Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2008
A la ciutat de Barcelona, el dia 25 de setembre de 2008, a les 12 hores i 8 minuts, es
va reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vicepresident primer,
Bartomeu Muñoz Calvet, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, del
vicepresident tercer, Jaume Vives Sobrino, del vicepresident quart, Carles Martí
Jufresa, del vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles i de les diputades i diputats
que s'esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat Solé, Xavier Amor
Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel Buch Moya,
Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran
Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern,
Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons,
Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme
García Lores, Carme García Suárez, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez
Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria
Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, Josep Monràs Galindo,
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, Joan Sau Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi Subirana Ortells i Francesc Torné
Ventura.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistir el Vicesecretari General, Ferran Torres Cobas, la interventora general,
Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
Excusà la seva absència el diputat Jordi Moltó Biarnés.
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 3 de
juliol de 2008.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de
data 3 de juliol de 2008, hi pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
SECRETARIA
1.- Dictamen de data 7 de juliol de 2008 aprovat per la Junta de Govern de data
17 de juliol d’enguany, que proposa la designació de representants en el
Consorci de la Ciutat del Teatre.
“El Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 d’abril de
2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i President
de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, com a
conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del Govern
d’Espanya.
En sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril de 2008, el Ple de la Diputació va
acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona a l’Excm. Sr. Antoni Fogué
Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 5/85, de
19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec
de President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, honors i
prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Anteriorment, i amb motiu de la configuració del cartipàs provincial de l’actual mandat,
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26.7.2007, va
acordar nomenar els representants de la Corporació en els diferents ens i organismes
on hi ha participa o te presència, que en virtut de les corresponents disposicions
estatutàries, la designació corresponia efectuar-la a aquest òrgan, restant pendent de
designat representants en el Consorci de la Ciutat del Teatre.
D’acord amb les previsions estatutàries, i la Refosa 1/2008 (BOP 122 de 21.5.2008)
sobre delegacions de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, la designació de representants en altres entitats és
competència de la Junta de Govern (apartat 2.1.2).
És per això, doncs, que aquesta Presidència, sotmet a l’aprovació de la Junta de
Govern l’adopció del següent
ACORD
Primer.- DESIGNAR representants d’aquesta Corporació en el Consorci de la Ciutat
del Teatre per a integrar-se com a vocals en el Consell General, les següents
persones:
Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador
Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino
Sr. Avelino Andrés Serrano Moreno
Sr. Carles Vicente Guitart
Sr. Jaume Antich Gascó
Sr. Josep Altayo Morral,
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Segon.- Notificar al Consorci el present acord, així com que d’acord amb l’art. 8 dels
propis Estatuts, l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, assumeix com a membre nat, i per
raó del seu càrrec, la Vicepresidència del Consorci.
Tercer.- Donar compte al Ple del present acord, als efectes del seu coneixement.”
I el Ple en restà assabentat.
2.- Dictamen de data 8 de juliol de 2008 aprovat per la Junta de Govern de data
17 de juliol d’enguany, que proposa nomenar nous representants en el Consorci
Fira de Terrassa i en el Consorci de Formació i Iniciatives Cercs Berguedà, en
substitució dels ja designats.
“Els acords de formació del cartipàs corporatiu presos el 26 de juliol de 2007, van
designar representants en els diferents ens en que hi participa la Diputació de
Barcelona, entre ells per al Consorci de la Fira de Terrassa i per al de Formació i
d’Iniciatives de Cercs –CFI-Cercs-Berguedà”.
Alguns dels membres designats, amb els canvis organitzatius que s’han produït
recentment a la Corporació, han passat a tenir responsabilitats en altres àmbits, per la
qual cosa, procedeix fer una nova designació.
D’acord amb les previsions estatutàries, i la Refosa 1/2008 (BOP 122 de 21.5.2008)
sobre delegacions de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, la designació de representants en altres entitats és
competència de la Junta de Govern (apartat 2.1.2).
És per això, doncs, que aquesta Presidència, sotmet a l’aprovació de la Junta de
Govern l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Designar representant d’aquesta Corporació en el Consorci de la Fira de
Terrassa com a vocal en el Consell General, el Sr. Carles Rocabert Shelly, en
substitució del Sr. Oriol Fernández Saltor.
Segon.- Designar representant d’aquesta Corporació en el Consorci de Formació i
d’Iniciatives de Cercs –CFI-Cercs-Berguedà”, com a vocal en la Junta General, el
Diputat Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, en substitució del Diputat, Il·lm. Sr. Rafael
Roig Milà.
Tercer.- Notificar el present acord als Consorcis i als interessats, i donar compte al Ple
del present acord, als efectes del seu coneixement.”
I el Ple en restà assabentat.
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3.- Dictamen de data 7 de juliol de 2008 aprovat per la Junta de Govern de data
17 de juliol d’enguany, que proposa designar representant en el Consorci Local
per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i les noves
tecnologies (LOCALRET).
“La Junta de Govern en la sessió de 22.5.2008, del qual es va donar compte al plenari
del següent dia 5.6.2008, acordà designar representants en diferents Consorcis, entre
ells al Consorci per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions i noves
tecnologies LOCALRET
La designació va recaure en el Diputat l’Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, com a
representant en l’Assemblea del Consorci.
Això, però, caldria ampliar la designació, per tal que l’esmentat Diputat, pugui
representar la Corporació en tots els òrgans del Consorci.
D’acord amb les previsions estatutàries, i la Refosa 1/2008 (BOP 122 de 21.5.2008)
sobre delegacions de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, la designació de representants en altres entitats és
competència de la Junta de Govern (apartat 2.1.2).
És per això, doncs, que aquesta Presidència, sotmet a l’aprovació de la Junta de
Govern l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Designar representant d’aquesta Corporació en el Consorci per al
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions i les noves tecnologies LOCALRET,
en tots els òrgans del Consorci, el Diputat Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, ampliant
així la designació que es va fer per acord de la Junta de Govern el dia 22.5.2008
Segon.- Notificar el present acord al Consorci i a l’interessat, i donar compte al Ple del
present acord, als efectes del seu coneixement.”
I el Ple en restà assabentat.
4.- Dictamen de data 17 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’adhesió de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre a l’Aliança Global d’Escoles de Teatre
(GATS), Organisme Autònom de la UNESCO.
“Atès que l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona Institut del Teatre és un
centre superior de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle,
figurant entre les seves finalitats l'ensenyament reglat i no reglat de les arts de
l'espectacle, la promoció i organització de cursos, congressos, conferències, cicles,
exposicions i qualsevol altre finalitat de formació i promoció en les diverses
especialitats de les arts i tècniques de l’espectacle.
Atès que “l’Aliança Global d’Escoles de Teatre” (GATS) és una organització no
governamental internacional, creada per iniciativa de la presidència de l’Institut del
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Teatre Internacional de la UNESCO. La Fundació de la GATS es va establir durant
diferents trobades preparatòries, i es va materialitzar en dues resolucions diferents
aprovades per la Conferència Mundial de Directors d’Escoles de Teatre de Manila i el
Congrés Mundial de l’Institut del Teatre de Manila (Les Filipines, maig de 2006).
Atès que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió de data 17 de setembre
d’enguany, ha considerat que resulta d’interès per a aquesta institució la seva adhesió
a “l’Aliança Global d’Escoles de Teatre” (GATS), per tal com s’ha consolidat com una
institució basada en el prestigi professional de cada escola membre, tal i com es
mostra en els diversos projectes de la UNESCO en els quals han participat al llarg dels
anys.
Atès que l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en la sessió
assenyalada ha considerat oportú proposar la designació del Sr. Jordi Font i Cardona,
Director General de l’Institut del Teatre com a vocal representant de l’Institut en la
organització “Aliança Global d’Escoles de Teatre” (GATS), sense perjudici que la seva
representació precisi de la necessària i prèvia aprovació per part dels òrgans
competents de l’Institut del Teatre o de la pròpia Diputació de Barcelona, pel que fa als
actes o acords que comportin una obligació o bé una despesa econòmica per a la
institució.
Vist el que disposa l’article 12. k dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la
competència de la Junta de Govern per adoptar els acords de proposta en relació amb
l’exercici de competències reservades al Ple de la Diputació de Barcelona.
Vist el que estableix l’art. 10.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
concordant amb l’art. 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya en quant atribueix la
competència al Ple de la Diputació de Barcelona, en relació a la participació en
organitzacions supramunicipals.
Per tot això, i a proposta del President Delegat de l’Institut del Teatre, es proposa a la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, que informi favorablement i elevi al Ple
Corporatiu, per a la seva aprovació, els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, a proposta de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre l’adhesió
d’aquest Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, a “l’Aliança Global
d’Escoles de Teatre” (GATS); Organització no governamental Internacional, creada a
iniciativa de l’Institut del Teatre Internacional de la UNESCO.
Segon.- PROPOSAR el Sr. Jordi Font i Cardona, Director General de l’Institut del
Teatre, com a vocal representant de la institució en la organització “Aliança Global
d’Escoles de Teatre” (GATS).
Tercer.- SOTMETRE a la prèvia i preceptiva aprovació de l’òrgan competent de
l’Institut del Teatre o de la Diputació de Barcelona, la formalització de qualsevol acte o
acord que derivi de “l’Aliança Global d’Escoles de Teatre” (GATS) i que comporti una
obligació genèrica o una despesa econòmica per a la institució.
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Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme Autònom Institut del Teatre.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
5.- Dictamen de data 4 de setembre de 2008 que proposa designar el Sr. Manel
Martínez Díaz representant de la Diputació de Barcelona en l’entitat pública
empresarial “Xarxa Audiovisual Local” XAL, en substitució del Sr. Marc Rius
Piniés.
“La Diputació de Barcelona va constituir l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual
Local – XAL, el Consell d’Administració de la qual està integrat pel seu president i nou
vocals.
La competència per a la designació dels vocals correspon al Ple, d’acord amb la
previsió de l’article 9.b) dels Estatuts de l’entitat, i es considera necessari procedir a la
designació d’un membre substituint a un dels designats,
Aquesta Presidència, previ informe de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple
l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Designar el Sr. Manel Martínez Díaz en substitució del Sr. Marc Rius Piniés,
com a representant de la Diputació de Barcelona en l’entitat pública empresarial Xarxa
Audiovisual Local –XAL- en el Consell d’Administració, com a vocal.
Segon.- Notificar el present acord a l’entitat i a l’interessat, per al seu coneixement i
efectes.”
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 46 vots a favor i 4 abstencions.
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
6.- Dictamen de data 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Alella, 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’Alella en data 29 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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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’Alella, en data 29
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 – Sancions diverses
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors esmentats.
II – Execucions subsidiàries
▪ Notificació de 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 esmentats.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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7.- Dictamen de data 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Avinyó, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
“El Ple de l’Ajuntament d’Avinyó en data 2 d’abril de 2008 acordà la delegació a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Avinyò, en data
2 d’abril de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Taxes per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa retirada
de vehicles. Taxa intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions. Taxa ocupació sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa ocupació de la
via pública. Taxa per la prestació del servei d’Escola bressol. Taxa per la prestació del
servei d’ajuda a domicili i altres serveis socials assistencials. Taxa per la utilització
d’instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. Taxa pel servei de deixalleria. Taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes i altres instal·lacions anàlogues. Taxa terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa.
 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.- 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 de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona en anteriors acords respecte de les 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
 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.
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Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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 d’Avinyó 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.

10

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria




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 d’exempcions i bonificacions.
 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.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI - Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombreries comercials i industrials.
Taxa cementiri municipal. Taxa entrada de vehicles a través de les voreres i reserves
de via pública per aparcaments exclusius.
 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.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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 de les referides empreses.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Quotes d’urbanització
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Taxes per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa retirada de
vehicles. Taxa intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions. Taxa ocupació sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa ocupació de la
via pública. Taxa per la prestació del servei d’Escola bressol. Taxa per la prestació del
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servei d’ajuda a domicili i altres serveis socials assistencials. Taxa per la utilització
d’instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. Taxa pel servei de deixalleria. Taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes i altres instal·lacions anàlogues. Taxa terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
8.- Dictamen de data 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
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Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Badia del Vallès, virtut del qual delega en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
A C O R D S:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès
en data 25 de juny de 2008, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
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l.

Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Badia del Vallès que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
9.- Dictamen de data 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells, 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 Bigues i Riells en data 29 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 Bigues i Riells, en
data 29 de maig de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
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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
▪ 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.
II - Altres sancions dictades per l’Ajuntament en l’exercici de la seva potestat
sancionadora diferents de les sancions urbanístiques, altres per incompliment de les
ordenances de convivència ciutadana, de gossos.
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, que l’Ajuntament
pugui liquidar
▪ 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.
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 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capolat, 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.
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“El Ple de l’Ajuntament de Capolat en data 11 de juny de 2008 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capolat, en
data 11 de juny 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 subministrament d’aigua
 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 – 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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – 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 la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
- Quotes d’urbanització. Contribucions especials. 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.
3.- Acceptar l’especificació dels acords municipals adoptats amb anterioritat relatius a
la delegació a la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
– Impost sobre increment de 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.
 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.

Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Capolat 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.
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 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.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI











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

VIII – Quotes d’urbanització
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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11.- Dictamen de data 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès en data 30 de juny 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 Castellar del
Vallès, en data 30 de juny de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
I – Impost sobre béns immobles. Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre
vehicles de tracció mecànica. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions. Taxa per recollida de residus. Taxa sobre serveis urbanístics. 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
mercats. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa. Taxa per la cessió de locals del Centre de Serveis. Taxa per la prestació dels
serveis de prevenció d’incendis forestals. Taxa per utilització privativa o aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volades 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 el terme municipal i per la prestació dels
serveis de telefonia mòbil.
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Realitzar liquidacions provisional, complementàries i definitives per a determinar
els deutes tributaris, en relació a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i la
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 el terme municipal i per la prestació dels serveis de
telefonia mòbil.
Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris i/o concepte de preus
públics, en relació a la resta d’impostos, taxes i preus públics enumerats.
Revisar les declaracions i autoliquidacions presentades per les persones
contribuents, en el seu cas.
Elaborar i emetre padrons, en el seu cas, i documents cobratoris.
Practicar notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions d’ingrés directe.
Concedir i/o denegar exempcions, bonificacions i/o altres beneficis fiscals que
pugui la normativa o ordenança reguladora de cada tribut o preu públic.
Recaptar els deutes en període voluntari.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptar els deutes en període executiu.
Liquidar els interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Qualificar les infraccions tributàries i imposar les sancions corresponents.
Resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Realitzar funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Realitzar actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i practicar
les liquidacions tributàries que en resultin en relació a l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i la 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 el terme municipal i per la
prestació dels serveis de telefonia mòbil.
Tramitar i resoldre expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Resoldre els recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Informar i atendre les persones contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Contribucions especials
 Notificar les liquidacions practicades per l’ajuntament.
 Recaptar els deutes en període voluntari.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptar els deutes en període executiu.
 Liquidar els interessos de demora.
 Resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resoldre els recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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III - Taxa per expedició de documents administratius. Taxa per serveis funeraris i de
cementiri. Taxa per la immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública. Taxa pel subministrament d’aigua.
Taxa per l’ocupació temporal del domini públic amb parades, barraques, casetes de
venda, espectacles, atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues. Taxa per la utilització de locals municipals. Taxa per la
utilització del pavelló Dani Pedrosa. Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques municipals. Taxa per l’obertura de rases i sondatges.
Taxa per la prestació dels serveis de la biblioteca Antoni Tort. Taxa per la prestació
dels serveis de clavegueram. Taxa per la prestació dels serveis de l’Escola Municipal
de Música. Preu públic per la prestació dels serveis de piscines i instal·lacions
esportives de propietat municipal. Preu públic per la publicitat als mitjans municipals de
comunicació. Preu públic per la retirada i guarda d’animals domèstics abandonats.
Preu públic per la prestació de serveis especials de vigilància. Preu públic per la
prestació de serveis socioculturals. Preu públic per la prestació del servei d’escola
bressol. Quotes d’urbanització. Concessions administratives. Execucions subsidiàries.
Sancions per infraccions urbanístiques. Sancions administratives. Sancions per
incompliment dels reglaments municipals i altres ingressos no tributaris de dret públic
que l’ajuntament pugui liquidar.
 Notificar les liquidacions practicades per l’ajuntament.
 Recaptar els deutes en període executiu.
 Liquidar els interessos de demora.
 Resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resoldre els 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.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i la Diputació
de Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- 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 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
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“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, virtut del qual delega en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
A C O R D S:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès en data 30 de juny de 2008, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
 Expedir els documents de notificació de les denúncies en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
 Notificar les denúncies formulades pels agents municipals.
 Incoar els procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
 Notificar les sancions imposades per l’òrgan municipal competent
 Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
 Recaptar les multes en període voluntari.
 Dictar provisions de constrenyiment.
 Recaptar les multes en període executiu.
 Liquidar els interessos de demora.
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Concedir i/o denegar ajornaments i/o fraccionaments de pagament.
Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resoldre els recursos que s’interposin contra els actes del procediment
recaptatori.
Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallides les persones obligades al pagament.
Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes de circulació, puguin presentar les persones interessades davant
l'Organisme de Gestió Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament,
per mitjans telemàtics, en cas de resultar aquest últim l'Administració
competent per a la seva resolució o tramitació.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès que, com a conseqüència
de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
13.- Dictamen de data 18 de juliol 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 multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, virtut del qual delega en
la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
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recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat en data 18 de juny de 2008, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
c. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
d. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que, com a
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
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preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
14.- Dictamen de data 18 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gallifa, 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 Gallifa 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.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gallifa, 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:
I – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
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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 – Taxa subministrament d’aigua
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 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 altres acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
V – Taxa per llicències urbanístiques
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VI – Quotes d’urbanització
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
VII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
VIII – Multes i sancions per infraccions d’ordenances i legislació vigents, derivades de
la potestat sancionadora d’aquest Ajuntaments; urbanístiques, sanitàries, policia,
d’activitats i obres.
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
IX – Altres ingressos tributaris
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
X – Altres ingressos no tributaris
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament de Gallifa i la Diputació de
Barcelona que com a conseqüència de l’esmentada delegació se’n derivi.
Tercer.- 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.
Quart.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Gallifa 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 i comprovació de les declaracions i de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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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.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per recollida d’escombraries comercials.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-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.
15.- Dictamen de data 25 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Igualada, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
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trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament d’Igualada, virtut del qual delega en la Diputació de
Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades per accions o
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Igualada en data
18 de juny de 2008, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la
Llei sobre trànsit,circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb
l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les
bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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j.

Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament d’Igualada que, com a conseqüència de
l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
preveu a l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
16.- Dictamen de data 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, 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 la Palma de Cervelló en data 11 de gener de 2008 i 9 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
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favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló, en data 11 de gener de 2008 i 9 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 aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i 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.
▪ 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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
17.- Dictamen de data 18 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en data 19 de juny de 2008 acordà
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor, en data 19 de juny 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:
- Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària
 Recaptació dels deutes, en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
18.- Dictamen de data 18 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en data 24 de gener i 26 de juny de
2008 acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, en data 24 de gener i 26 de juny 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 .- Sancions diverses
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II .- Execucions subsidiàries
 Notificació de 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.
19.- Dictamen de data 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
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ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en data 27 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.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de
Tous, en data 27 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 subministrament d’aigua potable
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II - Taxa per Llicències urbanístiques. Taxa de la llar d’infants i ludoteca municipal.
Taxa per l’escola de Fillol.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
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▪
▪
▪
▪

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

III – Altres ingressos no tributaris: concessions administratives.
▪ 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.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous 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.
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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
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Liquidació d’interessos de demora i imposició de sancions tributàries.
 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.
V – Taxa per recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials.
▪ 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.
VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministrament que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en l’1,5
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per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipals 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.
 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.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Contribucions especials
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Quotes urbanístiques
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ 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 – 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.
X – Taxa per entrada de vehicles-guals. Taxa manteniment cementiri-nínxols. Taxa per
llicència d’intervenció integral d’activitats.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XI – Altres ingressos tributaris
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Altres ingressos no tributaris: execucions subsidiàries, sancions diverses.
▪ 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.
20.- Dictamen de data 8 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Subirats, 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 Subirats en data 14 d’abril de 2008 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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 Subirats, en
data 14 d’abril de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:

42

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

I – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal
en les activitats i instal·lacions.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar la revocació de la delegació de la competència de gestió i recaptació en
període voluntari i executiu de la taxa de clavegueram que va ser delegada en el seu
dia.
3.- 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 competent.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Subirats a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
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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
 Realització de col·laboració en el procés d’implantació de l’Impost, amb l’abast que
autoritzi l’Administració Tributàries de l’Estat.
 Realització de funcions de col·laboració amb la Inspecció Tributària de l’Estat en la
comprovació de l’Impost.
 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, i expedir certificacions de descobert.
 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.
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IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – 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.
VII – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals. Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 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.
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VIII – Taxa per ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues. Llicències urbanístiques. Llicència d’auto-taxi i altre vehicles de lloguer.
Prestació d’escola bressol. Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa. Instal·lació de quioscos en la via pública. Parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Prestació dels serveis
d’ensenyament especials en establiments municipals. Prestació del servei d’ajuda a
domicili i altres serveis assistencials.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – Quotes d’urbanització
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta Corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores d’aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment per aquest
Ajuntament.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – 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 de les referides empreses.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 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.
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Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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.”

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
21.- Dictamen de data 24 de juliol de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, 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 Vilanova del Camí en data 14 de juliol de 2008 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí,
en data 14 de juliol 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 l’ocupació de terrenys d’us públic. Taxa per expedició documents
administratius. Taxa per parades mercat ambulant. Taxa per retirada vehicles
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abandonats o estacionats defectuosament a la via pública. Taxa per utilització de les
instal·lacions culturals i recreatives municipals
 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 no tributaris: Quotes urbanístiques, llar d’infants, execucions
subsidiàries, concessions administratives i sancions diverses
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Vilanova del Camí 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.
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Notificació de les liquidacions.
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 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
practica 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.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

49

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

VI – Taxa per recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials. Taxa per
cementiri municipal. Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per llicències d’obertura
establiments. Taxa per entrada vehicles-guals. Taxa per ocupació sòl, subsòl i volada.
Taxa per mercat municipal. Taxa per llicències de primera ocupació.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 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 prestació serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les
activitats i instal·lacions
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 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.
VIII – 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 subministrament 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, complementaries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Practica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com 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
practica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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IX – Contribucions especials
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 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.
X – Altres ingressos no tributaris: Cambres frigorífiques mercat municipal
 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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS
22.- Dictamen de data 1 de setembre de 2008 que proposa l’aprovació de
l’adhesió a l’”Agenda de L’Haia sobre Diplomàcia de les Ciutats” elaborada
durant la Primera Conferència Mundial sobre Diplomàcia de Ciutats celebrada
els dies 11 a 13 de juny de 2008 a L’Haia.
“I. ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona ha vingut participant activament en les activitats de
l’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), en el marc de la
Comissió de Diplomàcia de les Ciutats, liderada per l’Associació Holandesa de Municipis.
Així, la Diputació va organitzar la Conferència “El paper dels governs locals en la
construcció de la Pau”, que es va celebrar a Barcelona els passats dies 6 i 7 de setembre
de 2007. Aquesta conferència forma part dels esforços de la Diputació per contribuir a la
identificació del rol que els governs locals poden jugar en els processos de construcció de
pau.
La culminació d’aquests esforços ha estat la Primera Conferència Mundial sobre
Diplomàcia de les Ciutats, organitzada per CGLU, l’Ajuntament de L’Haia i l’Associació de
Municipis dels Països Baixos (VNG), en estreta col·laboració amb l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona, i amb la Coordinadora Italiana d’Autoritats Locals a favor de la
Pau i els Drets Humans, que es va celebrar en la ciutat holandesa de L’Haia de l’11 al 13
de juny de 2008. En l’esmentada conferència, la Diputació de Barcelona va participar
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activament a través de la coordinació de la sessió de treball sobre “La dimensió local de
l’Aliança de Civilitzacions” que tenia els següents objectius:




Definir el paper que els governs locals haurien de jugar en la promoció de
l’Aliança de Civilitzacions
Identificar i intercanviar bones pràctiques.
Contribuir a l’establiment de l’Agenda de la Conferència de L’Haia a través de la
proposició d’accions específiques.

Atès l’interès que els àmbits prioritaris identificats en la Primera Conferència Mundial
sobre Diplomàcia de les Ciutats, que es recullen en l’”Agenda de L’Haia sobre Diplomàcia
de les Ciutats”, tenen per la Diputació de Barcelona, a la vista de les competències de les
diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos peculiars
de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local, i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En conseqüència, vistos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’”Agenda de L’Haia
sobre Diplomàcia de les Ciutats” elaborada durant la Primera Conferència Mundial
sobre Diplomàcia de les Ciutats celebrada els dies 11 a 13 de juny de 2008 a L’Haia,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació.
“L’AGENDA DE L’HAIA SOBRE LA DIPLOMÀCIA DE LES CIUTATS
Elaborada durant la I Conferència Mundial sobre Diplomàcia de les Ciutats (el paper
dels governs locals en la prevenció de conflictes, la construcció de la pau i la
reconstrucció després dels conflictes), i organitzada per CGLU, l’Ajuntament de l’Haia i
l’Associació de Municipis dels Països Baixos (VNG), en estreta col·laboració amb
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, i amb la Coordinadora Italiana d’Autoritats
Locals a favor de la Pau i els Drets Humans, al Palau de la Pau de l’Haia, de l’11 al 13
de juny de 2008.
Els participants en la conferència, a la vigília del 60è aniversari de la Declaració
Universal dels Drets Humans:
Convençuts que és de la nostra incumbència prevenir i eliminar els conflictes violents,
protegir els drets humans i aconseguir la pau i la justícia.
Preocupats per l’amenaça actual que els conflictes violents que hi ha al món
representen per a la seguretat i el benestar dels nostres ciutadans, i tot recordant que
en l’última dècada més de 15 milions de persones han perdut la vida en conflictes i que
40 milions s’han vist obligades a abandonar les seves llars.
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Preocupats per l’augment, en les nostres societats, de l’extremisme, la intolerància i
les tensions entre comunitats de diferents cultures, ètnies, religions i tradicions, que
sovint esdevenen una font de conflictes.
Obeint l’impuls de respondre a les crides dels governs locals que afronten situacions
de conflicte violent; ajudar-los en els seus esforços per lluitar per un entorn de pau, en
què es respectin els drets humans de tots els ciutadans reconeguts internacionalment, i
mostrar una solidaritat amb els companys que han de treballar en aquestes condicions.
Creient que els governs locals tenen el deure de treballar per la pau, la llibertat, la
democràcia i la prosperitat i, d’aquesta manera, contribuir a l’agenda internacional per
al desenvolupament i la construcció de la pau; creient que el govern local, la instància
governamental més propera al poble, pot detectar amb veracitat les necessitats dels
ciutadans i està en una posició única per respondre a aquestes necessitats en èpoques
de conflicte.
Conscients que la naturalesa canviant dels conflictes fa que els governs locals hagin
d’afrontar cada vegada més la responsabilitat de garantir el benestar dels seus
ciutadans, i que el desenvolupament sostenible podria contribuir a la solució dels
conflictes, sigui quin sigui el seu origen (econòmic, polític, religiós o cultural).
Definint la diplomàcia de les ciutats com l’eina dels governs locals i les seves
associacions per promoure la cohesió social, la prevenció de conflictes i la
reconstrucció després dels conflictes, amb l’objectiu de crear un entorn estable, en què
els ciutadans puguin conviure en pau, democràcia i prosperitat.
Posant l’èmfasi en la importància d’una descentralització eficaç i de l’autogovern local
com a condició perquè els governs locals compleixin el seu paper en la construcció de
la pau.
Considerant que l’establiment de la pau és inseparable d’una implicació activa de les
dones.
Afirmant que els governs locals i les seves associacions col·laboraran quan sigui
possible, cooperant a diferents nivells amb els governs centrals, les institucions
governamentals internacionals i les organitzacions de la societat civil per tal de
contribuir als processos de pau.
Recordant el compromís dels governs locals, expressat en la Declaració Final del
Congrés de CGLU, “Les ciutats canviants impulsen el nostre món” (Jeju, octubre del
2007), prenent nota especialment de la declaració següent: “Donem suport a la
iniciativa de la campanya ‘Alcaldes per la Pau’, que fa pressió davant la comunitat
internacional perquè renunciï a les armes de destrucció massiva. Instem els estats
nació i els grups armats a deixar de considerar les ciutats com a objectius militars.”
Reafirmant el compromís, expressat en la Declaració Final abans esmentada, de
promoure tots els drets humans i respectar la diversitat en les nostres ciutats i territoris
com a fonament per a la pau i el desenvolupament.
Considerem que:
Tots els grups d’interès són necessaris per aconseguir la pau, la justícia i la
seguretat humana
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L’any 2005, a la Cimera Mundial de l’ONU, per primera vegada es va arribar a l’acord
que els estats tenen la responsabilitat primordial de protegir el seu poble, i que la
comunitat internacional té la responsabilitat d’intervenir quan aquests governs deixin de
protegir els més vulnerables. Tanmateix, hi ha enormes desafiaments, com ara
l’escassetat d’aliments i aigua potable, el canvi climàtic, la pobresa, les migracions, i la
bona governança de la diversitat cultural, religiosa i ètnica, que requereixen urgentment
més capacitat per prevenir conflictes i intervenir conjuntament per aconseguir la pau i la
justícia per al gènere humà. Tots els grups d’interès són necessaris en aquests
esforços per la pau, la justícia i la seguretat humana.
No s’ha reconegut prou el paper dels governs locals ni se li ha donat suficient
suport
Dit això, cal assenyalar que la funció dels governs locals i les seves associacions
nacionals en la prevenció de conflictes, la reconstrucció després dels conflictes i la
construcció de la pau no ha rebut prou reconeixement ni suport, des del punt de vista
de la presa de decisions sobre polítiques nacionals i internacionals, estratègies
d’intervenció i recerca. Sens dubte, els governs locals afronten els efectes negatius que
els conflictes violents ètnics, religiosos o socials tenen en la vida i el benestar dels seus
ciutadans. En molts llocs, els governs locals, en estreta col·laboració amb
organitzacions locals, tenen o han tingut un paper fonamental a l’hora de prevenir
conflictes, bastir ponts després dels conflictes i promoure un entorn de pau. Com a
instància de govern més propera al poble, estan en una posició única per contribuir a la
prevenció i resolució de conflictes. Per desgràcia, els governs locals també poden fer
servir aquesta posició per agreujar els conflictes i frustrar la reconstrucció posterior i les
iniciatives per construir la pau. Les polítiques serioses destinades a la prevenció de
conflictes i a les estratègies d’intervenció a favor de la pau haurien de valorar molt més
la posició crucial i les opcions dels governs locals en aquest camp.
La diplomàcia de les ciutats pot contribuir a prevenir i resoldre conflictes
violents
Per aquest motiu, l’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) ha
identificat aquest paper dels governs locals en la construcció de la pau com una de les
seves principals prioritats des dels seus inicis, el 2003, i va constituir una Comissió de
Diplomàcia de les Ciutats. Aquesta Comissió va concloure que les decisions i accions
dels governs locals i el compromís del lideratge local amb una presa de decisions
transparent i democràtica poden contribuir, d’una manera significativa, a la prevenció i
resolució de conflictes violents. A més, els governs locals situats fora de l’àrea del
conflicte tenen força possibilitats d’ajudar les autoritats locals a afrontar aquestes
situacions i les de la reconstrucció posterior. Es va decidir que s’organitzaria un primer
congrés internacional sobre aquest tema per tal de conèixer més a fons les activitats
pràctiques de construcció de la pau desenvolupades pels governs locals, i per definir
una agenda política ben fonamentada per a l’acció de CGLU en aquest sentit. A
Perugia (tardor del 2006) van tenir lloc unes reunions molt interessants per preparar
aquest congrés internacional, organitzades per la Coordinadora Italiana d’Autoritats
Locals a favor de la Pau i els Drets Humans; també se’n van fer a Barcelona (tardor del
2007), organitzades per l’Ajuntament i la Diputació. Va quedar clar que l’atenció que es
presta al paper dels governs locals en la resolució de conflictes és encara a les
beceroles. Però per assolir unes polítiques més eficaces en aquest camp, és
indispensable la implicació dels governs locals en la construcció de la pau.
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Proposem, com a resultat d’aquest I Congrés Mundial sobre la Diplomàcia de les
Ciutats, posar en marxa conjuntament una sèrie d’activitats, descrites en
l’agenda següent:
1. Desenvolupar iniciatives de construcció de la pau impulsades pels governs
locals
D’una banda, adquirirem més coneixements sobre les estratègies que els governs
locals han desenvolupat en la construcció de la pau, per tal que les autoritats locals que
hagin de fer front a conflictes puguin aplicar unes polítiques millors. D’altra banda,
encoratjarem vivament els governs locals i les seves associacions nacionals a exercir
un paper en la prevenció de conflictes, i reforçarem la nostra xarxa internacional de
governs locals i associacions nacionals perquè contreguin aquest compromís.
Accions concretes recomanades
 Cal instar els polítics locals a assumir la seva responsabilitat i utilitzar el seu
lideratge per participar en iniciatives per a la construcció de la pau, estimular els
governs locals a desenvolupar projectes en aquesta àrea i mobilitzar recursos amb
aquest objectiu.
 Cal crear un grup sòlid de polítics locals i funcionaris del govern local que estiguin
disponibles de cara a activitats relacionades amb la construcció de la pau; aquest
grup també ha de quedar registrat en bases de dades accessibles, gestionades
per les associacions nacionals dels governs locals.
 La Comissió de Diplomàcia de les Ciutats de CGLU ha d’ajudar, mitjançant
iniciatives concretes, els governs locals de les àrees en conflicte a atreure l’atenció
del públic nacional i internacional pel que fa a la seva situació específica.
 CGLU i els seus membres s’han d’esforçar activament per col·laborar amb les
organitzacions de la societat civil i les organitzacions internacionals relacionades
amb el govern local que lluitin per la pau.
 CGLU ha de poder augmentar el personal que treballa en la reconstrucció després
dels conflictes i en la construcció de la pau.
2. Aconseguir el reconeixement del paper que tenen els governs locals en la
construcció de la pau
CGLU s’esforçarà activament per associar-se amb altres nivells de governança, i
proposarà i promourà una acció conjunta entre governs (inter)nacionals i locals en
operacions de construcció de la pau. Per dissenyar unes estratègies de construcció
de la pau més eficaces, cal una perspectiva basada en diferents nivells de
governança.
Accions concretes recomanades
 CGLU i els seus membres han de demanar als governs nacionals i a les
institucions multilaterals que garanteixin les aportacions de les autoritats locals en
la definició d’estratègies per a les intervencions pacificadores, i que incloguin
aquestes autoritats en les intervencions per a la recuperació després dels
conflictes i en les iniciatives per consolidar la pau.
 CGLU ha de col·laborar amb institucions governamentals internacionals en el
desenvolupament de memoràndums d’acord, a partir d’una visió conjunta de la
diplomàcia de les ciutats. Un memoràndum així ja s’ha pactat amb l’Aliança de
Civilitzacions de l’ONU. A partir d’aquesta base, es preveuen noves cooperacions
amb:
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El Congrés d’Autoritats Locals i Regionals del Consell d’Europa
El Comitè de les Regions de la Unió Europea
La Comissió per a la Consolidació de la Pau de l’ONU
El Departament d’Afers Polítics de l’ONU
L’Oficina de l’UNDP (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament)
per a la prevenció de conflictes i la recuperació
El Grup de Països Fràgils i Afectats per Conflictes del Banc Mundial
Celebrem la iniciativa impulsada pel Congrés d’Autoritats Locals i Regionals del
Consell d’Europa, que vol elaborar una Carta Europea sobre Diplomàcia de les
Ciutats i estudiar les possibilitats per a la creació d’un fons per a la diplomàcia de
les ciutats. Es recomana a CGLU que treballi en l’elaboració d’una Carta Mundial
sobre Diplomàcia de les Ciutats.
CGLU i els seus membres han d’exercir pressió sobre els governs nacionals i
internacionals perquè ajudin a finançar les iniciatives de pau dels governs locals.
Cal instar la comunitat internacional a implicar les organitzacions existents dintre
del govern local en les operacions per construir la pau amb l’objectiu de garantir la
plena participació de les autoritats locals. S’ha d’instar la comunitat internacional a
contribuir al desenvolupament de les capacitats d’aquestes estructures, en cas que
fos necessari. La creació de noves estructures ha de ser excepcional i ha de
respondre a una necessitat concreta.
Cal encoratjar CGLU a oferir la seva col·laboració i el seu suport a la comunitat de
donants, tan bon punt es prevegin noves estratègies d’intervenció a favor de la
pau, i també a recomanar la implicació de persones amb experiència en el camp
de la reconstrucció després dels conflictes.

