre de Dia. 
 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – 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. 
 
2.- Acceptar l’especificació i clarificació de l’abast de la delegació efectuada a la 
Diputació de Barcelona en anteriors acords, respecte e les funcions de gestió i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Realització de liquidacions, provisionals, 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. 
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II - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses. 
 
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
▪ Expedició de documents cobratoris. 
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
▪ 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. 
 
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 del Pont de Vilomara i Rocafort 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. 
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 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. 
 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. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Taxa cementiri municipal. Taxa entrada de vehicle a través de les voreres i 
reserves de via pública per aparcaments exclusius. Taxa de clavegueram. Taxa per la 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries 
 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. 
 
VII – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses. 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VIII – Quotes 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 la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X - Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal 
en les activitats i instal·lacions. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública. 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa 
pel servei de tinença d’animals de companyia. Taxa per la utilització de sales 
d’equipament municipal. Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal. Taxa 
per la llicència d’autotaxi. Taxa per la prestació de servei d’escola bressol. Taxa per 
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública. Taxa per la prestació dels serveis del Centre de Dia. 
 
▪ 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. 
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▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII – Altres ingressos tant tributaria com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar: 
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
11.- Dictamen de data 10 de juny de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, 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 Vilalba Sasserra en data 20 de maig 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 Vilalba Sasserra, 
en data 20 de maig de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
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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. 
 
II - Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat 
▪ 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. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a 
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que 
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
12.- Dictamen de data 10 de juny de 2008 que proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, 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 Vilobí del Penedès en data 21 de maig de 2008 acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
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En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que 
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe 
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès, en data 21 de maig 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 – Les facultats que la legislació urbanística atorga a l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès, en via constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores d’aquest municipi, un cop providenciat el 
constrenyiment per l’Ajuntament. 
 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar: 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la revocació de la delegació de la recaptació de les taxes que es detallen 
a continuació efectuada per acord de data 26 de juliol de 2002, atès que alguns 
d’aquests tributs l’Ajuntament de Vilobí del Penedès no els posa al cobrament i d’altres 
ja n’efectua directament la recaptació voluntària: 
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- Taxa per ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 

- Taxa per llicència d’auto-taxi i altres vehicles de lloguer. 
- Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa. 
- Taxa per instal·lació de quioscos en la via pública. 
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 

en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges 
cinematogràfics. 

- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals.  
- Taxa per subministrament d’aigua, gas i electricitat. 
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 

abusivament a la via pública. 
- Taxa per prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments 

municipals. 
- Taxa per prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials. 
 
3.- Acceptar la revocació de la delegació de la recaptació voluntària de les taxes que 
es detallen més avall efectuada per acord de data 26 de juliol de 2002 i acceptar el 
nou abast de delegació d’aquestes taxes en el sentit que s’especifica a continuació: 
 
- Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per prestació escola bressol 
▪ 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. 
4.- 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 gestió i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals en el sentit que s’especifica seguidament: 
 
I – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 
quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la seva gestió, 
l’abast d’aquesta delegació s’haurà d’entendre efectuada també a la concessió i 
denegació d’exempcions i bonificacions. 
 
II – 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 corresponent. 
 
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 
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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 Vilobí del Penedès 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. 
 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. 
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 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. 
 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 – Contribucions especials 
▪ Recaptació dels deutes en període executiu. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
▪ 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. 
 
VII – 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. 
 
VIII – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. Taxa de clavegueram. 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
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 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.” 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 
13.- Dictamen de data 26 de juny de 2008 que proposa donar resposta a les 
observacions presentades al Compte General de la Diputació de l’exercici de 
2007 i la seva aprovació. 
 
“Vist i examinat el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de 2007, 
el qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari del referit exercici, de conformitat amb allò que preveu l’art. 
208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia Corporació, i pels dels 
Organismes Autònoms que d’ella en depenen: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària (ORGT) els quals 
reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics 
patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2 
del TRHL, i pel Compte de l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL), 
la preparació i presentació del qual s’ha basat en l’aplicació dels principis, criteris i 
polítiques comptables establerts en la normativa vigent, amb la finalitat d’obtenir una 
imatge fidel de la seva situació patrimonial i financera i dels resultats de les seves 
operacions. 
  
El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i dels Comptes dels 
seus Organismes Autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal  de 
Comptabilitat Local, (ICAL) aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, 
del Ministeri d’Economia i Hisenda, a l’empara del que disposa l’art. 210, en relació 
amb l’art. 203.1.d) del TRHL, i el Compte del XAL s’ha elaborat d’acord amb la 
normativa mercantil, i el règim de comptabilitat segons l’article 33 dels estatuts, és el 
previst a la Llei reguladora de les hisendes locals, el capital social de les quals pertanyi 
íntegrament a les entitats locals d’acord amb l’article 209.3 del TRHL. 
 
Atès que el Compte General reflecteix de manera adequada la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost. 
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Els comptes anuals que integren el Compte de la Diputació i els que han de formar 
cadascun dels seus organismes autònoms segons la regla 98 de la ICAL són els 
següents: 
 

a) el Balanç 
b) el Compte del resultat econòmic-patrimonal 
c) l’Estat de Liquidació del Pressupost, i 
d) la Memòria 

 
Els comptes a què es refereix la regla anterior s’han elaborat seguint les normes i 
ajustant-se als models que s’estableixen en la Quarta part del Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local annex a la ICAL. 
 