3. Millorar la qualitat de la diplomàcia de les ciutats
CGLU contribuirà a augmentar la qualitat de la implicació dels governs locals i les
seves associacions en els programes de construcció de la pau, a través de la promoció
de la recerca en el camp de la diplomàcia de les ciutats (entre d’altres), i de la difusió
de les millors pràctiques i les experiències acumulades pels seus membres en aquest
camp.
Accions concretes recomanades
 El web de CGLU ha d’oferir les dades de recerca i les millors pràctiques dels
membres per tal que les puguin fer servir els governs locals implicats en projectes i
programes en aquest camp.
 El desenvolupament de programes de formació i l’elaboració de la documentació
adequada per als dirigents de les ciutats i el personal dels governs locals i les
seves associacions, per ajudar-los a millorar la qualitat de les seves accions
relacionades amb la diplomàcia de les ciutats.
 Animem CGLU i els seus membres a esforçar-se per col·laborar activament amb
universitats i altres institucions significatives de l’àmbit de la recerca, per tal
d’estudiar el paper dels governs locals en la resolució de conflictes i en la
construcció de la pau.
 CGLU s’ha de comprometre en la promoció de la intervenció de les dones en les
activitats que impulsen els governs locals per construir la pau.
4. Promoure una cultura de pau
CGLU fomentarà el desenvolupament de les iniciatives dels governs locals per
promoure una cultura de pau dintre dels seus municipis. Una cultura de pau té dues
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dimensions: conscienciar els ciutadans de la importància de la construcció de la pau en
situacions de conflicte, i promoure els drets humans i unes relacions harmonioses en el
si de la seva pròpia comunitat. Això vol dir que cal oferir una perspectiva general força
completa dels diferents instruments que pot adoptar un govern local per contribuir a la
pau.
Accions concretes recomanades
 A partir dels resultats del Congrés sobre Diplomàcia de les Ciutats, s’ha de
dissenyar una “Plantilla per a una Ciutat de Pau”, que ajudi els governs locals a
prendre decisions ben fonamentades sobre si volen promoure la pau, els drets
humans i la justícia, com han de fer-ho i la manera com poden elaborar una
política coherent en aquesta matèria.
 S’hauria d’instituir un premi bianual per als governs locals. Es concediria als
governs locals o als seus dirigents que hagin ajudat les autoritats locals d’àrees en
conflicte en les seves activitats a favor de la pau o la justícia, o que s’hagin
esforçat per prevenir o superar conflictes en la seva comunitat (el Premi de la Pau
de la Diplomàcia de les Ciutats).
 Animem CGLU a impulsar el diàleg multicultural i la creació d’eines per promoure
la conscienciació, així com programes juvenils d’intercanvi, producció de materials
escolars i l’adaptació de les campanyes de premsa i estratègies de comunicació
dels governs locals.
5. Ajudar els governs locals en situacions de conflicte violent
CGLU dissenyarà unes directrius per decidir si cal emprendre una acció conjunta a
petició dels governs locals i associacions de membres en moments de necessitat, i com
cal fer-ho.
Accions concretes recomanades
 La Comissió de Diplomàcia de les Ciutats de CGLU proposarà unes directrius que
l’Organització Mundial ha de seguir per tal d’oferir una resposta ràpida i adequada
als membres que estiguin en situació de crisi o conflicte; aquesta resposta podria
consistir en missions de solidaritat i seguiment, i en la introducció de sistemes
d’alerta avançats.
 S’ha de buscar l’assessorament d’altres organitzacions que s’ocupin d’aquests
temes; per exemple, el Congrés d’Autoritats Locals i Regionals del Consell
d’Europa.
 CGLU ha de recomanar i facilitar la col·laboració entre els governs locals de les
ciutats que han afrontat conflictes en el passat i el de les ciutats que acaben de
sortir d’un conflicte; aquesta col·laboració s’ha de centrar en especial en la recerca
de la veritat, la reintegració dels excombatents, la recuperació de les víctimes, i la
creació de les condicions per a un retorn sostenible de les persones i els refugiats
desplaçats a l’interior del país.
Celebrem que la promoció de la pau sigui una prioritat política de primer ordre
per al conjunt de l’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units. Instem
CGLU, els seus membres i associats, i en especial la Comissió de Diplomàcia de
les Ciutats, a impulsar l’aplicació de l’Agenda de l’Haia en els anys vinents, a
promoure’n les ambicions, i també a procurar la mobilització dels recursos
necessaris per assolir uns resultats tangibles.”
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Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Comissió de Diplomàcia Municipal de
CGLU.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
23.- Dictamen de data 4 de setembre de 2008 que proposa donar compte de
l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus
organismes autònoms a 30 de juny de 2008.
“La Base 6ª.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a
l’exercici 2008 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’estat
d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com el moviment de la
tresoreria, per a operacions extrapressupostàries i de la seva situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
estats d’execució pressupostaris de la Corporació i dels seus organismes autònoms a
30 de juny de 2008.
Els estats d’execució que s’acompanyen comprenen l’execució del pressupost
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent de la Corporació. La informació
subministrada en aquests estats d’execució s’ha agrupat en capítols pressupostaris,
tot reflectint-ne l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus organismes
autònoms en el segon trimestre d’enguany.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a
l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus organismes autònoms, a
la data de 30 de juny de 2008, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.”
I el Ple en restà assabentat.
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24.- Dictamen de data 1 de setembre de 2008 que proposa donar compte de
l’informe de la Intervenció General corresponent a la fiscalització plena del 1r
semestre de 2008.
“Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el resultat de la fiscalització plena
corresponent a operacions de despeses efectuades durant el primer. semestre de
2008, obtingudes per mostres aleatòries.
Vist el que disposen les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2008.
En compliment de la normativa esmentada, s’han extret mostres representatives, de
despeses, així com d’operacions de bestreta de caixa fixa i de nòmines del personal
actiu.
Considerant que, d’acord amb allò que preveu l’art. 219.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i la base 72 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2008, procedeix
trametre al Ple l’informe de la Intervenció en el que consten les conclusions deduïdes
de la fiscalització realitzada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple previ l’informe de la Comissió informativa i de seguiment de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent:
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Intervenció General,
corresponent a la fiscalització plena realitzada sobre les mostres extretes de les
operacions comptables de despeses, de bestreta de caixa fixa i de nòmines del
personal actiu, referit al primer semestre de l’any 2008.”
I el Ple en restà assabentat.
Servei de Programació
25.- Dictàmens de dates 29 de juliol (25.1) i 10 de setembre (25.2) de 2008 que
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de
la Diputació per a l’exercici de 2008.
25.1.- Modificació 5/2008 del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre de l’exercici 2008
“Vista la proposta de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en què es considera
necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici 2008,
d’acord amb el detall que es recull a la part dispositiva.
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent.
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Vist el que estableixen els arts. 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
en matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost.
Vist el que preveuen els arts. 17 i següents de les Bases d’execució del pressupost per
a l’exercici 2008.
Vist l’informe de la Intervenció delegada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable el diputat que
subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la presidència,
proposa al Ple la proposta que segueix, per tal que si s’estima oportú s’adoptin ells
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2008 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici 2008, per un import total de doscents cinquanta-set mil euros amb trenta-cinc cèntims (257.000,35 EUR), que es
tramita mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb romanent
líquid de tresoreria, amb el detall següent:
Suplements de crèdit
Partida de despeses
Concepte
99003 422P3 48103
99003 422P3 48104
99900 422P3 62200
99900 422P3 62500
99900 422P3 62600

Descripció
Beques de curs
Premis fi de carrera
Edificis i altres construccions
Mobiliari i estris
Equipament Informàtic
Total

Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Crèdits extraordinaris
Partida de despeses
Concepte
99812 422P3 23001
99812 422P3 23101

Descripció
Aplicació de romanent de tresoreria per
finançar suplements de crèdit
Total

Descripció
Dietes al personal
Locomoció del personal
Total

Finançament (Ingressos)
Concepte
87000

Descripció
Aplicació de romanent de tresoreria per
finançar crèdits extraordinaris
Total
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Modificació proposada
EUR
4.147,20
9.615,00
54.815,80
124.916,51
49.000,00
242.494,51
Modificació proposada
EUR
242.494,51
242.494,51

Modificació proposada
EUR
7.252,92
7.252,92
14.505,84
Modificació proposada
EUR
14.505,84
14.505,84