Atès que als comptes anuals de la pròpia Diputació i de cadascun dels seus 
organismes autònoms, s’uneix la  documentació complementària que s’estableix en la 
Regla 98.3 de la ICAL, constituïda per: 
 

- les actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici 
- les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, 

a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referides a fi d’exercici i 
agrupats pel número o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància 
entre els saldos comptables i els bancaris, s’aportarà l’oportú estat  conciliatori, 
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat. 

 
Atès que el Compte General s’acompanya també de la documentació complementària 
prevista en la Regla 101 de la ICAL, és a dir: 

 
- els estats integrats i consolidats dels comptes que hagi determinat el Ple de la 

Corporació 
- la Memòria justificativa del cost i rendiment des serveis públics 
- la Memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius 

programats amb indicació dels previstos i assolits.  
 
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Excm. Sr. 
President, els dels seus Organismes Autònoms i el de la XAL han estat rendits i 
proposats inicialment pels seus òrgans competents, a tenor del que estableix l’art. 212 
del TRHL. 
 
Vistes les conclusions generals dels informes de la Intervenció General sobre 
fiscalització plena corresponents al primer i segon semestres de 2008, dels quals 
resulta que a criteri de la Intervenció es pot assegurar el compliment del principi de 
legalitat en tots els expedients i àmbits analitzats, tot i algunes incidències formals 
observades en la tramitació, les quals han estat comunicades als corresponents 
centres gestors per tal d’adoptar mecanismes de control per tenir-ho en compte en les 
tramitacions futures. 
 
Vistos els acords plenaris de 13 de setembre de 2007  i 6 de març de 2008, donant-se 
per assabentat dels informes emesos per la Intervenció General corresponents a la 
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fiscalització plena realitzada sobre les mostres extretes de les operacions comptables 
de despeses, d’ingressos, de bestretes de caixa fixa i de nòmines del personal actiu, 
referides al primer i segon semestres de 2007. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el Compte General de la Diputació 
de l’exercici de 2007, del qual resulta que el Compte General s’ha format per la 
Intervenció per mitjans informàtics i concorda fidelment amb la comptabilitat que li ha 
servit de base, el qual ofereix una imatge fidel dels subjectes comptables, reflecteix 
una situació econòmica sanejada i des del punt de vista de legalitat, no s’ha advertit 
cap incidència significativa per posar de manifest. 
 
El Compte General format per la Intervenció, es va sotmetre a informe de la Comissió 
Especial de Comptes, d’acord amb l’art. 212.2 del TRHL. 
 
Atès que l’assenyalada Comissió, en la  reunió que va tenir lloc el dia 30 d’abril  de 
2008, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà sobre la 
procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada Comissió, 
a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els 
interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme 
amb el que disposa l’art. 212.3 del TRHL. 
 
Finalitzat el termini d'exposició pública, però dins del període conferit per a la 
presentació de reclamacions, reparaments o observacions, es va presentar un escrit 
pel Sr. Xavier Garcia Albiol i pel Sr. Jordi Cornet i Serra,  Diputat President i Diputat 
Portaveu, respectivament, del Grup Popular a aquesta Diputació, formulant  
observacions al Compte General de 2007 de la Diputació de Barcelona.  
 
Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre les observacions formulades, les 
quals no s’oposen a l’aprovació del Compte General de la Diputació de l’exercici 2007. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la reunió del dia 26 de juny de 2008, ha 
procedit a l’examen de les observacions formulades en l’escrit presentat pel Grup 
Popular a aquesta Diputació i, practicades les comprovacions necessàries, ha emès 
nou informe d’acord amb l’art. 212.3 del TRHL, admetent l’escrit d’observacions 
presentat en temps i forma pel Sr. Xavier Garcia Albiol i pel Sr. Jordi Cornet i Serra, 
Diputat President i Diputat Portaveu, respectivament, del Grup Popular, donant 
resposta raonada a les observacions formulades, i informant que és procedent 
sotmetre el Compte General al Ple de la Diputació als efectes de la seva aprovació. 
 

Atès el contingut de les observacions formulades en l’escrit presentat pel Grup Popular 
a la Diputació de Barcelona, com també el de les recomanacions que es proposen a la 
Diputació per millorar la gestió i la transparència en la utilització dels seus recursos, es 
considera adient que la Corporació les agraeixi i en quedi assabentada per a 
actuacions futures. 
 

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, 
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: 
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A C O R D S 
 

Primer.- Admetre l’escrit d’observacions al Compte General de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici de 2007, presentat en temps i forma pel Sr. Xavier Garcia Albiol 
i pel Sr. Jordi Cornet i Serra, Diputat President i Diputat Portaveu,  respectivament, del 
Grup Popular a la Diputació de Barcelona, enregistrat d’entrada a la Corporació el dia 
29 de maig de 2008, amb el número XXX, i de conformitat amb el que s’interessa al 
punt primer de la sol·licitud del referit escrit, donar-lo per presentat en el procediment 
d’aprovació del Compte General de la Diputació de Barcelona als efectes adients. 
Segon.- Donar resposta raonada a les observacions formulades en l’escrit presentat 
pel Grup Popular, quedant assabentat de les recomanacions per si poden contribuir a 
millorar la gestió i la transparència en la utilització dels recursos provincials, en la 
forma que resulta de l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes de data 26 
de juny de 2008. 
  

Tercer.- Aprovar el Compte General de la Diputació de l’exercici de 2007, el qual està 
acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de les observacions 
formulades, de conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 

Quart.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò  
previst l’art. 9 de la Llei 6/1984, de 5 de març de la Sindicatura de Comptes, en la seva 
redacció donada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol.” 

 
Respecte a aquest punt, sol·licità la paraula el portaveu del grup Popular Sr. Cornet 
per manifestar que el seu grup ha presentat una sèrie d’observacions al Compte 
General d’enguany perquè entenen que la realitat és que és necessari que es 
plantegin una sèrie de qüestions en punts concrets que puguin millorar aquesta 
aprovació del Compte General sempre i quan no afecti a l’aprovació mateixa ni al canvi 
legal econòmic financer. Volem agrair a la Intervenció, afegí, la contestació a les 
recomanacions i observacions que hem fet i que ens agraeixen i a la vegada ens 
donen, en uns casos, coincidències i en altres casos discrepàncies, però que al final 
és el talant d’aquesta nova legislatura, per part del Grup Popular.  
 
Des de l’oposició aspirem a mantenir i millorar la nostra eficiència perquè aquesta 
Diputació gaudeixi més d’una oposició a vegades perduda per altres costats que, 
desgraciadament, doncs no acabem d’entendre-hi. És per aquest motiu que nosaltres 
votarem en contra en aquest punt i, insistim i creiem que hem d’anar tots en les 
nostres obligacions fent allò que hem de fer: uns, oposició, i altres, govern i agrair a la 
Intervenció i als funcionaris, el treball, la informació, la facilitació de documentació i no 
és menys veritat que també espero que aquest Compte i aquestes al·legacions 
serveixin per a què en el proper any puguem tenir més rapidesa o més agilitat i més 
solucions en aquells punts que demanem i exigim a nivell de comptes. És per aquest 
motiu que el Partit Popular votarà contràriament. 
 
Per contestar al Sr. Cornet, sol·licità la paraula el President de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, Sr. Roig, que en primer lloc volgué agrair el to i les observacions 
fetes pel Grup Popular atès que les clarificacions en aquest aspecte sempre són 
positives. Aquestes observacions que vostès fan, afegí, que no pas al·legacions com 
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vostè mateix ha dit, són sobre qüestions molt puntuals i no tant com a qüestions de 
fons o de procediment i també dir que en la majoria dels casos totes aquestes 
observacions han estat ja recollides i posades de manifest pels propis serveis de la 
Diputació, atès que aquests mecanismes que tenim de control i de supervisió 
funcionen bé. No li càpiga cap mena de dubte que les observacions que ens hagin 
pogut fer vostès o els aclariments que puguin demanar en un moment determinat, 
tindran la resposta i el nostre suport i així tenir una major eficàcia per tirar endavant la 
gestió d’aquesta Diputació, però tenim tots molt clar que aquest informe general té la 
conformitat de la Intervenció General. 
 
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 44 vots a favor i 4 vots en contra. 
 

Servei de Programació 
 

14.- Dictamen de data 19 de juny de 2008 que proposa aprovar una modificació 
de crèdit en el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 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 
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. 
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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 13/2008 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 vuit milions nou-cents vuitanta-quatre 
mil cinc-cents nou euros amb nou cèntims (8.984.509,09) €, 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.” 
 
El portaveu del grup Popular Sr. Cornet manifestà que votarien en contra d’aquest 
dictamen i tots aquells que proposin al Ple modificacions de crèdit. 
 
Aquesta Diputació, afegí, és l’única institució que no solament té un superàvit sinó que, 
a més, l’aplicació dels pressupostos inicials són tan minsos que la realitat fa que al 
final haguem de fer unes modificacions de crèdits que arriben, inclús, a la meitat o més 
del que s’aprova inicialment.  
 
Contestà al Sr. Cornet la Presidència dient-li que a la majoria de les institucions els 
agradaria tenir una situació com la que té la Diputació de Barcelona i, en tot cas, 
aquest fet, de cap de les maneres, està en contraposició a la transparència i a les 
possibilitats de con-trol de l’oposició envers el govern. 
 
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 
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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 44 vots a favor i 4 vots en contra. 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
15.- Dictamen de data 20 de juny de 2008 que proposa crear la Direcció dels 
Serveis de Planificació Econòmica adscrita a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns 
i suprimir la Direcció de Planificació i Avaluació adscrita a la Coordinació 
General.  
 
“Vist el dictamen del ple de la Corporació de data 8 de maig de 2008, on es modifiquen els 
organigrames de les Gerències i Direccions de Serveis de l’Àrea de Presidència i de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, per tal d’adequar l’estructura orgànica de la Corporació a les 
noves competències atribuïdes a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns en el Ple de la 
Corporació, de sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril de 2008.  
 