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon.- Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils als
efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Cas de no presentar-se
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat el present acord.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i l’estat
de les modificacions pressupostàries.
Quart.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a l’Administració
Estatal i Autonòmica.”
I el Ple, aprovà el present dictamen, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions.
25.2.- Modificació de crèdit núm. 17/2008
“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 17/2008 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 trenta milions vuit-cents dos mil siscents divuit euros amb disset cèntims (30.802.618,17 EUR), amb el detall que es
recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- Trametre una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposen l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 29.2 de
desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les
entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.”
I el Ple, aprovà el present dictamen, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i
Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions.
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
26.- Dictamen de data 30 de juliol de 2008 que proposa aprovar les modificacions
en les plantilles i actualització de la relació de llocs de treball dels Organismes
Públics i altres entitats depenents de la Diputació.
“El Ple de data 23 de novembre de 2006, va aprovar els pressupostos generals de
la Corporació per a l’any 2007 en els quals s'integren els respectius pressupostos
dels organismes públics que en depenen, de conformitat amb el règim d'atribucions
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previst a l'article 44.2.apartat c) del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. La
relació de llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del
pressupost.
Donat que amb posterioritat a la seva aprovació, la plantilla i la relació es van
modificant per tal d’ajustar-les a les necessitats de l’organització i donar resposta
als serveis que s’hi presten.
Vistes les modificacions i actualitzacions introduïdes fins el dia 1 de setembre de
2008 inclòs, a la plantilla i a la relació de llocs de treball dels respectius organismes
i entitats públiques que en depenen de la Diputació, en el decurs del períodes que
va des de la darrera actualització, en els termes que s’hi especifiquen en els
corresponents annexos.
Atès el que disposa l’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret 214/90, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
respecte a la possibilitat de modificar la plantilla i la relació de llocs de treball amb
posterioritat a l’aprovació dels pressupostos.
Vist així mateix, el que disposa l'article 44, apartat 2, lletra f), en relació amb
l’apartat 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aprovat per acord plenari
de data 30 de gener de 2003 (BOP núm.42, de 18.2.2003), sobre coordinació dels
organismes públics, quant a la competència per a l'aprovació de les respectives
plantilles de personal.
Atès que la llavors Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de
2001, va aprovar un dictamen mesures de coordinació en relació amb els
instruments de gestió i assumptes en matèria de personal dels organismes públics
de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual les propostes d'aquestes entitats
relatives a les matèries assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels
Serveis de Recursos Humans.
D’acord amb tot l’exposat, aquesta Presidència sotmet a la consideració del Ple
Corporatiu l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR les modificacions introduïdes en les plantilles dels Organismes
Públics que en depenen de la Diputació de Barcelona reflectides com annex I al
Dictamen i referides als períodes que s’hi detallen, de conformitat amb les
propostes aprovades pels respectius òrgans de govern.
Segon.- APROVAR l’actualització de la relació de llocs de treball dels Organismes
Públics que en depenen de la corporació que s’hi detallen en l’annex II al Dictamen,
en els termes i períodes que s’hi contenen.”
I el Ple, aprovà el present dictamen, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i
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Unió i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat
definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions.
27.- Dictamen de data 4 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’estructura
directiva de la Diputació de Barcelona.
“I. ANTECEDENTS I DEFINICIÓ DE L’ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
L’actual Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona, apart d’establir els objectius a
assolir per a aquest període, defineix clarament la voluntat d’avançar cap a un nou
model de gestió corporativa. Un model que es bassa en 3 grans eixos: la creació de
valor públic, la incorporació de nous valors a la cultura corporativa i l’establiment d’un
marc de responsabilitat directiva.
La gestió del procés de creació de valor públic significa aprofundir en la capacitat
d’actuació i obtenció de resultats. Caldrà doncs desenvolupar metodologies i
instruments de gestió que incideixen en 4 àmbits: la resposta a problemes rellevants
per als ajuntaments i la ciutadania, l’oferta de serveis públics de qualitat que
garanteixin l’equitat, la millora dels processos clau per l’organització i un ús eficaç i
eficient dels recursos públics.
Els canvis en l’estructura o en les metodologies de gestió són imprescindibles, però no
suficients. Actuar en l’àmbit de la cultura corporativa és essencial. La Diputació de
Barcelona vol potenciar una cultura corporativa orientada a la gestió per resultats, a la
millora continua i a la consolidació de valors com l’eficàcia, l’eficiència, la innovació i la
transversalitat.
Per garantir aquests senyals d’identitat, la Diputació de Barcelona ha desenvolupat un
model directiu que garanteix un lideratge efectiu. El lideratge públic es compon de dos
elements complementaris: el lideratge polític i el lideratge en l’àmbit de gestió. Política i
Administració formen un binomi que, d’una banda, aporta legitimitat democràtica i que,
de l’altra, aporta efectivitat en el rendiment institucional.
En aquest sentit, el model directiu plantejat per la Diputació de Barcelona es concreta
en el treball que realitzen coordinacions, gerències i direccions de serveis i caps de
servei o oficina. El dictamen que segueix defineix el marc de responsabilitat d’aquestes
tres figures clau, establint que les coordinacions són les que tradueixen la voluntat
política en gestió, les gerències i les direccions de serveis són les encarregades de
garantir l’eficiència d’aquesta gestió, i els caps de servei o oficina són els especialistes
sectorials, a la vegada que actuen com a responsables administratius dels seus àmbits
respectius.
El procés de definició de l’estructura directiva de la Diputació de Barcelona ha estat
objecte de diversos acords del Ple Corporatiu, adoptats en les sessions de 19 de juliol
de 2007, i 6 de març i 8 de maig de 2008, els quals es complementen amb els que es
proposen adoptar mitjançant el present Dictamen, amb vista a aprovar un únic text que
inclogui els òrgans i les figures que integren l’estructura directiva, així com les funcions
que se’ls assigna respectivament.
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II. MARC NORMATIU.
El marc normatiu es troba integrat, essencialment, per:
- L 7/1985, de 2 d’abril, de Bases reguladores del règim local.
- L 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- El Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.
- El Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, text refós aprovat per
acord plenari de 30 de gener de 2003, i publicat en el BOPB número 42, del 18
de febrer de 2003.
En virtut de tot això, en exercici de la potestat d’autoorganització i a l’empara de les
previsions contingudes als articles 4.1.a) i 33.2.a) de la L 7/1985 (citada), i 8.1.a) i 90.3
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (citat), es proposa al
Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents
ACORDS
I. APROVAR l’estructura directiva de la Diputació de Barcelona, integrada pels òrgans
i les figures definides en el present Dictamen i amb les funcions assignades
respectivament, en els termes següents:
Primer. De l’estructura directiva.
1. L’alta direcció de la Diputació de Barcelona està estructurada pels òrgans
següents:
a) Òrgans unipersonals
I. Coordinació General
II. Gerència
III. Coordinacions d’Àrea
IV. Gerències i Direccions de Serveis o d’àmbits
b) Òrgans col·legiats
I. Comissió de Coordinació
II. Comissió Tècnica
2. L’estructura directiva de la Diputació es completa amb:
a) Subdireccions
b) Serveis i Oficines
Segon. De la Coordinació General.
1. La Coordinació General és l’òrgan que té com a missió la coordinació de l’alta
direcció de la Diputació per tal d’impulsar i desenvolupar, al seu nivell, les
previsions del Pla d’actuació del mandat (en endavant PAM), així com
qualsevol de les accions proposades pel Govern de la Diputació. Té
dependència orgànica de la Presidència i desenvolupa la seva tasca impulsant
la coordinació de la Gerència i les Coordinacions d’Àrea.
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2. La Coordinació General dóna suport a la Presidència de la Diputació per a
l’impuls executiu de les decisions polítiques adoptades pels òrgans de govern i
és, a més, l’òrgan encarregat de la coordinació de les activitats i funcions dels
àmbits adscrits directament a la Presidència.
3. El/la titular de la Coordinació General serà designat/ada i cessat/ada lliurement
per la Presidència de la Diputació i tindrà la consideració de personal eventual
en el supòsit que no fos funcionari/ària de carrera.
4. La Coordinació General tindrà les funcions següents:
a. Impulsar i presidir la Comissió de Coordinació de la Diputació;
coordinant l’acció de les diferents àrees i promovent el treball
transversal entre aquestes.
b. Mantenir les relacions necessàries amb altres organismes públics i
privats i amb els ens en què participi la Diputació, per aconseguir els
objectius que li siguin encomanats pels òrgans de govern corporatius.
c. Proposar criteris d’actuació, de conformitat amb les línies fixades per
l’equip de govern, per impulsar l’acció de la Diputació, en especial en
aquells temes que tinguin un interès general per a la institució.
d. Elaborar, proposar i avaluar les línies de treball de caràcter estratègic
en relació amb l’acció de la institució.
e. Assessorar la Presidència en la presa de decisions i la planificació
estratègica dels seus àmbits d’actuació.
f. Representar la Diputació de Barcelona en els contactes amb
organismes públics, entitats privades i altres institucions quan així ho
delegui la Presidència.
g. Qualsevol altra que li sigui encomanada per la Presidència de la
Corporació.
5. La Coordinació General assumirà, a més, les funcions pròpies de la
coordinació de l’Àrea de Presidència.
Tercer. De la Gerència.
1. La Gerència és l’òrgan que té com a missió la gestió integral dels recursos i la
seva adequació necessària per aconseguir els objectius establerts al PAM.
Resta adscrita a l’Àrea de Presidència, amb dependència de la Coordinació
General.
2. El/la titular de la Gerència serà designat/ada i cessat/ada lliurement per la
Presidència de la Diputació i tindrà la consideració de personal eventual en el
supòsit que no fos funcionari/ària de carrera.
3. La Gerència tindrà les funcions següents:
a. Impulsar i presidir la Comissió Tècnica de la Diputació, coordinant
l’acció de les diferents Gerències i Direccions de Serveis i promovent el
treball transversal entre aquestes.
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b. Elaborar l’avantprojecte de pressupost de la Diputació i fer el seguiment
de la seva execució, d’acord amb els criteris fixats per l’equip de
govern.
c. Fixar els criteris, supervisar i coordinar les polítiques de gestió dels
diferents recursos corporatius: econòmics, patrimonials i humans.
d. Proposta i anàlisi de reformes per a la simplificació i la racionalització
administratives i la millora dels serveis.
e. Qualsevol altra que li sigui encomanada per l’equip de govern.
Quart. De les Coordinacions d’Àrea.
Les coordinacions són les figures directives centrals en l’àmbit de la definició de
polítiques. Troben la seva especificitat en la planificació estratègica de les
polítiques públiques de la seva àrea i en la gestió de l'entorn polític que les afecta.
En aquest sentit, entre les seves activitats principals destaquen: el
desenvolupament del Pla de Mandat en la seva Àrea, el seguiment i l’avaluació de
les línies estratègiques, la construcció de relacions i aliances externes i la
representació institucional.
1. Cadascuna de les àrees en què es configuri la Diputació tindrà adscrit/a un
coordinador/a que, d’acord amb les directrius establertes pel diputat/ada
delegat/ada de l’àrea i per la Coordinació General, exercirà les funcions de
coordinació i seguiment de les polítiques fixades al PAM i de les línies
executives dels diferents àmbits de l’àrea, a l’objecte d’aconseguir els objectius
fixats.
2. El/la titular de la coordinació de cada àrea serà designat/ada i cessat/ada
lliurement per la Presidència de la Diputació, a proposta del diputat/ada
delegat/ada de l’àrea corresponent, i tindrà la consideració de personal
eventual en el supòsit que no fos funcionari/ària de carrera.
3. La Coordinació de l’Àrea tindrà les funcions següents, agrupades per les
diferents accions directives:
a. De planificació:
I. Dissenyar, planificar i desenvolupar les polítiques i les línies
estratègiques de la seva àrea incloses en el PAM i acordades
pels òrgans de govern.
II. Impulsar i fomentar la cooperació i l’assistència tècnica a les
entitats locals en els àmbits propis de l’àrea i de conformitat amb
el PAM.
b. D’organització:
I. Controlar, mitjançant la Gerència de serveis, la correcta
assignació i utilització dels recursos econòmics, materials i
humans en cadascun dels àmbits que integren l’àrea, per tal
d’assegurar la consecució dels objectius definits.
II. Definir l’estructura directiva de la seva àrea, d’acord amb els
criteris fixats per la Gerència de la Diputació, per tal d’assolir els
objectius establerts pel PAM.
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c. De direcció
I. Coordinar l’elaboració de l’avantprojecte del pressupost de la
seva àrea, de conformitat amb les polítiques de l’àrea i les
directrius de la Coordinació General i la Gerència de la
Diputació.
II. Definir els programes, els projectes i els serveis, així com les
orientacions i les prioritats, que la/les Gerències de serveis han
de tenir en compte a l’hora de definir el seu pla d’actuació,
indicant els criteris generals que seran la base de la seva
valoració; sense perjudici dels criteris fixats per la gerència de la
Diputació.
III. Participar en la definició i/o revisió de la missió, la visió i les
línies estratègiques de l’organització, així com en la concreció
dels trets culturals (valors, competències, etc.) que han de
caracteritzar la Diputació de Barcelona.
IV. Dirigir de manera directa les activitats i els recursos destinats a
la projecció de l’àrea a l’exterior (actes públics, informació i
comunicació), de conformitat amb les directrius fixades per les
diferents direccions de la Coordinació General.
d. De gestió i avaluació
I. Coordinar, fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques i les
línies estratègiques de l’àrea, incloses en el PAM.
II. Fer, conjuntament amb la/les seves Gerències de serveis, un
seguiment continuat de l’evolució dels diferents nivells de
planificació, prenent les mesures oportunes davant de possibles
desviacions.
e. De presa de decisions
I. Assessorar el/la diputat/ada delegat/ada de l’àrea en la presa de
decisions i la planificació estratègica del seu àmbit d’actuació.
II. Proposar a la Comissió de Coordinadors els temes de la seva
àrea que han de figurar en l’ordre del dia de la Junta de Govern i
del Ple.
f.

De construcció de relacions
I. Representar la Diputació de Barcelona, per delegació del seu
diputat/ada, en actes públics, en els contactes o en els òrgans
d’ens públics, entitats privades i altres institucions.
II. Crear, mantenir i desenvolupar una xarxa de relacions internaexterna de contactes que contribueixi a l’assoliment dels seus
objectius.

g. A més, qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel diputat/da
delegat/da de l’àrea, la Coordinació General o la Gerència de la
Corporació.
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4. Quan la complexitat de l’àrea així ho aconselli, podrà nomenar-se més d’un
coordinador/a dins la mateixa àrea, sent les seves funcions les mateixes de la
Coordinació de l’Àrea, però circumscrites al seu àmbit d’actuació.
Cinquè. De les Gerències de Serveis.
Les Gerències de serveis són les figures directives centrals en l’àmbit de la gestió
corporativa, en espais d’actuació finalistes. Troben la seva especificitat en la gestió
integral dels recursos interns i en el control de la gestió. En aquest sentit entre les
seves activitats principals destaquen: l’adequació dels recursos vers els objectius
de la Corporació, l’impuls vers la millora de resultats i la implantació d'instruments i
sistemes de gestió i informació transversals.
El fet de realitzar la seva funció en espais d’actuació finalista li confereix
determinades particularitats, com són: trobar el destinatari bàsic de les seves
actuacions en actors externs (municipis i/o ciutadania), tenir com a unitat principal
de referència els productes i serveis (gestió de); o emprar un instrumental
característic vinculat principalment a la gestió de la cartera de productes i serveis.
1. Els diferents àmbits tècnics i administratius de les Coordinacions d’Àrea es
configuren com a Gerències de serveis, en el cas d’àmbits d’actuació finalistes,
sent els òrgans de direcció executiva especialitzada dels programes i les
accions corporatives.
2. Els/les titulars d’aquestes gerències seran funcionaris/àries de carrera del grup
de classificació A, subgrup A1, o personal laboral sotmès a la relació especial
d’alta direcció. La seva designació serà per convocatòria pública pel sistema de
lliure designació, atenent als principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat.
3. La Gerència de serveis tindrà les funcions següents, agrupades per les
diferents accions directives:
a. De planificació
I. Col·laborar amb la coordinació de la seva àrea en el procés de
definició, seguiment i avaluació del PAM corresponent al seu
àmbit.
II. Definir, desenvolupar i avaluar la planificació del seu àmbit de
responsabilitat d’acord amb la coordinació de la seva àrea i les
orientacions de la Gerència de la Corporació.
b. D’organització
I. Definir l’organigrama de la seva àrea de responsabilitat, d’acord
amb les directrius fixades per la Gerència de la Diputació,
aplicant fórmules per afavorir l’eficàcia i l’eficiència dels recursos
(pressupostaris, tècnics, materials i humans) assignats,
potenciar el treball transversal (intern i cap a altres àrees de la
Corporació). Avaluar el seu funcionament i analitzar l’impacte
econòmic i organitzatiu de possibles adequacions.
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II. Establir els mètodes de treball que han de permetre una
homogeneïtat en l’actuació dels diferents serveis/oficines, els
mecanismes de coordinació interna, definint els diferents nivells
de responsabilitats i els procediments a utilitzar per a la presa de
decisions.
c. De direcció
I. Definir, amb el seu equip directiu, la planificació dels programes,
els projectes i els serveis de la seva àrea de responsabilitat, i els
sistemes d’indicadors que han de permetre realitzar un
seguiment, identificar desviacions en la seva implementació i
prendre les oportunes mesures correctores necessàries per
garantir la consecució dels resultats.
II. Dirigir i gestionar les actuacions dels serveis/oficines per tal
d’assolir els objectius fixats amb la màxima eficiència en la
utilització dels recursos assignats.
III. Dirigir, en la seva àrea de responsabilitat, la implementació de
les accions impulsades des de la Comissió Tècnica.
IV. Establir criteris comuns, d’acord amb les directrius de la
Gerència de la Corporació, amb relació a la gestió dels recursos
(humans, econòmics, tècnics, informàtics, logístics, etc.) i als
mètodes de treball (provisió de productes i serveis, execució de
procediments, comunicació via web o via editorial, oferta o
participació en convocatòries, etc.).
d. De gestió i avaluació
I. Elaborar i elevar l’avantprojecte de pressupost dels serveis del
seu àmbit, d’acord amb les orientacions de la coordinació de
l’àrea i les directrius de la Gerència de la Corporació i els models
de gestió de la Diputació de Barcelona.
II. Determinar els recursos (pressupostaris, tècnics, materials i
humans), valorar el seu cost econòmic i gestionar-los d’acord
amb els models de gestió (contractació, pressupostaris, de
gestió administrativa, de recursos humans, etc.) de la
Corporació.
III. Presidir els tribunals i els òrgans de selecció de les places
pròpies dels seus serveis.
IV. Coordinar l’elaboració del pla de formació de la seva àrea de
responsabilitat, partint de les necessitats expressades per les
unitats al seu càrrec.
V. Elevar anualment, a la coordinació de la seva àrea i a la
Gerència de la Diputació, un informe sobre l’eficàcia, el cost i el
rendiment dels serveis al seu càrrec.
VI. Impulsar l’elaboració de la memòria anual de l’Àrea i dels
diferents informes d’activitat i gestió oportuns.
VII. Impulsar en la seva àrea de responsabilitat els mètodes i els
procediments d’avaluació (del rendiment, del desenvolupament,
satisfacció, qualitat, etc.) definits per la Corporació amb la
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finalitat de potenciar els seus recursos humans i la consecució
dels objectius organitzatius.
VIII. Avaluar, en la mesura del possible d’acord a les característiques
pròpies de l’àmbit d’actuació, l’impacte econòmic global de les
polítiques, els programes, els projectes o els serveis impulsats
des de la seva àrea de responsabilitat, incorporant aquesta
informació a la memòria anual de gestió.
e. De presa de decisions
I. Analitzar la viabilitat (econòmica, organitzativa, recursos, etc.) de
noves polítiques, nous projectes, serveis o línies d’actuació, per
sotmetre-la a la consideració de la coordinació de la seva àrea.
II. Integrar el conjunt d’actuacions que han d’assegurar l’aplicació,
d’acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent
i de la normativa interna de la Corporació, de les normes de
prevenció de riscos laborals i de la protecció de dades de
caràcter personal en el seu àmbit de responsabilitat.
III. Proposar a l’àrea la resolució dels actes administratius sobre les
matèries del seu àmbit.
f.