Atesa la necessitat d’adequar els organigrames que reflecteixen les Àrees afectades, posant 
en marxa una nova estructura que permetrà assolir amb eficàcia les línies d’actuació que 
s’estableixen en el Pla de Mandat de l’actual legislatura. 
 
Vist el que disposa l’article 33.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, on atribueix al Ple de la Corporació l’organització de la Corporació, en 
tot allò que fa referència a la creació, modificació o supressió de les Àrees 
competencials, Gerències i Direccions de Serveis.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència 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.- Crear la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica adscrita a l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, amb dependència funcional de la Gerència de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’organigrama annex a aquest dictamen. 
 
Segon.- Suprimir la Direcció de Planificació i Avaluació adscrita a la Coordinació 
General. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte qualsevol resolució que contradigui o s’oposi a la 
present. 
 
Quart.-  Fixar el dia 16 de juliol de 2008 com a data d’efectes d’aquests acords.” 
 
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 l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat 
definitiu de 44 vots a favor i 4 abstencions. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 

Servei de Teixit Productiu  
 
16.- Dictamen de data 17 de juny de 2008 que proposa aprovar el Conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a 
la cogestió i codecisió de l’eix 1 del programa operatiu de Catalunya FEDER 
2007-2013. 
 
“La Diputació de Barcelona té competències d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, de coordinació dels serveis municipals, de prestació 
de serveis públics de caràcter supramunicipal i supracomarcal i en general, de foment i 
administració dels interessos particulars de la província (Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local – art. 36.1 -, Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril – art. 
91 a 93 -). 
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, d’acord amb el que estableix el Decret 55/2007, de 13 de 
març, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, és l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per a 
proposar la selecció i gestionar, d’acord amb les directrius de la Unió Europea, els 
projectes locals susceptibles de rebre fons estructurals europeus. 
 
El Programa Operatiu de Catalunya, objectiu competitivitat, del Fons Europeu de 
desenvolupament Regional (FEDER), per al període 2007-2013, preveu una línia de 
finançament per als ens locals, l’anomenat Eix 1, destinat al finançament de les 
tipologies d’actuacions següents: 
 

a) El suport a la transferència de tecnologia i a la millora de xarxes de cooperació, 
que comprèn la transferència de tecnologia i millora de les xarxes de 
cooperació entre petites empreses (PIMES), i altres empreses i universitats, 
centres d’ensenyament postsecundari de tot tipus, autoritats regionals, centres 
d’investigació i enclavaments científics i tecnològics. 

b) El suport a activitats emprenedores, que comprèn actuacions de suport a la 
inversió a empreses directament relacionades amb la recerca i la innovació. 

c) L’impuls del creixement empresarial d’empreses locals amb projecció global, i 
l’impuls de l’administració electrònica com a eix de l’atenció ciutadana, que 
comprèn els serveis electrònics en l’Administració pública, formació i inclusió. 

 
Les característiques tecnològiques i transversals de les actuacions esmentades, 
requereixen que la gestió del cofinançament FEDER en aquest àmbit, sigui el màxim 
de proper als ens locals que en puguin ser beneficiaris, tant pel que fa a la selecció 
d’actuacions com a la seva posterior gestió. Al mateix temps però, cal una visió 
globalitzada que permeti valorar les actuacions en el seu conjunt i tenint en compte el 
seu abast supramunicipal i nacional. 
 
En el marc del programa operatiu de competitivitat FEDER 2007-2013, les entitats 
beneficiàries de les subvencions seran els ens locals de la província de Barcelona. A 
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aquest efecte, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en el marc de 
les relacions interadministratives de cooperació i amb l’objectiu d’optimitzar l’eficiència 
en l’aplicació dels recursos públics, consideren adient articular un conveni que, partint 
de la premissa fonamental del consens, estableixi el marc per a la gestió i la decisió 
conjunta en l’aplicació dels recursos provinents dels FEDER i dels que aporta la 
Diputació de Barcelona amb càrrec als seus pressupostos. 
 
El conveni articula la gestió conjunta de l’esmentat Eix 1 a través de la creació de dos 
òrgans de composició paritària (Comissió Tècnica i Comitè de Selecció Territorial) que 
intervendran al llarg de tot el procés de selecció, seguiment de l’execució i liquidació 
de les actuacions objecte de subvenció, sense perjudici de les competències 
atribuïdes a cadascuna de les entitats signatàries. 
 
Val afegir que les decisions a prendre tant a la Comissió Tècnica com al Comitè de 
Selecció Territorial han d’adoptar-se per consens entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, i es considera que això ha de determinar i condicionar les 
resolucions que s’adoptin per a l’atorgament de les subvencions en el marc del 
programa operatiu de competitivitat FEDER 2007-2013. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb les atribucions establertes en la Refosa 1/2008, 
publicada en el BOPB núm. 122 de 21 de maig de 2008, sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple 
(apartat 2.1.8.a), a sensu contrario), i el fet que el conveni té una durada superior a 
quatre anualitats, el cap de Servei de Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic proposa al president delegat de l’Àrea que, previ informe favorable de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, elevi al Ple de la 
corporació proposta d'adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer- Aprovar el conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, per a la cogestió i codecisió de l’eix 1 del programa operatiu de 
competitivitat FEDER 2007-2013, d’acord amb el text de la minuta que es transcriu a 
continuació: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA COGESTIÓ I CODECISIÓ DE L’EIX 1 DEL 
PROGRAMA OPERATIU DE COMPETITIVITAT FEDER 2007-2013 
 
A Barcelona, <data>  
 
REUNITS 
 
D’una part, l’honorable senyor Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i Administracions 
Públiques, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les 
competències que estableix la Llei 13/1989 d’Organització, Procediment i Règim Jurídic de 
l’Administració de la Generalitat. 
 
D’altra part, l’excel·lentíssim senyor Antoni Fogué Moya, actuant en nom i representació de 
la Diputació de Barcelona, com a president d’aquesta, assistit per la secretària general, Sra. 
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Petra Mahíllo García, en virtud de les facultats que li confereix l’apartat 1.2a) de la DA2 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat per a aquest acte i, 
 
MANIFESTEN 
 
I. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Governació i Administracions 
Públiques, d’acord amb el que estableix el Decret 55/2007, de 13 de març, de 
reestructuració de la Secretaria General del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, és l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per a proposar la selecció i 
gestionar, d’acord amb les directrius de la Unió Europea, els projectes locals susceptibles de 
rebre fons estructurals europeus. 
 
II. A la Diputació de Barcelona li correspon per llei l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica dels municipis, la coordinació dels serveis 
municipals, la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i supracomarcal i en 
general, el foment i l’administració dels interessos particulars de la província (Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local – art. 36.1 -, Text Refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril – art. 91 a 
93 -). 
 
III. El Programa Operatiu de Catalunya, objectiu competitivitat, del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), per al període 2007-2013, preveu una línia de 
finançament per als ens locals, l’anomenat Eix 1, destinat al finançament de les següents 
tipologies d’actuacions: 
 
El suport a la transferència de tecnologia i a la millora de xarxes de cooperació, que 
comprèn la transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre petites 
empreses (PIMES), i altres empreses i universitats, centres d’ensenyament postsecundari 
de tot tipus, autoritats regionals, centres d’investigació i enclavaments científics i 
tecnològics. 
 
El suport a activitats emprenedores, que comprèn actuacions de suport a la inversió a 
empreses directament relacionades amb la recerca i la innovació. 
 
L’impuls del creixement empresarial d’empreses locals amb projecció global, i l’impuls de 
l’administració electrònica com a eix de l’atenció ciutadana, que comprèn els serveis 
electrònics en l’administració pública, formació i inclusió. 
 
IV. Les característiques tecnològiques i transversals de les actuacions esmentades, 
requereixen que la gestió del cofinançament FEDER en aquest àmbit, sigui el màxim de 
proper als ens locals que en puguin ser beneficiaris, tant pel que fa a la selecció 
d’actuacions com a la seva posterior gestió. Al mateix temps però, cal una visió globalitzada 
que permeti valorar les actuacions en el seu conjunt i tenint en compte el seu abast 
supramunicipal i nacional. 
 
Per tot l’expressat, les parts consideren adient gestionar conjuntament l’Eix 1 Programa 
Operatiu de Catalunya, objectiu competitivitat, del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), per al període 2007-2013, en l’àmbit territorial de Barcelona, per la qual 
cosa subscriuen aquest conveni d’acord amb les següents, 
 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 45

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
L’objecte d’aquest Conveni és la gestió conjunta d’una part de l’Eix 1 del Programa Operatiu 
de Catalunya FEDER 2007-2013, en l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Pressupost i finançament 
 
La Generalitat de Catalunya atribueix a la part de l’Eix 1 del Programa Operatiu FEDER per 
a l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, una despesa elegible de trenta milions 
(30.000.000) € de les quals, el finançament del 50% correspon als Fons FEDER. 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a finançar les actuacions de l’Eix 1 de les quals en 
siguin beneficiaris els ens locals de la demarcació territorial de Barcelona, en el 25% de la 
despesa elegible que correspongui a cada actuació cofinançada. 
 
Pel que fa als percentatges restants, d’acord amb el que disposa la normativa del FEDER, el 
finançament correspon als ens locals beneficiaris de les actuacions  
 
Tercera. Òrgans de gestió conjunta 
 
La gestió de la selecció de les actuacions susceptibles de cofinançament i el seu seguiment 
posterior, s’instrumentarà mitjançant els següents òrgans col·legiats de composició paritària: 
 
La Comissió Tècnica, integrada de forma paritària per 2 representants de la Diputació de 
Barcelona i per 2 representants de la Generalitat de Catalunya, a la qual se li atribueixen 
funcions de gestió i proposta, en els termes que s’estableixen en aquest conveni. Les 
decisions es prendran per consens i quan això no sigui possible es sotmetran al Comitè de 
Selecció Territorial. 
 