De construcció de relacions
I. Crear, mantenir i desenvolupar una xarxa interna-externa de
contactes que contribueixi a l’assoliment dels objectius que
tingui definits.
II. Coordinar la construcció, manteniment i ús de les bases de
dades corporatives de contactes externs, de la seva àrea de
responsabilitat.
III. Representar, per delegació de la coordinació de l’àrea, la
Diputació de Barcelona, en actes públics o comissions de treball
amb organismes públics, entitats privades i altres institucions.

g. Aquelles altres funcions concretes que d’acord amb l’àmbit tècnic
d’actuació estiguin establertes en la relació de llocs de treball de la
Corporació, així com qualsevol altra funció que li sigui encomanada per
la coordinació de l’àrea o la Gerència de la Corporació.
Sisè. De les Direccions de serveis o d’àmbit.
Les Direccions de serveis són les figures directives centrals en l’àmbit de la gestió
corporativa en espais d’actuació interns. Troben la seva especificitat en la gestió
integral dels recursos interns i en el control de gestió. En aquest sentit entre les
seves activitats principals destaquen: l’adequació dels recursos vers els objectius
de la Corporació, l’impuls vers la millora de resultats i la implantació d'instruments i
sistemes d’informació de gestió transversals.
El fet de realitzar la seva funció en espais d’actuació interna li confereix
determinades particularitats, com són: trobar el destinatari bàsic de les seves
actuacions en actors interns (altres unitats de la Corporació), tenir com a unitat
principal de referència els procediments (optimització de); o emprar un instrumental
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característic vinculat principalment a aquests (millora de processos, gestió
documental, etc.).
1. Els diferents àmbits tècnics i administratius de la Coordinació General i de la
Gerència de la Diputació es configuren com a Direccions de serveis o d’àmbit,
en el cas d’espais d’actuació interns, sent els òrgans de direcció executiva
especialitzada dels programes i les accions corporatives.
2. Els/les titulars d’aquestes direccions seran funcionaris/àries de carrera del grup
de classificació A, subgrup A1, o personal laboral sotmès a la relació especial
d’alta direcció. La seva designació serà per convocatòria pública pel sistema de
lliure designació, atenent als principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat.
3. La Direcció de serveis o d’àmbit tindrà les funcions següents, agrupades per
les diferents accions directives:
a) De planificació
I) Col·laborar amb la coordinació de la seva àrea en el procés de definició,
seguiment i avaluació del PAM corresponent al seu àmbit.
II) Definir, desenvolupar i avaluar la planificació del seu àmbit de
responsabilitat d’acord amb la coordinació de la seva àrea i les orientacions
de la Gerència de la Corporació.
b) D’organització
I) Definir l’organigrama de la seva àrea de responsabilitat, d’acord amb les
directrius fixades per la Gerència de la Diputació, aplicant fórmules per
afavorir l’eficàcia i l’eficiència dels recursos (pressupostaris, tècnics,
materials i humans) assignats, potenciar el treball transversal (intern i cap a
altres àrees de la Corporació). Avaluar el seu funcionament i analitzar
l’impacte econòmic i organitzatiu de possibles adequacions.
II) Establir els mètodes de treball que han de permetre una homogeneïtat en
l’actuació dels diferents serveis/oficines, els mecanismes de coordinació
interna, definint els diferents nivells de responsabilitats i els procediments a
utilitzar per a la presa de decisions.
c) De direcció
I) Definir, amb el seu equip directiu, la planificació dels programes, els
projectes i els serveis de la seva àrea de responsabilitat, i els sistemes
d’indicadors que han de permetre realitzar un seguiment, identificar
desviacions en la seva implementació i prendre les oportunes mesures
correctores necessàries per garantir la consecució dels resultats.
II) Dirigir i gestionar les actuacions dels serveis/oficines per tal d’assolir els
objectius fixats amb la màxima eficiència en la utilització dels recursos
assignats.
III) Dirigir, en la seva àrea de responsabilitat, la implementació de les accions
impulsades des de la Comissió Tècnica.
IV) Establir criteris comuns, d’acord amb les directrius de la Gerència de la
Corporació, amb relació a la gestió dels recursos (humans, econòmics,
tècnics, informàtics, logístics, etc.) i als mètodes de treball (provisió de
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productes i serveis, execució de procediments, comunicació via web o via
editorial, oferta o participació en convocatòries, etc.).
d) De gestió i avaluació
I) Elaborar i elevar l’avantprojecte de pressupost dels serveis del seu àmbit,
d’acord amb les orientacions de la coordinació de l’àrea i les directrius de la
Gerència de la Corporació i els models de gestió de la Diputació de
Barcelona.
II) Determinar els recursos (pressupostaris, tècnics, materials i humans),
valorar el seu cost econòmic i gestionar-los d’acord amb els models de
gestió (contractació, pressupostaris, de gestió administrativa, de recursos
humans, etc.) de la Corporació.
III) Presidir els tribunals i els òrgans de selecció de les places pròpies dels
seus serveis.
IV) Coordinar l’elaboració del pla de formació de la seva àrea de
responsabilitat, partint de les necessitats expressades per les unitats al seu
càrrec.
V) Elevar anualment, a la coordinació de la seva àrea i a la Gerència de la
Diputació, un informe sobre l’eficàcia, el cost i el rendiment dels serveis al
seu càrrec.
VI) Impulsar l’elaboració de la memòria anual de l’Àrea i dels diferents informes
d’activitat i gestió oportuns.
VII) Impulsar en la seva àrea de responsabilitat els mètodes i els procediments
d’avaluació (del rendiment, del desenvolupament, satisfacció, qualitat, etc.)
definits per la Corporació amb la finalitat de potenciar els seus recursos
humans i la consecució dels objectius organitzatius.
VIII) Avaluar, en la mesura del possible d’acord a les característiques pròpies
de l’àmbit d’actuació, l’impacte econòmic global de les polítiques, els
programes, els projectes o els serveis impulsats des de la seva àrea de
responsabilitat, incorporant aquesta informació a la memòria anual de
gestió.
e) De presa de decisions
I) Analitzar la viabilitat (econòmica, organitzativa, recursos, etc.) de noves
polítiques, nous projectes, serveis o línies d’actuació, per sotmetre-la a la
consideració de la coordinació de la seva àrea.
II) Integrar el conjunt d’actuacions que han d’assegurar l’aplicació, d’acord
amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa
interna de la Corporació, de les normes de prevenció de riscos laborals i de
la protecció de dades de caràcter personal en el seu àmbit de
responsabilitat.
III) Proposar a l’àrea la resolució dels actes administratius sobre les matèries
del seu àmbit.
f)

De construcció de relacions
I) Crear, mantenir i desenvolupar una xarxa interna-externa de contactes que
contribueixi a l’assoliment dels objectius que tingui definits.
II) Coordinar la construcció, el manteniment i l’ús de les bases de dades
corporatives de contactes externs, de la seva àrea de responsabilitat.
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III) Representar, per delegació de la coordinació de l’àrea, la Diputació de
Barcelona, en actes públics o comissions de treball amb organismes
públics, entitats privades i altres institucions.
g) Aquelles altres funcions concretes que d’acord amb l’àmbit tècnic d’actuació
estiguin establertes en la relació de llocs de treball de la Corporació, així com
qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la coordinació de l’àrea o la
Gerència de la Corporació.
Setè. De la Comissió de Coordinació.
1. La Comissió de Coordinació és l’òrgan col·legiat de suport al govern de la
Diputació que té per objecte la proposta, la coordinació i el seguiment de les
línies estratègiques de la Diputació per tal d’aconseguir amb la màxima
eficiència i eficàcia les polítiques públiques fixades.
2. La Comissió de Coordinació estarà integrada pels membres següents:
-

el/la titular de la Coordinació General de la Corporació, que serà
el/la president/a de la Comissió,
el/la titular de la Gerència de la Corporació, que exercirà les funcions
de president/ta en absència del Coordinador General,
els/les titulars de les coordinacions de cadascuna de les Àrees en
què s’estructuri la Diputació.

3. Són funcions de la Comissió de Coordinació:
a. Desenvolupar les línies estratègiques de la Corporació d’acord amb els
objectius establerts pels òrgans de govern de la Diputació.
b. Establir els criteris que informin les polítiques de coordinació a seguir
per les àrees de la Diputació, als efectes d’obtenir una actuació
homogènia conjunta.
c. Proposar a la Comissió Executiva l’ordre del dia de la Junta de Govern i
del Ple.
d. Aquelles altres que li siguin encomanades per la Presidència de la
Diputació.
4. La Comissió de Coordinació podrà acordar la creació de grups de treball o
comissions temporals per a la implantació i el seguiment de programes o
projectes de caràcter transversal.
Vuitè. De la Comissió Tècnica.
1. La Comissió Tècnica és l’òrgan col·legiat de coordinació de les línies
executives dels diferents àmbits d’actuació corporativa, amb especial atenció a
la utilització eficient dels recursos disponibles.
2. La Comissió Tècnica estarà integrada pels membres següents:
 el/la titular de la Gerència de la Corporació, que serà el/la
president/ta de la comissió,
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els/les titulars de les gerències de serveis i direccions de serveis o
d’àmbit,
els/les gerents i càrrecs assimilats dels organismes autònoms,
entitats públiques empresarials i societats públiques de la Diputació.

3. Són funcions de la Comissió Tècnica:
f. Desenvolupar les accions necessàries per aconseguir els objectius
estratègics fixats per la Corporació.
g. Planificar i coordinar les necessitats de recursos econòmics, materials i
humans en els diferents àmbits corporatius.
h. Establir sinèrgies que optimitzin els recursos disponibles.
i. Aquelles altres que li siguin encomanades per la Presidència de la
Corporació.
Novè. De les Subdireccions.
1. Les Direccions de serveis o d’àmbit podran dividir-se en Subdireccions quan
per la seva complexitat de gestió així ho requereixin.
2. Els/les titulars d’aquestes subdireccions seran funcionaris/àries de carrera del
grup de classificació A, subgrup A1. La seva designació serà per convocatòria
pública pel sistema de lliure designació, atenent als principis de mèrit i
capacitat i criteris d’idoneïtat.
3. Les Subdireccions exerciran les funcions que se’ls assignin i, eventualment, la
suplència de la direcció en els supòsits d’absència i abstenció legal.
Desè. Dels serveis i les oficines.
Els Serveis i les Oficines són les figures directives centrals en l’àmbit de la gestió
sectorial. Troben la seva especificitat en la gestió dels programes i serveis
d'actuació especialitzada. En aquest sentit entre les seves activitats principals
destaquen: la formulació i la direcció d'accions finalistes i l’aportació de
coneixement expert en l'àmbit sectorial.
1. Els Serveis i les Oficines s’integren en les Gerències, les Direccions de serveis
o les Subdireccions.
2. Els/les titulars dels serveis/oficines seran funcionaris/àries de carrera del grup
de classificació A, subgrup A1 o subgrup A2. La seva designació serà per
convocatòria pública pel sistema de lliure designació, atenent als principis de
mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat.
3. Els serveis/oficines tindran les funcions següents, agrupades per les diferents
accions directives:
a. De planificació
I. Definir, desenvolupar i avaluar la planificació del seu àmbit de
responsabilitat, d’acord amb les orientacions de la Gerència, la
Direcció de serveis o la Subdirecció segons on estigui adscrit.
b. D’organització
I. Proposar l’organigrama del seu àmbit de responsabilitat a la
Gerència, la Direcció de serveis o la Subdirecció segons on
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estigui adscrit, aplicant fórmules per afavorir l’eficàcia i
l’eficiència dels recursos (pressupostaris, tècnics, materials i
humans) assignats, potenciar el treball transversal (intern i cap a
altres àrees de la Corporació). Avaluar el seu funcionament i
analitzar l’impacte econòmic i organitzatiu de possibles
adequacions.
II. Establir els mètodes de treball que han de permetre una
homogeneïtat en l’actuació dels diferents equips de treball, els
mecanismes de coordinació interna (tècnica i administrativa),
definint els diferents nivells de responsabilitats i els
procediments a utilitzar per a la presa de decisions.
c. De direcció
I. Definir els objectius generals a assolir per les seves unitats
organitzatives (seccions - unitats i equips de treball), indicant les
prioritats i els criteris de realització, i definint els paràmetres,
quantitatius i qualitatius, que han de permetre la seva valoració.
II. Proposar els sistemes d’indicadors que han de permetre
realitzar un seguiment dels programes, dels projectes o serveis
del seu àmbit de responsabilitat.
III. Dirigir i gestionar les actuacions dels equips de treball per tal
d’assolir els objectius fixats amb la màxima eficiència en la
utilització dels recursos assignats.
IV. Assegurar un correcte clima de treball que afavoreixi les
relacions interpersonals, el seu rendiment i el seu compromís
amb l’organització, analitzant aquells aspectes que el poden
distorsionar, prenent les mesures oportunes per a corregir-ho.
d. De gestió i avaluació
I. Col·laborar en l’elaboració de l'avantprojecte del pressupost de
la Gerència – Direcció, mitjançant la concreció de les previsions
pressupostàries del seu servei/oficina, identificant i quantificant
els recursos necessaris.
II. Fer el seguiment dels programes, dels projectes o serveis del
seu àmbit de responsabilitat, i del pressupost i recursos
corresponents, d’acord amb els sistemes d’indicadors definits,
identificant les desviacions en la seva implementació, i
proposant les oportunes mesures correctores necessàries per
garantir la consecució dels resultats.
III. Elaborar anualment un informe sobre l’eficàcia, el cost i el
rendiment del serveis/oficina al seu càrrec.
IV. Aplicar en el seu servei/oficina els mètodes i els procediments
d’avaluació (del rendiment, del desenvolupament, satisfacció,
qualitat, etc.) definits per la Corporació, amb la finalitat de
potenciar els seus recursos humans i la consecució dels
objectius organitzatius.
V. Proposar el desenvolupament de nous projectes, nous
productes, nous serveis que representin una innovació.
VI. Participar activament en el disseny, la realització i l’avaluació
d'accions i recursos formatius/informatius, adreçades als seus
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col·laboradors/es o a personal de la resta de serveis de la
Corporació en continguts propis del seu àmbit de responsabilitat.
e. De presa de decisions
I. Col·laborar en l’anàlisi de la viabilitat (econòmica, organitzativa,
recursos, etc.), mitjançant la realització d’estudis de costbenefici, dels nous projectes o línies d’actuació.
II. Impulsar, coordinar i controlar el conjunt d’actuacions que han
d’assegurar l’aplicació, d’acord amb les responsabilitats
derivades del marc legal vigent i de la normativa interna de la
Corporació, de les normes de prevenció de riscos laborals i de la
protecció de dades de caràcter personal en el seu àmbit de
responsabilitat.
III. Elevar a la Coordinació o òrgan corresponent, les propostes de
resolució dels expedients administratius derivats de l’activitat del
seu servei/oficina.
f.

De construcció de relacions
I. Mantenir i desenvolupar una xarxa de contactes que contribueixi
a l’assoliment dels objectius que tingui definits.
II. Desenvolupar, potenciar i gestionar la xarxa interna-externa del
seu àmbit professional.
III. Representar, per delegació de la coordinació de l’àrea, la
Diputació de Barcelona, en actes públics o comissions de treball
amb organismes públics, entitats privades i altres institucions;
corresponents al seu àmbit d’especialització sectorial.
IV. Potenciar la participació activa del personal sota la seva
responsabilitat en fòrums professionals i institucionals (jornades,
congressos, accions formatives, revistes especialitzades, grups
d’investigació, etc.), amb la finalitat de donar a conèixer les
polítiques, els projectes, els programes i els serveis que es
desenvolupen des del seu servei/oficina.

g. Aquelles altres funcions concretes que d’acord amb l’àmbit tècnic
d’actuació estiguin establertes en la relació de llocs de treball de la
Corporació, així com qualsevol altra funció que li sigui encomanada per
la seva gerència, direcció o subdirecció.
II. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
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 i d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats
assistents del grup del Partit Popular i del grup del Convergència i Unió, sent el resultat
definitiu de 30 vots a favor i 20 abstencions.
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
28.- Donar compte del Decret dictat per l’Excm. Sr. President de la Diputació de
Barcelona en data 16 de juliol de 2008, en virtut del qual es declara l’emergència
de totes les actuacions necessàries per pal·liar despreniments a la carretera C1411z en el p.k. 59, en el terme municipal de Puig-reig i s’adjudica l’execució
d’aquests treballs a l’empresa EMPRESA DE ESTABILIZACIÓN GEOTALUD SL,
per un import de cent cinquanta mil dos-cents tretze euros amb setanta cèntims
(150.213,70) € (IVA exclòs).
“Vist l’informe emès, en data 15 de juliol de 2008, per l’enginyer de camins, canals i
ports, cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures i per l’enginyer tècnic
d’obres públiques, cap de la subsecció de la demarcació oriental, adscrit a l’Oficina
Tècnica de Gestió d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal:
“(...)Amb motiu dels darrers desprendiments ocorreguts en el pk 59 de la carretera C1411z , li informo:
1. Antecedents








La carretera C-1411z es de titularitat de la Generalitat. Des de fa aproximadament
2 anys, és gestionada per la Diputació de Barcelona, a través d’una delegació de
competències.
En el pk 59, marge esquerre, trobem un talús extens, amb alternància de diferents
materials rocosos. Part d’aquest talús, mostra diferents elements de protecció, com
ara malla simple torsió, bulons i diferentes barreres, i petits murs de sosteniment.
Aquestes proteccions varen ser realitzades per l’anterior gestor de la via.
Hi ha una part important d’aquest talús, que no es troba protegit per cap medi, o bé
de forma insuficient. En el passat, ja ha hagut algunes caigudes de roques, en
general de dimensions petites
Mitjançant visita a la obra, s’ha observat diferents materials rocosos, alguns dels
quals estan molt fracturats, i presenten inestabilitat. Hi ha per tant, una possiblitat
important de caiguda dels materials a la calçada, amb el perill per al trànsit que
això suposa.
El mes d’abril, l’Ajuntament va comunicar la existència de problemes en el talús.
Després d’inspeccionar-lo, es varen detectar patologies, comunes a d’altres
carreteres. De totes formes es realitzà un seguiment, per a veure la evolució.
2. fets