El Comitè de Selecció Territorial, integrat de forma paritària per 3 representants de la 
Diputació de Barcelona i per 3 representants de la Generalitat de Catalunya, al qual se li 
atribueixen funcions decisòries, en els termes que s’estableixen en aquest conveni i sens 
perjudici de les competències que corresponguin als òrgans competents de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Les decisions es prendran per consens. 
 
Quarta. Convocatòria per a la selecció de les actuacions 
 
La selecció de les actuacions susceptibles de cofinançament FEDER de l’Eix 1 a Barcelona, 
es farà, com a mínim, en dos procediments de concurrència competitiva per Ordre del 
Conseller de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb el que estableix la 
normativa europea i la legislació vigent en matèria de subvencions públiques. La primera 
convocatòria, que abastarà les anualitats 2007-2010, es publicarà abans de finalitzar l’any 
2008, i la segona s’haurà de publicar abans de finalitzar l’any 2011; en cas que es 
publiquessin convocatòries amb posterioritat, en cap cas es podran publicar més enllà del 
31 de desembre de 2012.  
 
En aquestes convocatòries s’exclourà de forma expressa de l’àmbit subjectiu, l’Ajuntament 
de Barcelona i entitats vinculades o que en depenguin. 
 
La Comissió Tècnica prepararà les propostes d’Ordre de convocatòria amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
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Governació i Administracions Públiques, i la Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica 
del Departament d’Economia i Finances.  
 
Les propostes es trametran al Comitè de Selecció Territorial perquè les aprovi, el qual les 
trametrà al Departament de Governació i Administracions Públiques per a la seva tramitació 
administrativa, preceptiu informe de la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic de la 
Comissió de Govern Local, i elevació al Conseller de Governació i Administracions 
Públiques. 
 
Les convocatòries hauran d’incloure els criteris de selecció aprovats pel Comitè de 
Seguiment del Programa Operatiu FEDER 2007-2013, preveuran la possibilitat de 
presentació pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes, i es 
publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Cinquena. Procediment de selecció de les actuacions i resolució 
 
La gestió del procés de selecció es realitzarà amb l’aplicatiu informàtic de fons FEDER Eix 
1, del qual és responsable la Direcció General d’Administració Local; i la Diputació de 
Barcelona tindrà accés a l’esmentat aplicatiu. El Comité de Selecció Territorial, prèvia 
proposta de la Comissió Tècnica, establirà quins criteris de selecció dels establerts a la 
convocatòria són susceptibles de puntuació automàtica, els quals s’inclouran a l’aplicatiu. 
 
La Comissió Tècnica, per a cada una de les convocatòries farà una valoració prèvia de les 
actuacions presentades, d’acord amb els criteris establerts a les corresponents ordres, i 
elaborarà el llistat d’actuacions susceptibles de ser elegibles i actuacions que no poden ser 
elegibles, que es trametrà al Comitè de Selecció Territorial. 
 
En els projectes que pel seu contingut específic puguin tenir un abast sectorial on estiguin 
implicats altres departaments de la Generalitat de Catalunya, s’informarà el respectiu 
Departament per tal que trameti a la Direcció General d’Administració Local les 
observacions que consideri adients quant a la duplicitat de fons, incompatibilitat amb d’altres 
ajuts, prioritat o conveniència d’actuació, d’assignació o incompatibilitat per normatives. 
 
El Comitè de Selecció Territorial trametrà al Departament de Governació i Administracions 
Públiques i a la Diputació de Barcelona, una proposta d’actuacions elegibles susceptibles de 
rebre cofinançament FEDER, actuacions elegibles sense cofinançament, i actuacions no 
elegibles. 
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques trametrà la proposta a la 
Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic de la Comissió de Govern Local per al 
preceptiu informe, i posteriorment al Director General d’Administració Local perquè dicti la 
corresponent resolució de cofinançament FEDER per a l’Eix 1 a Barcelona. La resolució 
haurà d’estar motivada d’acord amb els requisits i criteris establerts a la corresponent 
convocatòria, i es publicarà a efectes de notificació al Diari Oficial de la Generalitat i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Una vegada resoltes les actuacions elegibles amb cofinançament s’hauran d’incorporar a la 
plataforma informàtica Sistema de Informació dels Fons Estructurals de Catalunya 
(SIFECAT). 
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Sisena. Ajuts complementaris 
 
La Diputació de Barcelona, atorgarà a tots els ens locals beneficiaris de cofinançament de 
cada convocatòria de l’Eix 1 de Barcelona, un ajut complementari corresponent al 25% de la 
despesa elegible de cada actuació. 
 
L’atorgament de les subvencions complementàries haurà d’estar aprovat per l’òrgan 
competent de la Diputació en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data de 
notificació de la resolució de cofinançament FEDER per part de la Direcció General 
d’Administració Local a la Diputació. L’atorgament dels ajuts complementaris es publicarà a 
efectes de notificació al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Els ajuts complementaris es regiran, pel que fa al sistema de lliurament, la justificació i la 
revocació, pel que estableixi la normativa FEDER. 
 
Setena. Seguiment de les actuacions 
 
S’entén  per  seguiment  el  control  de  l’eficàcia  i  qualitat  de  l’execució de les actuacions,  
d’acord amb els criteris definits en el Manual de Procediment del Programa Operatiu i en els 
reglaments comunitaris d’aplicació. 
 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les propostes de la Comissió Tècnica, donarà 
suport tècnic als ens locals en àmbits com la informació i la difusió, l’assessorament tècnic 
en la definició i l’elaboració de les actuacions i el seu seguiment en l’execució, així com el 
suport tècnic en la justificació documental dels projectes. Amb aquesta finalitat, assignarà el 
personal necessari per a la bona execució de les funcions encomanades, sens perjudici que 
pugui disposar de finançament provinent de l’Eix 5 Assistència Tècnica per les actuacions 
de suport en l’àmbit de la comunicació, suport i assessorament als ens locals, acollint-se a 
la convocatòria corresponent. 
 
La Direcció General d’Administració Local elaborarà un Pla de Controls, d’acord amb els 
procediments establerts en l’article 13 del Reglament (CE) 1828/2006, que fixa les normes 
de desenvolupament sobre els sistemes de gestió i control dels Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional i serà responsable de portar a terme el seu seguiment en 
col·laboració amb la Diputació. 
 
Els òrgans signants d’aquest conveni estan subjectes a les normes i als procediments 
comunitaris aplicables de gestió i control financer, conforme a les disposicions del Programa 
Operatiu FEDER de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013, del 
Manual de Procediment del Programa Operatiu, així com en la normativa comunitària 
aplicable i el Protocol de col·laboració amb l’òrgan intermedi (DGAPE). 
 
El Comitè de Selecció Territorial, a proposta de la Comissió Tècnica, aprovarà els formularis 
de verificació del seguiment dels expedients. 
 
Vuitena. Protocols de funcionament 
 
El Comitè de Selecció Territorial, a proposta de la Comissió Tècnica, aprovarà uns protocols 
de funcionament entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i la 
Diputació de Barcelona per a la cogestió i codecisió de l’Eix 1 del Programa Operatiu de 
competitivitat FEDER 2007-2013. 
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La Diputació de Barcelona i la Direcció General d’Administració Local, mantindran informat, 
periòdicament, el Comitè de Selecció Territorial, a través de la Comissió Tècnica, de les 
actuacions que realitzin en l’àmbit de les funcions establertes en els protocols de 
funcionament. 
 
Novena. Pla de Comunicació  
 
La Diputació de Barcelona i la Direcció General d’Administració Local respectaran allò 
recollit en el Reglament 1083/2006 i en el Reglament CE 1828/2006, de 8 de desembre de 
2006, en matèria d’informació i publicitat, com també en el Manual de Procediment del 
Programa Operatiu, que recollirà les orientacions del Pla de Comunicació del Programa 
Operatiu FEDER de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013. 
 
La Diputació de Barcelona i la Direcció General d’Administració Local, a proposta del Comitè 
de Selecció Territorial, elaboraran un pla de comunicació adaptat a la realitat de la seva 
demarcació territorial que permeti assegurar el correcte desplegament de la comunicació del 
programa i que reculli els punts següents: 
a. Les condicions que s’han de complir per accedir al finançament. 
b. Els criteris de selecció de les actuacions que es finançaran. 
c. Els procediments que se seguiran per a l’avaluació de les sol·licituds de finançament. 
d. El termini disponible per executar les actuacions objecte de cofinançament. 
e. La imatge corporativa de les administracions participants (Unió Europea, Generalitat de 

Catalunya i Diputació Barcelona). 
f. Pla de Formació.  
 
Desena. Pagament i control de les actuacions 
 
Els ens locals executaran les actuacions, pagaran les factures corresponents i presentaran 
la certificació de la despesa executada i pagada, en els termes establerts a la convocatòria i 
a la normativa FEDER, mitjançant la plataforma SIFECAT. 
 
El lliurament del finançament del fons FEDER correspon a l’Autoritat de Pagament (Ministeri 
d’Economia i Hisenda) un cop fets els controls corresponents i els certificats per part de la 
Generalitat de Catalunya (DGAL/DGAPE). 
L’aportació complementària del 25% de la Diputació de Barcelona es lliurarà 
proporcionalment a la despesa executada, pagada i certificada, i en els mateixos termes 
establerts per al finançament corresponent al fons FEDER. 
 
Onzena. Tractament específic dels projectes de l’Ajuntament de Barcelona 
 
D’acord amb el que estableixen els capítols III i IV del títol IV de la Llei 1/2006, de 13 de 
març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona, aquest ens local 
resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del present conveni. 
 
Dotzena. Termini de vigència 
 
Aquest Conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins a la finalització del 
Programa Operatiu FEDER 2007-2013, sens perjudici de que es pugui prorrogar o modificar 
per mutu acord de les parts abans de la seva finalització. 
 
Tretzena. Causes de resolució anticipada 
 
El conveni es podrà resoldre anticipadament per mutu acord de les parts o per incompliment 
d’alguna de les seves clàusules. 
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Catorzena. Règim Jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o 
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici 
de la competència de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el 
lloc i la data que s’assenyalen a l’encapçalament. 
 