Les darreres pluges han accelerat el procés de degradació del talús. El dia 1 de
juliol, va caure a la calçada, una roca de grans dimensions, d’unes 9 Tm de pes.
S’adjunta comunicat de l’Ajuntament.
El dia 12 del mateix mes, un altre bloc va caure a la calçada. Després
d’inspeccionar la zona, s’ha observat la presència d’altres blocs de grans
dimensions, molt inestables, i amb perill inminent de caiguda a la carretera.
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S’adjunten fotos dels mateixos i comunicat de l’Ajuntament.
3. descripció patologia


s’observa un talús rocós bastant vertical, amb estrats de potència variable, i
disposició sensiblement horitzontal. S’alternen estrats de roca calcària dura, amb
estrats argilosos, molt sensibles a l’aigua. Les darreres pluges, han erosionat la
argila, i alguns blocs calcàris han restat descalçats, amb el perill de
desprendiments que això suposa.
4. proposta








en primer lloc s’ha de realitzar una inspecció a fons de tot el massís, mitjançant
operaris especialitzats. Aquí es detectarà els elements inestables. A la vegada,
s’aprofitarà per a realitzar un primer saneig, realitzant una demolició controlada
dels blocs a punt de caure.
Posteriorment, es bulonaran els blocs fracturats però sense perill de caiguda, per a
garantir la seva subjecció a la roca sana
Es col·locarà xarxa de cable en els sortints rocosos més perillosos, subjectant-la
amb bulons a la roca verge.
Per últim, es rematarà la actuació disposant malla de simple torsió, per a evitar la
caiguda de material més petit, però que pot ser igualment perillós, a la via.
S’adjunta esquema proposta, realitzat en una primera inspecció. Posteriorment,
s’han observat més patologies, algunes en la zona ja tractada per l’anterior gestor,
i que s’haurà de reparar. Ja s’han previst en les unitats d’obra reflexades al
pressupost.
5. pressupost






a la vista de la inspecció realitzada, s’obtenen uns amidaments, que a preus de
mercat resulta un pressupost de 150.213,70 eur sense iva (cent cinquanta mil
dos-cents tretze euros, amb setanta cèntims)
es proposa que la contractació de les obres proposades de saneig i estabilització
del talús, es realitzin per procediment d’emergència
6. contractista
tenint en compte la obra que s’ha de realitzar, és preceptiu la contractació d’una
empresa especialista en protecció de talusos, amb capacitat d’inici immediat dels
treballs. La inspecció de la obra i detecció de patologíes, s’ha realitzat amb
GEOTALUD, empresa que es considera apta per a realitzar la obra, i a qui es
proposa siguin adjudicades les actuacions de consolidació del talús. Les dades de
la empresa proposada son:

GEOTALUD sistemas de estabilización
C/ XXX
XXX XXX (XXX)
tel. XXX
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7. documentació adjunta


s’afegeix a l’informe tècnic, reportatge fotogràfic, plànol de les actuacions
previstes, informes de l’Ajuntament, i pressupost orientatiu de les actuacions (...)”

Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic.
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- Declarar l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar
despreniments a la carretera C-1411z en el p.k. 59, situat en el terme municipal de
Puig-reig, de conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la part expositiva del
present Decret.
Segon.- Adjudicar l’execució d’aquests treballs d’emergència a l’empresa EMPRESA
DE ESTABILIZACIÓN GEOTALUD, S.L., amb NIF XXX i amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XX), C/XXX, X.
Tercer.- Aprovar el pressupost aproximat per poder fer front a totes les actuacions
necessàries per pal·liar els despreniments de referència, per un import de 150.213,70
EUR (IVA exclòs), que aplicant el 16% de IVA resulta un import de 174.247,89 EUR,
amb càrrec a la partida G/30300/511B0/61100 del Pressupost d’aquesta Diputació per
a l’exercici 2008, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat
superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les mateixes.
Quart.- Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, per al seu coneixement,
en la primera sessió que celebri.”
I el Ple en restà assabentat.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
29.- Dictamen de data 17 de juliol de 2008 que proposa aprovar la modificació
dels Estatuts del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona,
acordada pel seu Consell General en data 3 d’abril de 2008.
“El Consell General del Consorci de l’Espai Natural de Guilleries-Savassona en sessió
ordinària celebrada el dia 3 d’abril de 2008, va adoptar per unanimitat, entre d’altres,
els acords següents:
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« Primer.Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Espai
natural de les Guilleries-Savassona, d’acord amb el text que figura com annex
Segon.Donar trasllat a la Diputació de Barcelona, i als Ajuntaments dels
municipis de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i
Sant Sadurní d’Osormort , com ens consorciats integrants del consorci de
l’espai natural de les Guilleries-Savassona, del present acord de modificació
dels estatuts del consorci, d’acord amb el text que s’acompanya, per tal que
sigui aprovat pels respectius òrgans de govern.
Tercer.- Un cop hagin estat adoptats per tots els ens consorciats, sotmetre els acords
d’aprovació dels Estatuts a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i el tauler d’anuncis de la corporació. Aquest anunci tindrà caràcter col·lectiu i
substituirà, si així ho acorden les entitats consorciades, els que haurien de publicar
separadament cadascuna d’elles.

Quart.Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se
presentat reclamacions, aquest acord i el text modificat dels Estatuts del
Consorci s’entendran definitivament aprovats.
Cinquè.Facultar el President per dictar les disposicions complementàries
i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords. »
Els acords reproduïts són conseqüència de quasi deu anys que el Consorci treballa
per aquest espai natural i l’experiència adquirida durant aquest temps ha posat de
manifest la necessitat de modificar els seus Estatuts, per incorporar a l’ajuntament de
Sant Sadurní d’Osormort com a nou membre del Consorci, i per adaptar-los, d’una
banda a les previsions de la nova normativa urbanística vigent a l’Espai Natural, la del
Pla Especial de protecció i millora de l’espai natural de les Guilleries-Savassona i, de
l’altra, per la necessària adaptació a les modificacions normatives aprovades durant
aquest període, en matèria de règim local, i per dotar-se d’un instrument àgil i complet
que permeti una gestió eficaç i eficient al mateix temps, aprofitant tots els recursos de
què es puguin disposar per fer-ho possible.
Per tot això, resta justificada la necessitat de procedir a l’actualització del marc
normatiu del Consorci de l’espai natural de les Guilleries-Savassona, i per tant, a la
modificació dels seus Estatuts.
La modificació dels Estatuts que es vol dur a terme, significa en primer lloc una
reestructuració formal, amb les necessàries adaptacions legislatives i de funcionament
que s’han constatat com a necessàries en aquests deu anys d’existència del Consorci.
A l’actual redacció dels Estatuts s’hi incorpora una nova sistematització que divideix la
norma en: un preàmbul, vuit títols (subdividits alguns d’ells en capítols i seccions), una
disposició addicional i una disposició final. Amb això s’aconsegueix un disseny formal
però perfectament estructurat i que està pensat per facilitar la seva utilització i
aplicació tant pels electes i representants, com pels tècnics.
En síntesi, i amb l’estructura apuntada al paràgraf anterior, el contingut bàsic de la
modificació proposada és el següent:
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-El Preàmbul, és una carta de presentació del Consorci fent-se una referència a
l’espai que gestiona i l’instrument de planejament que el regula, juntament amb
una referència històrica i recopilativa de l’existència del Consorci.
-El títol primer.- Disposicions generals, incorpora les potestats i prerrogatives
que en virtut de la normativa de règim local té, en tant que ens consorcial públic
de caràcter local i naturalesa associativa i institucional També s’adeqüen a la
realitat actual les finalitats estatutàries a aconseguir i els serveis a prestar.
-El títol segon.- Règim orgànic i funcional realitza un nou repartiment de
competències entre els òrgans de govern (Assemblea General, Presidència i
Gerència), seguint les previsions contingudes en la Llei de Bases de Règim
Local que diferencia les competències del Ple i del President de les entitats
locals en delegables i indelegables, efectuant una remissió residual que ja
contempla la referida normativa. D’aquesta manera s’aconsegueix reforçar la
naturalesa local que el propi Consorci s’atribueix en els seus Estatuts.
Canvia la denominació de Consell d’Administració, per l’Assemblea general,
com a òrgan superior de govern del Consorci.
Es suprimeix l’òrgan col·legiat consultiu, Comissió consultiva, per considerar-se
innecessari, ja que tal com preveu l’article 7.2, l’Assemblea General podrà
dotar-se dels òrgans complementaris que es considerin pertinents per a
l’acompliment de les seves finalitats.
A més, coneixedors de la dificultat que suposa moltes vegades el fet
d’aconseguir els quòrums legals dels òrgans col·legiats, s’incorporen mesures
respecte la vàlida constitució de les sessions.
-En el títol tercer.- Funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de Fons,
s’hi incorpora la figura de la Tresoreria i es concreta la formula per a
desenvolupar les funcions de la Secretaria i la Intervenció, encara que en
essència, no es modifica la voluntat dels estatuts actuals; i es fa una previsió
estatutària de la disposició de fons del Consorci i la designació del Tresorer/a.
-El títol quart.- Relacions amb els ens consorciats, és totalment nou i recull les
previsions normatives de la Llei de règim jurídic i del procediment administratiu
comú existents en la matèria.
-Títol cinquè.- Règim del personal al servei del Consorci, tracta del tipus de
personal, així com el règim que li és d’aplicació i la representació i negociació
col·lectiva que els correspon.
-Els títols sisè, setè i vuitè.- Règim patrimonial, pressupostari i finançament;
Extinció i liquidació.- Règim jurídic, modificació dels Estatuts i durada del
mandat dels òrgans de govern del Consorci, respectivament, tracten tots
aquests temes amb detall, i amplien en primer lloc les previsions estatutàries
dels recursos de que pot disposar el Consorci i adequa la duració del mandat
dels òrgans de govern unipersonals i col·legiats fent-ho coincidir amb el de les
Corporacions Locals.
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-La Disposició Addicional Única.- Efectes de les modificacions legislatives,
disposa l’adequació automàtica a qualsevol referència estatutària a la
normativa de règim local actualment vigent.
-I per últim, la Disposició Final Única.- Entrada en vigor, estableix que els
Estatuts modificats entraran en vigor un cop hagin estat aprovats pels òrgans
competents dels ens consorciats i publicats al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Com a justificació de la modificació proposada, ha estat redactada en una Memòria de
caràcter jurídico administratiu que consta a l’expedient.
Per tot l’exposat, les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a
la millor organització i funcionament del Consorci, i examinades en el seu contingut,
les mateixes s’ajusten al que preveu el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals i a la resta de disposicions de l’ordenament jurídic pels quals es regeixen els
Consorcis.
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació dels
estatuts del consorci, ha de ser acordada amb les mateixes formalitats que per a
l’aprovació.
L’article 313 del propi Reglament esmentat preveu que els acords d’aprovació i
modificació d’estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres de la Corporació i s’han de publicar, juntament amb els estatuts, pel termini
de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província,
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la corporació,
segons així ho disposa també l’article 160 del repetit Reglament. En aquest sentit es
preveu un tràmit conjunt d’informació pública en els termes detallats en l’apartat tercer
de la part dispositiva
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat en
ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al Ple de la Diputació de Barcelona
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona, acordada pel seu Consell General en data 3 d’abril de 2008,
d’acord amb el text que s’acompanya als presents acords com Annex.
Segon.- Encarregar al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona el
tràmit d’informació pública del text modificat dels Estatuts, pel termini de trenta dies
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis del propi Consorci, en substitució del que hauria de
publicar separadament aquesta Diputació. Transcorregut el període d’informació
pública sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord i el text dels Estatuts
esdevindran definitius.
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Tercer.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci, i als altres ens consorciats,
per al seu coneixement i efectes escaients.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
30.- Dictamen de data 29 de juliol de 2008 que proposa ratificar la modificació
dels Estatuts del Consorci EL FAR, aprovada inicialment pel Consell General en
sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2007.
“I. ANTECEDENTS
1.
El Consell General del Consorci EL FAR va aprovar
inicialment (i
definitivament si en el tràmit d’informació pública no es presentaven al·legacions) la
modificació dels seus Estatuts en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2007,
havent-se sotmés a informació pública per un termini de 30 dies amb publicació
d’anunci al BOPB núm 52 de dia 29 de febrer de 2008 i al taulell d’edictes del Consorci
EL FAR, sense haver-se presentat cap al·legació en contra, tot d’acord amb la
certificació emesa pel Secretari del Consorci que consta a l’expedient.
2.
L’esmentat acord va adoptar-se per unanimitat amb el posicionament favorable
dels representants de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, de la
Diputació de Barcelona i de l’Autoritat Portuària de Barcelona, i el seu contingut es
transcriu literalment a continuació:
“ Vist l’informe del Secretari i de conformitat amb el que disposa l’article 10.15 dels
Estatuts del Consorci EL FAR, el Consell General adopta el següent acord:
1.- Aprovar inicialment i definitivament si en el tràmit d’informació pública no es
presenten reclamacions ni al·legacions, la modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 9
dels Estatuts tal i com segueix:
A l’apartat 1, on diu “Ajuntament e Barcelona: 3”, ha de dir “Ajuntament de Barcelona:
4” i, a l’apartat 2 on diu: “Vocals 6”, ha de dir “Vocals 7”, quedant el redactat definitiu
de l’article 9 dels Estatuts del Consorci EL FAR com es transcriu a continuació:
“Article 9
1.

El Consell General estarà integrat per 11 membres designats per les entitats
consorciades, segons la següent distribució:
 Generalitat de Catalunya:
3
 Ajuntament de Barcelona:
4
 Diputació de Barcelona:
2
 Autoritat Portuària de Barcelona:
2

2.

Els referits membres estaran distribuïts de la següent manera:
 President
1
 Vice-presidents 3
 Vocals
7
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3.

La finalització del mandat dels òrgans de govern col·legials i unipersonals coincidirà
amb el mandat de les Corporacions Locals. Una vegada finalitzat aquest mandat,
continuaran en les seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la convocatòria i
celebració de la sessió del Consell General per a la renovació dels seus membres i
determinació dels alteres òrgans de govern. Aquesta sessió s’haurà de celebrar
preceptivament en el termini màxim de quatre mesos des de la constitució de les
Corporacions Locals”.

II. EMPARAMENT JURÍDIC DE LA PROPOSTA:
1.

Sobre l’adequació material de legalitat.

Examinades les proposades modificacions als Estatuts en el detall del seu contingut, i
essent considerades d’interès general per a la millor organització i funcionament del
Consorci, aquestes s’ajusten al què disposen el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya (ROAS/1995) i la resta de disposicions legals de
l’ordenament jurídic per les quals es regeixen els consorcis locals catalans.
2.

Sobre la competència orgànica i tràmits procedimentals restants.

2.1.
La modificació dels estatuts dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan
superior de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació (ROAS/1995, art. 322).
2.2.
Les esmentades formalitats (ROAS/1995, art. 313) impliquen que els acords
d’aprovació i modificació d’estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres de la Corporació, raó per la qual la seva aprovació correspon
al Ple de la corporació de forma indelegable (L 7/1985, art. 33.2.ñ. i art 47.2.g) en
relació amb el número 4 del mateix article.
Vist l’informe preceptiu favorable de la Secretaria i la Intervenció que consta a
l’expedient.
Vista la Refosa 1/2008 en el seu epígraf 4.1.b) sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 9 de maig de 2008, i publicada al BOPB núm 122 de data 21 de
maig de 2008.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Gerent de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic , previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, proposa al President delegat
d’aquesta Àrea que elevi al Ple, per a la seva aprovació amb el vot favorable de la
majoria absoluta del seu nombre legal de membres, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci EL FAR, del qual aquesta
Diputació en forma part, que va ser aprovada inicialment pel Consell General en sessió
celebrada el dia 14 de novembre de 2007, d’acord amb el text que s’acompanya als
presents acords com Annex.
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Segon.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci EL FAR i als altres ens
consorciats, per al seu coneixement i efectes escaients.”
I el Ple ratificà el present Dictamen.
31.- Dictamen de data 9 de setembre de 2008 que proposa modificar parcialment
el conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de data 4 d’octubre de 2007, referent
a la gestió d’un Observatori astronòmic, ubicat a la Serra de Castelltallat, en el
sentit de no incorporar al Bisbat de Vic com a part signant del mateix, acceptar
així la seva petició.
“Atès que, en data 4 d’octubre de 2007, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
per un dictamen, mitjançant el qual autoritzava la formalització d’un conveni entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, el Bisbat de Vic i
l’Associació Serra de Castelltallat, amb l’objecte de desenvolupar el Protocol General
formalitzat en data 15 de desembre de 1999, per a la instal·lació i la gestió d’un
observatori astronòmic en la Serra de Castelltallat del municipi de Sant Mateu de
Bages, amb una durada que fineix el 31 de desembre de 2030 (durada prevista en el
Protocol), d’acord amb la minuta que s’adjuntava a aqueix Dictamen.
Atès que un cop notificat a les parts l’acord aprovat, l’Oficina Tècnica de Turisme va
iniciar els tràmits formals per aconseguir la signatura del conveni, essent la del Bisbat
de Vic, la darrera en gestionar-se, amb resultat, hores d’ara, infructuós.
Per part del Bisbat de Vic s’argumenta, i així resta acreditat en un escrit que adreça a
la Diputació de Barcelona el 20 de maig de 2008, que l’esmentada entitat ja té
formalitzat un conveni amb la Corporació, el qual es concreta en el ja referit Protocol
General, en què s’estableixen els termes de la cessió de l’ús dels terrenys a la
Diputació de Barcelona de la seva titularitat, fins el 31 de desembre de 2030, i
l’autorització per a la instal·lació d’un observatori astronòmic, i l’objecte d’aquest nou
conveni es circumscriu a la gestió del dit observatori, en el qual no hi han de participar.
Davant la necessitat de què el conveni entri el vigor, ja que desenvolupa el Protocol
General formalitzat per l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, l’Associació Serra de
Castelltallat i Bisbat de Vic en data 15 de desembre de 1999, i conseqüentment resti
regulada la gestió del referit observatori astronòmic per part de l’Associació Serra de
Castelltallat sota les directrius de la Diputació de Barcelona, no es veu cap
inconvenient a accedir a les pretensions del Bisbat.
Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS) aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, així com l’article 4.1, lletres c) i d)
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
En conseqüència, el Cap sotasignat proposa al Diputat delegat de Turisme, que en ús
de les facultats que li han estat delegades, elevi al Ple, previ l’informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- Acceptar la petició del Bisbat de Vic de no formar part com a signant del
conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de 4 d’octubre de 2007, referent a la gestió
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d’un Observatori astronòmic, ubicat en la Serra de Castelltallat (Sant Mateu de Bages),
i, en tal sentit, modificar parcialment el conveni en allò que fa referència a les entitats
intervinents en els sentit de no incorporar la referència al Bisbat de Vic.
Segon.- En conseqüència amb l’apartat anterior, ratificar el conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bagues i l’Associació
Serra de Castelltallat per desenvolupar el protocol general, signat l’any 1999, per a la
instal·lació i la gestió d’un Observatori astronòmic situat en la Serra de Castelltallat,
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 4 d’octubre de 2007,
una vegada realitzades les modificacions parcials a què fa referència l’apartat primer
de la part dispositiva del present dictamen i amb una duració fins a 31 de desembre de
2030 i que queda redactat de la manera següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES I L’ASSOCIACIÓ
SERRA DE CASTELLTALLAT PER DESENVOLUPAR EL PROTOCOL GENERAL
SIGNAT L’ANY 1999 PER A LA GESTIÓ D’UN OBSERVATORI ASTRONÒMIC
UBICAT EN LA SERRA DE CASTELLTALLAT (MUNICIPI DE SANT MATEU DE
BAGES)
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Diputat delegat de Turisme, Carles
Ruiz Novella, assistit per la secretaria delegada, Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de
les facultats conferides per Decrets de la Presidència de la Corporació de 22 i 24 de
juliol de 2008 (BOPB núm. 182, del 30.07.2008).
ASSOCIACIÓ SERRA DE CASTELLTALLAT, representada pel seu President, Sr. Joan
Planes i Vilardaga, assistit per la Secretaria, Ma Àngela Serra i Torra,
AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES, representat pel seu alcalde, Sr. Pere
Ribera Guals, assistit per la Secretaria, Montserrat Antón Romeu
I.

ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ.

Que la llavors Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada
el 3 de juny de 1999 aprovà el Protocol General que fixava el marc i la metodologia per
al desenvolupament de la col·laboració amb el Bisbat de Vic, Radio Valira d’Andorra i
l’Associació Serra de Castelltallat, per a la instal·lació i la gestió d’un observatori
astronòmic en la Serra de Castelltallat del municipi de Sant Mateu de Bages, amb
l’objecte final de revitalitzar turísticament aquell indret, arran especialment de les
conseqüències dels incendis dels estius dels anys 1994 i 1998, ja que es van veure
molt afectats el sector econòmic primari i el turístic, sobretot pel que feia a un dels
actius més importants com són els valors paisatgístics.
En virtut del dit Protocol s’acordà:
Que les parts instal·larien i gestionarien un observatori astronòmic en el terme
municipal de Sant Mateu de Bages, concretament en la finca anomenada
“Castelltallat”.
Que el Bisbat de Vic cedia l’ús dels terrenys a la Diputació de Barcelona, fins el
31 de desembre de l’any 2030 i autoritzava la instal·lació d’un observatori
astronòmic.
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Que la Diputació de Barcelona assumia la tramitació i les despeses derivades
de la instal·lació de l’observatori astronòmic.
Que l’Associació Serra de Castelltallat gestionaria el nou observatori sota les
directrius de la Diputació de Barcelona.
Que la llavors Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona, el 28 d’octubre de
1999 adoptà un acord en virtut del qual es matisaven alguns aspectes de determinats
pactes del dit Protocol General.
Que el Protocol General va ser signat a Sant Mateu de Bages el dia 15 de desembre
de 1999.
Que el projecte per a la construcció de l’observatori astronòmic, va començar a l’any
2000 per encàrrec de la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Que aquest projecte, formava part d’una actuació conjunta a l’entorn de l’església de
Sant Miquel de Castelltallat, que comprenia la construcció d’aquest observatori, situat al
capdamunt del turó, la rehabilitació de la rectoria i el condicionament i la urbanització
dels camins i espais exteriors d’aquest conjunt arquitectònic.
Que no obstant això, atès que l’àmbit d’actuació afectava a una part de la zona
ocupada per l’antic castell de Castelltallat, inclòs en el catàleg de monument i conjunts
històrico-artístics de Catalunya, en el procés d’obtenció de les corresponents llicències i
autoritzacions prèvies a l’inici de les obres de construcció, la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Barcelona va considerar la necessitat d’excavar aquest recinte
atès el resultat d’uns sondeigs previs, en què es va constatar l’existència dels vestigis
de l’antic castell de Castelltallat.
Que l’excavació arqueològica de l’any 2000 va poder delimitar l’àrea ocupada pel
castell i identificar els vestigis en edificacions i àmbits diferents.
Que un cop descobertes les restes arqueològiques del castell, va ser necessari integrar
l’observatori amb els vestigis que configuraven la planta del castell, però situant-lo fora
del recinte arqueològic a fi i efecte de preservar les restes amb més valor històric i
produir el mínim impacte possible.
Que el resultat de l'excavació comportà la modificació de l’emplaçament previst en el
projecte inicial, així com l’adequació de l’edifici, a la planta del castell, integrant-lo en el
seu perímetre, a fi i efecte de reduir l’impacte en relació amb les restes arqueològiques
visibles.
Que tot l’exposat va fer que s’endarrerís la posada en marxa de l’observatori.
El Bisbat de Vic i els representants de Ràdio Valira acordaren rescindir de mutu acord,
amb efectes de 1 de gener de 2001 el contracte d’arrendament de la parcel·la de
terreny ubicada en la finca anomenada “Castelltallat”, renunciant ambdues parts als
drets derivats del contracte i del Protocol, pel que feia a l’arrendament dels terrenys,
que d’altra banda eren l’únic motiu pel qual Ràdio Valira havia estat una de les parts
que va formalitzar el dit document en data 15 de desembre de 1999. Ràdio Valira va
traslladar la seva antena i no ha tingut cap més relació amb el projecte.
Que al llarg d’aquests anys, les parts que van signar el Protocol General (llevat, com
s’ha dit, de Ràdio Valira d’Andorra), juntament amb l’Ajuntament de Sant Mateu de
Bages han continuat col·laborant per aconseguir els resultats per tots desitjats.
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Que en aquests moment es pot posar en marxa l’observatori de forma oficial i que atès
que en virtut de Protocol General s’acordava que l’Associació Serra de Castelltallat
gestionaria l’observatori sota les directrius de la Diputació de Barcelona, es considera
oportú formalitzar el present acord per detallar les condicions de la gestió i les
actuacions que les parts hauran de dur a terme per tal d’avançar cap a objectius
comuns, evitant duplicitat d'actuacions i economitzant recursos.
Que l’anomenat Observatori Astronòmic de la Serra de Castelltallat està format per dos
espais, ambdós oberts al públic, com son l’edifici de l’observatori, propietat de la
Diputació de Barcelona i l’edifici de la rectoria, propietat del Bisbat de Vic i arrendat a
l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages.
Que pel que fa a les restes arqueològiques del castell, avui ja consolidades, la
Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona te la intenció de dur a terme la seva
museització i la realització de les actuacions necessàries per a la seva visita i
interpretació per part del públic interessat.
Tot i que no va ser part signant el Protocol General i per les raons exposades,
formalitza també el conveni l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages.
Així, doncs, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, amb
subjecció als següents
PACTES
Primer.- Objecte.És objecte del present conveni desenvolupar el Protocol General formalitzat per les
parts en data 15 de desembre de 1999, per a la instal·lació i la gestió d’un observatori
astronòmic en la Serra de Castelltallat del municipi de Sant Mateu de Bages.
En aquest conveni es fixen bàsicament els aspectes relatius a la gestió de les
instal·lacions, ja que en virtut del Protocol General s’acordava que l’Associació Serra de
Castelltallat assumiria la gestió de les instal·lacions sota les directrius de la Diputació
de Barcelona.
Segon.- Assumpció de la gestió de l’observatori per part de l’Associació Serra de
Castelltallat.
L’Associació Serra de Castelltallat gestionarà “l’Observatori Astronòmic de Castelltallat”
(en endavant “l’observatori”), situat al terme municipal de Sant Mateu de Bages
(s’adjunten com a annex els plànols de la instal·lació).
Aquesta instal·lació disposa de llicència d’activitats de formació i oci a l’edifici a
l’observatori de Castelltallat i de la Rectoria de Castelltallat atorgada per Resolució de
l’Ajuntament Sant Mateu de Bages .
Tercer.- Aportació econòmica de l’Associació Serra de Castelltallat.
L’observatori ha estat instal·lat per la Diputació de Barcelona i és de la seva propietat.
Per garantir el pagament de les possibles obres de conservació, manteniment i
reparació i aquelles despeses de caràcter extraordinari que poguessin ser necessàries,
l’Associació Serra de Castelltallat transferirà anyalment a la Diputació de Barcelona una
quantitat que es calcularà sobre la base dels ingressos bruts de l’exercici anterior. Es
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garantirà una transferència equivalent al 5 % dels ingressos, amb un import mínim de
1.000 €.
Per tal de col·laborar en la consecució de la viabilitat econòmica de l’explotació,
l’Associació Serra de Castelltallat
començarà a fer efectiva la transferència
referenciada el sisè any de gestió de l’observatori.
Quart.- Durada del compromís de gestió.
De conformitat amb el que estableix el Protocol General, l’Associació Serra de
Castelltallat gestionarà les instal·lacions fins el 31 de desembre de l’any 2030, llevat
que es formalitzés alguna modificació del Protocol que variés les condicions inicials o
que circumstàncies imprevisibles dificultin o impossibilitin la gestió.
Cinquè.- Serveis i programes a desenvolupar per
Castelltallat.

l’Associació Serra de

Els serveis mínims que l’Associació Serra de Castelltallat oferirà als usuaris que així ho
demanin seran els següents:
-

Programa d’activitats relacionats amb el món de l’observació astronòmica
adreçat a diferents segments de demanda: escolar, familiar, científica, etc.
Visita, de forma gratuïta, a les restes del castell de Castelltallat.

El programa d’activitats i serveis s’haurà d’oferir un mínim d’onze mesos a l’any.
Abans d’iniciar la gestió, l’Associació presentarà un Programa de gestió que inclogui
com a mínim:
a) Programa d’activitat de lleure a realitzar, concretant els períodes de
funcionament, el sistema de reserves i l’oferta d’altres serveis i/o activitats
complementaries lligades amb el patrimoni cultural, natural i turístic de l’entorn.
b) Memòria econòmica i estudi de costos de finançament que inclogui previsió
d’ingressos i despeses com també d’inversions i amortitzacions i que conclogui
fixant una proposta de tarifes.
c) Pla de comunicació i comercialització
Sisè.- Obligacions que assumeix l’Associació Serra de Castelltallat en relació
amb la gestió i l’explotació dels serveis
L’Associació Serra de Castelltallat assumeix les obligacions que tot seguit es detallen:
a) Gestionar les instal·lacions amb la continuïtat i regularitat.
b) Complir i fer complir el Reglament d’ús i funcionament de l’Observatori
Astronòmic de la Serra de Castelltallat. (Aquest reglament el redactarà i
aprovarà la Diputació de Barcelona).
c) Informar a la resta de parts del funcionament de l’observatori.
d) Mantenir en bon estat d’ús la instal·lació i el seu equipament, així com les
instal·lacions afectes a la prestació del servei.
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e) Formalitzar una pòlissa d’assegurança “multi-risc”, segons el valor real de
mercat, de l’edifici, les seves instal·lacions i vehicles. En cas de sinistre,
l’Associació Serra de Castelltallat assumiria la reconstrucció i la restitució
dels béns danyats. També caldrà preveure una assegurança “multi-risc” per
a l’edifici de la rectoria.
Formalitzar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil pels danys a
tercers derivats de l’estat i ocupació de l’immoble, del funcionament de les
instal·lacions i serveis i del desenvolupament de l’activitat. També caldrà
preveure l’ampliació d’aquesta assegurança a l’espai de la rectoria.
Formalitzar una pòlissa d’assegurança per accidents per a totes aquelles
activitats que l’Associació Serra de Castelltallat organitzi dins l’àmbit dels
espais que conformen l’observatori astronòmic i les restes del castell.
La còpia dels originals de les pòlisses hauran de presentar-se a l’Oficina
Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona en termini de tres mesos
següents a la signatura d’aquest conveni.
f)

Garantir que els usuaris disposin de tota la informació pertinent sobre el
funcionament de la instal·lació, i que siguin atesos de manera adequada.
Haurà de figurar amb caràcter perceptiu un rètol, d’acord amb el model
establert per la Diputació de Barcelona, en un lloc visible i de fàcil accés
per a l’usuari, en el que s’indiqui:

o el preu per l’ús dels serveis
o l’horari de funcionament de la instal·lació
o els serveis i programes que s’hi realitzen
o el nom de l’entitat gestora
g) No utilitzar el nom i la imatge interna o externa de la instal·lació amb motius
publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat sense que ho
autoritzi prèviament i de forma expressa la Diputació de Barcelona.
En qualsevol difusió d’activitats i serveis de la instal·lació que realitzi
l’Associació Serra de Castelltallat, haurà de fer constar els logotips
d’ambdues entitats.
En qualsevol element de retolació i senyalització, així com en la
denominació de la instal·lació, haurà de constar sempre el logotip de la
Diputació de Barcelona. Els diversos elements de papereria (fulls amb
membret, sobres, targes.....) també s’hauran d’ajustar a la normativa de la
Diputació i hauran de ser autoritzats per l’òrgan competent.
h) Permetre quan calgui que, en qualsevol moment, els representants de la
Diputació de Barcelona puguin inspeccionar l’estat de conservació de les
obres i de les instal·lacions i verificar les condicions de l’explotació, àdhuc
pel que fa referència al seu rendiment econòmic.
i)

Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de
seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels minusvàlids, fiscal,
de protecció de dades personals i mediambiental.
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j)

No gravar ni alienar els béns afectes al servei que són propietat de la
Diputació de Barcelona ni destinar-los a altres finalitats, llevat que la pròpia
Corporació ho autoritzi de forma expressa.

k) Respectar el principi de no discriminació per raó de la nacionalitat, respecte
a les empreses d'Estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic
Europeu, o signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de
l'Organització Mundial de Comerç, en els contractes de subministraments i
de serveis que siguin conseqüència de la gestió de l’observatori.
l)

Sufragar les següents despeses:

1. Dels consums d’electricitat, aigua, gas, telèfon i qualsevol altre de
les mateixes característiques que es puguin produir.

2. De conservació i manteniment ordinari del conjunt de les
instal·lacions, pel que fa al manteniment preventiu, manteniment
correctiu (petites reparacions) i manteniment derivat de les
disposicions jurídiques i administratives vigents; les corresponents
còpies dels certificats d’inspecció seran immediatament trameses
als serveis tècnics corresponents.

3. De les millores i grans reparacions que s’acordin per mutu acord
de les parts i siguin aprovades per la Comissió de Seguiment. Es
consideren grans reparacions les que afecten elements
d’importància vital per l’edifici (adequació d’espais, fonaments,
estructura, coberta, façanes, instal·lacions d’importància, circulació
d’usuaris ...) Qualsevol millora o gran reparació ha de ser
exposada a la Comissió de Seguiment i ha de ser aprovada per
l’òrgan competent abans de la seva execució, previ informe del
Servei corresponent de la Diputació de Barcelona.
L’Associació Serra de Castelltallat no podrà modificar o interferir
sobre aquells elements arquitectònics o tècnics que per a la seva
vàlua o significació plàstica, simbòlica o tècnica representi un canvi
substancial sobre les característiques arquitectòniques, de
seguretat o de funcionalitat de les instal·lacions.