Per la Generalitat de Catalunya Per la Diputació de Barcelona” 
 

Segon.- Establir que la dotació pressupostària màxima de la Diputació de Barcelona 
és de set milions cinc-cents mil (7.500.000) € per a tot el període d’execució del 
programa operatiu de competitivitat FEDER 2007-2013, que s’han d’aplicar atenent les 
convocatòries que s’efectuïn d’acord amb el conveni. 
 

Tercer.- La Presidència de la Diputació de Barcelona i la Presidència delegada de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, en l’àmbit de les competències respectives, 
formalitzaran els documents que resultin necessaris i adoptaran les resolucions 
adients per executar el Conveni per a la cogestió i codecisió de l’eix 1 del programa 
operatiu de competitivitat FEDER 2007-2013. 
 

Quart.- Notificar aquesta resolució a la Generalitat de Catalunya. 
 

El diputat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Sr. Romero, sol·licità la 
paraula per destacar la importància d’aquest conveni i d’aquest acord, atès que és la 
primera vegada que podrem gestionar, que intervindrem com a Diputació de Barcelona 
en el FEDER. Posar de manifest el consens al que s’ha arribat: la resta de diputacions 
del país també tindrà un conveni similar així com també l’Ajuntament de Barcelona. 
Les principals característiques d’aquest conveni són fonamentalment aquesta 
estructura paritària. Per tant, hi haurà codecisió i cogestió d’aquest programa. En 
segon lloc, el pressupost global és de trenta milions d’euros, dels quals quinze vénen 
del FEDER (per tant, el 50%). Set i mig els aportarà la Diputació de Barcelona, 
recordem, en aquest període de set anys i set i mig seran els que aportaran els ens 
locals. En tercer lloc, també com a característica, hi hauran dues o tres convocatòries 
(estan pactades les del desembre d’aquest any, desembre del 2010 i és possible que 
hi hagi una tercera convocatòria “escombra” el 2013) i també l’assistència tècnica, 
lògicament, està finançada, a banda d’aquests trenta milions d’euros, al 50% pel 
FEDER, que és el que aportarà la Diputació de Barcelona.  
 

Pensem realment que és un bon conveni per a la Diputació perquè és un bon conveni 
per als ajuntaments de la província, sobretot perquè accediran a un percentatge de 
finançament del 75%, perquè disposaran de l’assistència tècnica propera, que és la 
que la Diputació de Barcelona ja els dóna i per tant coneixedora de les seves realitats, 
i també d’una assistència economico-administrativa durant tot el període d’aquest 
projecte. Ens atorga a la Diputació aquell lideratge tècnic del programa i fa i ens 
permet identificar, validar i prioritzar les línies estratègiques que, des de la Diputació i 
des dels ajuntaments de la província, creiem que són més importants. Ressaltar que 
aquestes línies van en l’àmbit dels espais de suport al creixement empresarial 
d’empreses locals; és a dir, vivers, centres, hotels d’empreses, clubs de l’emprenedor, 
plataformes digitals per a prestació de serveis on line i infraestructures lligades al 
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coneixement i a la innovació, així com l’adquisició, promoció i gestió d’equipaments 
lligats a aquestes infraestructures. També en l’àmbit dels polígons industrials d’activitat 
econòmica; és a dir, la millora i adequació dels espais, infraestructures bàsiques i 
avançades en els polígons, elaboració d’estudis de mobilitat interna, senyalització tant 
vertical com horitzontal, centres de serveis de proximitat (equipaments, per tant, de 
serveis a les empreses) i disseny i programació de gestió de plataformes digitals als 
polígons; i en últim lloc, també, actuacions a nivell local encaminades al foment de la 
societat del coneixement que farem conjuntament amb l’àrea que porta aquests temes 
a la Diputació de Barcelona, que són bàsicament la interconnexió telemàtica de banda 
ampla, instal·lacions d’àrees wi-fi municipals així com també el foment de 
l’administració electrònica. Són bàsicament, els temes que recull aquest conveni que 
signarem la pròxima setmana i que té aquesta fita històrica, que sigui la primera 
vegada que cogestionarem fons europeus FEDER. 
 

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

Obert el capítol de precs i preguntes, el portaveu del grup de Convergència i 
Unió Sr. Ciurana, sol·licità la paraula per posar de manifest que el seu grup està 
interessat en conèixer i obtenir còpia de tots els informes que, des de l’àrea d’espais 
naturals, s’han fet sobre el pas del traçat de la línia de molt alta tensió per espais 
protegits gestionats per aquesta Casa i saber exactament quina ha estat l’actuació del 
Servei. 
 

El diputat President delegat de l’Àrea d’Espais Naturals Sr. Mayoral contestà al Sr. 
Ciurana dient-li que a la propera Comissió Informativa d’Espais Naturals, hi dediquem 
a aquest tema el temps que faci falta. Amb tot, efectivament, la nostra àrea ha emès 
informes perquè la MAT passa, entre altres llocs, per les Guilleries-Savassona, que és 
una àrea en la qual hi ha un consorci integrat pels ajuntaments i per la pròpia Diputació 
i, per tant, òbviament hem emès informes que estaran a la seva disposició i podem 
debatre en la propera comissió informativa. 
 

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 4917 fins al 6100. Al propi temps es dona 
compte dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries 
dels dies 5 i 19 de juny 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 
 