4. Les de caràcter tributari que poguessin produir-se per l’activitat
desenvolupada o en ocasió d’aquesta.

5. Les que origini la contractació del personal necessari per a la
correcta gestió de la instal·lació i dels serveis que s’acordin.

6. Altres despeses derivades de l’explotació de la instal·lació.
m) Informar a la Diputació de Barcelona de la gestió econòmica de la
instal·lació. A tal objecte atendrà, sempre que s’escaigui, les demandes
d’informació que li formuli la Diputació de Barcelona i haurà de presentar,
en els terminis que s’estableixin, la següent documentació.
n) Establir conjuntament amb la Diputació un Pla de Seguretat i Emergència.
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o) Complir els reglaments, ordenances i edictes que aprovi l’Ajuntament de
Sant Mateu de Bages, quant a la seguretat i higiene dels edificis d’utilització
pública i en qualsevol matèria que els sigui d’aplicació.
p) Complir la normativa específica en totes aquelles activitats organitzades o
dutes a terme directament , o per tercers, en la instal·lació.
q) L’Associació Serra de Castelltallat aportarà tot el personal necessari per a
la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions
recollides en el present plec.
El personal aportat dependrà, únicament i exclusivament, de l’Associació a
tots els efectes, sense que entre aquest i la Diputació existeixi cap vincle
funcionarial ni laboral. Aquest personal treballarà a les ordres de
l’Associació i de conformitat amb la seva normativa, i vetllarà per l’exacte
compliment de les condicions de la prestació de serveis, sempre sota el
control de la Diputació de Barcelona.
Setè.- Documentació que l’Associació Serra de Castelltallat
Diputació de Barcelona.

presentarà a la

L’Associació Serra de Castelltallat presentarà anualment a la Diputació de Barcelona
la documentació que tot seguit es detalla:
1. Proposta de la plantilla del personal necessari per a la gestió de la instal·lació,
així com per al correcte funcionament dels serveis acordats.
2. Proposta de pressupost
3. Proposta d’actuacions de manteniment i conservació
4. Pla d’activitats
5. Proposta de preus
6. Compte d’explotació i balanç de situació
7. Memòria de l’ús de la instal·lació
8. Informe sobre l’estat de satisfacció i opinió de l’usuari
9. Pla d’inversió
L’Associació Serra de Castelltallat presentarà trimestralment a la Diputació de
Barcelona la documentació que tot seguit es detalla:
1. Full trimestral d’indicadors d’activitat, que subministrarà la Diputació de Barcelona
d’acord amb el Sistema d’Informació Interna de la Diputació.
2. Full de previsió i registre de les activitats organitzades, de les cessions i lloguers
d’espais, dels actes i de les activitats que tinguin lloc en la instal·lació, que
subministrarà la Diputació d’acord amb el Sistema d’Informació Interna de la
Corporació..
Vuitè.- Relacions contractuals de caràcter privat de l’Associació Serra de
Castelltallat.
Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d’altre tipus que adopti
l’adjudicatari, amb motiu de gestionar l’observatori serà al seu compte i risc, sense que
impliqui en cap cas relació directa o subsidiària amb la Diputació de Barcelona.
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Novè.- Règim econòmic de la gestió
Pel primer any l’Associació Serra de Castelltallat presentarà a la Comissió de
Seguiment una proposta de tarifes.
Al complir-se un any des de l’inici de la gestió i amb posterioritat a la signatura d’aquest
conveni, així com en la mateixa data dels anys successius, el preu s’actualitzarà de
conformitat amb l’Índex general nacional de preus al consum publicat per l’Institut
Nacional d’Estadística, prenent per base el mes corresponent en què es realitzi l’inici
real de la gestió. A tal efecte l’Associació Serra de Castelltallat presentarà a la
Diputació una proposta raonada de revisió de tarifes dins dels límits establerts en
aquest paràgraf.
Com a cas excepcional, l’Associació podrà proposar augments superiors a l’índex
anterior, sempre que estigui degudament raonat.
En tots els casos, la proposta anual de tarifes haurà de ser presentada per la Comissió
de Seguiment i aprovada, se s’escau, per la Diputació de Barcelona.
En relació amb el compte d’explotació de la instal·lació.
L’Associació Serra de Castelltallat elaborarà un compte d’explotació propi de la
instal·lació gestionada, que serà independent de l’específic que l’entitat pugui tenir.
El concepte de retribució per la gestió es podrà incloure dins el compte d’explotació fins
a un 10 % dels ingressos produïts per la instal·lació.
L’explotació econòmica haurà de reflectir-se segons el Pla General Comptable.
La Diputació de Barcelona, si ho creu oportú, podrà encarregar una auditoria o informe
econòmic-financer a un professional o empresa degudament autoritzats abans de
l’aprovació definitiva del compte d’explotació, els costos de la qual aniran a càrrec del
compte d’explotació de la instal·lació.
Els serveis econòmics de la Diputació, podran en tot moment fiscalitzar la situació dels
comptes, i sol·licitar la informació que estimin pertinent.
Desè.- En relació amb l’inventari de béns.
L’Associació Serra de Castelltallat està obligada a portar un llibre inventari de béns
mobles existents a les instal·lacions, que serà subministrat per la Diputació, amb
expressió de llurs característiques, marca, model, així com de la seva valoració
econòmica i estat actual.
Els béns inventariables o fungibles adquirits amb càrrec als comptes d’explotació de la
instal·lació restaran de propietat de la Diputació.
S’adjunta com annex d’aquest conveni una relació del material adscrit inicialment a les
instal·lacions.
Onzè.- Comissió de Seguiment
De conformitat amb el que preveia el pacte sisè del Protocol General, es constituirà una
Comissió de Seguiment, que serà l’encarregada de resoldre els problemes
d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se en relació amb el Protocol General
i que tindrà a més, les funcions detallades en el dit Protocol.
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En relació amb la gestió de l’observatori, la Comissió haurà d’aprovar el següent:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Pla d’utilització de la instal·lació
Programa d’activitats
Pla de conservació i manteniment
Pressupost anual
Proposta de tarifes
Proposta d’inversió
Plantilla i estructura de personal de la instal·lació
Memòria anual

A la sessió constitutiva d’aquesta Comissió es fixarà el programa i el calendari
d’activitats .
Dotzè.- Composició de la Comissió de Seguiment.
La Comissió estarà formada per :
-

Un representant de la Diputació de Barcelona
Un representant de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages.
Un representant del Consorci de Turisme del Cardener
Un representant de l’Associació Serra de Castelltallat.

Per acord de les parts es podrà convidar a assistir a les sessions de la Comissió de
Seguiment, sense vot, a qualsevol altra entitat que tingui una relació directa amb la
instal·lació.
Tretzè.- Possibles infraccions derivades de la gestió de l’observatori.
Si l’Associació Serra de Castelltallat no ajustés la gestió de l’observatori al que es
preveu en aquest conveni o al que pogués acordar la Comissió de Seguiment, les
possibles infraccions es qualificaran com a lleus, greus i molt greus, segons la
tipificació següent:
Infraccions lleus: Tindran aquest caràcter els incompliments dels deures generals, i de
les obligacions previstes en aquest Conveni i les que pugui acordar la Comissió de
Seguiment que per la seva menor transcendència no puguin ésser considerades com a
infraccions greus. Es sancionaran amb multa fins a 150 €, i aquesta serà imposada per
la Diputació de Barcelona, en ser l’ens que de conformitat amb el protocol General té la
missió de donar les directrius per a la gestió.
Infraccions greus: Tindran aquesta consideració les següents:
a) La infracció o incompliment de condicions u obligacions establertes per
disposicions legals o reglamentàries, pel present conveni i acords proposats per la
Comissió de Seguiment.
b) L’incompliment de les instruccions dictades per la Diputació de Barcelona en ordre
al bon funcionament de la gestió.
c) La falta de la deguda diligència i la cura en la conservació de les instal·lacions.
d) Dedicar les instal·lacions a usos diferents dels específicament assenyalats en
aquest conveni, sense autorització de la Diputació de Barcelona.
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Es sancionaran amb multa fins a 600 € i aquesta serà imposada per la Diputació de
Barcelona, en ser l’ens que de conformitat amb el protocol General té la missió de
donar les directrius per a la gestió.
Infraccions molt greus: Tindran aquesta consideració les següents:
a) L’aplicació de tarifes per import superior al màxim establert.
b) La cessió de la gestió i explotació de l’observatori a tercers sense el consentiment
de la Diputació de Barcelona.
c) La reiteració o reincidència en les faltes greus serà considerada com a infracció
molt greu.
Aquestes infraccions podran donar lloc a la imposició de multa fins a 1500 €, sense
prejudici de l’exigència de responsabilitats que procedeixin, en concepte de danys i
perjudicis produïts. La possible multa seria imposada per la Diputació de Barcelona, en
ser l’ens que de conformitat amb el protocol General té la missió de donar les directrius
per a la gestió.
Catorzè.- Obligacions en matèria laboral
Serà obligació de l’Associació Serra de Castelltallat el compliment de les disposicions
vigents en matèria laboral, en tots els seus aspectes, inclosos els de Previsió,
Seguretat i Higiene en el Treball i Seguretat Social. En aquest sentit, l’adjudicatari
s’obliga a complir el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals i la normativa complementària.
Quinzè.- Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i tècniques
L’Associació Serra de Castelltallat s’obliga a complir i fer complir les disposicions
vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el
treball.
L’Associació haurà d’obtenir, a càrrec seu, tots els permisos necessaris per a la gestió
de l’observatori, llevat dels corresponents a expropiacions i imposició de servituds.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’Associació la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ella, no implicarà
cap responsabilitat per a la Diputació de Barcelona ni per a la resta de signants
d’aquest conveni.
Sense perjudici d’això, la Diputació de Barcelona podrà requerir l’Associació per tal que
acrediti documentalment el compliment de les obligacions referides.
Setzè.- Risc i ventura.
L’Associació Serra de Castelltallat assumeix la gestió de l’observatori al seu risc i
ventura.
Dissetè.- Danys causats com a conseqüència de la gestió de l’observatori.
L’Associació Serra de Castelltallat serà responsable mentre gestioni l’observatori de
tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es pugin ocasionar a qualsevol
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persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o
negligències del personal a càrrec seu, o d’una organització del servei deficient.
L’Associació Serra de Castelltallat haurà de reparar les propietats i els serveis públics o
privats que resultin derivats, restablint les seves condicions primitives o compensant
adequadament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació vigent sobre
aquest particular.
Serà per compte de l’Associació l’obligació d’indemnitzar els danys que s’originin a
tercers. Serà així mateix del seu compte indemnitzar els danys que s’originin a la
Diputació de Barcelona o al personal que en depèn, per causes iguals i amb
excepcions idèntiques que les que assenyala l’article esmentat.
L’Associació no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa
immediata i directa en una ordre específica de la Diputació de Barcelona o de la
Comissió de Seguiment que hagi estat comunicada per escrit.
Divuitè.- Reversió de la instal·lació a la Diputació de Barcelona
A la finalització del conveni per qualsevol motiu, el conjunt de les millores realitzades en
les instal·lacions, revertirà a la Diputació de Barcelona, i també el conjunt de béns
mobles incorporats de forma permanent a la mateixa i sense els quals, podria perdre la
seva naturalesa, així com el conjunt de béns adquirits amb càrrec als comptes
d’explotació durant el període de vigència d’aquest contracte.
L’edifici, instal·lacions de tot tipus i el material en ús, hauran de ser aptes per a la seva
utilització, i en conseqüència, poder continuar prestant el servei objecte d’aquest acord.
La reversió de la instal·lació haurà de realitzar-se lliure de qualsevol tipus de càrrega o
gravamen.
El desallotjament de la instal·lació haurà de produir-se en el mateix dia en que cessi la
gestió.
Dinovè.- Naturalesa Administrativa
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Vintè.- Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
possibles controvèrsies que poguessin derivar d’aquest conveni.”

Tercer.- Facultar al Diputat delegat de Turisme, l’Il.lm. Sr. Carles Ruiz Novella, per a la
signatura de quants actes administratius siguin necessaris per a l’execució del present
acord, inclosa, en el seu cas, la signatura del conveni en la forma assenyalada en
l’apartat anterior.
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Quart.- Notificar el present acord a les parts interessades, l’Ajuntament de Sant Mateu
de Bages, l’Associació Serra de Castelltallat, el Bisbat de Vic i el Consorci de Turisme
del Cardener.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Finalitzada la lectura i posterior votació dels temes que integren l’ordre del dia, la
Presidència anuncià que s’havien presentat tres Mocions, la primera per part del grup
polític de Convergència i Unió, la segona per part del Grup Socialista, i la tercera per
part del Grup Popular, relatives al finançament autonòmic i local.
Abans de procedir a votar la urgència de les mateixes, sol·licità la paraula el portaveu
del grup de Convergència i Unió, Sr. Ciurana per manifestar que el seu grup havia
presentat la Moció fa una setmana i, per tant, entenem que la praxis que s’ha seguit en
aquesta Diputació des de que un servidor és portaveu, contempla que les mocions
presentades abans del divendres anterior al Ple (que almenys aquest era l’acord que
hi havia a la Junta de Portaveus) s’incorporaven a l’ordre del dia. És possible que hi
hagi hagut algun error, o una mala praxis per part de la Secretaria, que pot haver induït
a alguna confusió però el que no ens sembla excessivament lògic és que una moció
presentada amb set dies d’antelació sigui considerada d’urgència. Si això és una
ocasió circumstancial podem apreciar la urgència en aquest moment, però sí que
agrairíem que es fixessin uns criteris clars i anant més enllà, fins i tot, crec que
hauríem de ser conscients de què no podríem enviar la convocatòria dels plens fins
després de la celebració de la Junta de Portaveus, que en definitiva és també,
teòricament, qui fixa l’ordre del dia del Ple. Per tant, el que sí demano és que hi hagi
una revisió a fons dels processos i els terminis de tota aquesta qüestió.
Contestà al Sr. Ciurana la Presidència dient-li que estudiarem el cas concret i si cal
revisar criteris es revisaran, però sempre seguint, com vostè ha dit, la praxis en
aquesta Diputació per vostè, la praxis en aquesta Diputació per mi, que sempre el que
ens assessora i ens orienta és la Secretaria General i és el que aquest president farà
com que vostè ens situa la possibilitat d’analitzar i plantejar criteris i avui sotmetre a
urgència les tres mocions.
Tot seguit es procedí a votar la urgència de les tres mocions presentades i
considerada aquesta per unanimitat, la Presidència cedí l’ús de la paraula a la
Secretaria General per donar lectura de les Mocions segons l’ordre que han estat
presentades.
Primera Moció:
“El Diputat sotasignat, en la seva qualitat de Portaveu del Grup de Convergència
i Unió, exposa:
Atès que el finançament dels Ajuntaments de Catalunya és clarament insuficient
per tal de poder assumir tots els seus serveis i competències i que és urgent una
reforma del sistema de finançament local per tal de resoldre aquestes
deficiències.
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Atès que en aquests moments s’està promovent una reforma del sistema de
finançament local.
Atès que també s’està en un procés de reforma del sistema de finançament de la
Generalitat de Catalunya, que després ha de reportar un increment de la
participació dels ens locals en el finançament de la Generalitat.
Atès que, des del govern espanyol s’estan incomplint els terminis i els preceptes
establerts en l’Estatut de Catalunya.
Atès que es considera urgent que aquests dos processos acabin de forma
positiva i en breu.
Atès que el passat dia 10 de setembre l’Associació Catalana de Municipis i
comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya, van presentar una
declaració conjunta sobre el finançament local i autonòmic, que fonamentalment
demana la millora del finançament dels ens locals, i dona suport al Govern de la
Generalitat i les forces amb representació parlamentària en el seu procés de
negociació amb el Govern espanyol pel nou finançament de Catalunya i demana,
una vegada aprovat el model de finançament autonòmic, la creació d’una
Comissió mixta generalitat – Governs Locals per tractar de manera específica el
finançament dels ens locals.
Per això, i fent us del que disposa el Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona, per tal que sigui presentada al Ple d’aquesta corporació, es formula la
següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. El que es proposa és reclamar el compliment dels terminis i
preceptes establerts en l’Estatut de Catalunya respecte al finançament de la
Generalitat.

SEGON. Manifestar la necessitat d’avançar en una reforma estructural
del finançament local, en defensa de la suficiència i l’autonomia en el
finançament dels serveis públics locals, autonòmics i del conjunt del sistema, que
també incorpori mesures per a mantenir l’equilibri dels pressupostos públics de
les corporacions locals en el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

TERCER. Declarar que aquesta negociació ha de ser independent i no
vinculada a la negociació del sistema de finançament autonòmic, per tal que no
s’instrumentalitzi l’esmentada reforma local per minimitzar el finançament
autonòmic, i

QUART. Comunicar els presents acords a la Generalitat de Catalunya,
als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació Catalana de Municipis”.
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Segona Moció:
“El diputat sotasignat en la seva qualitat de Portaveu del Grup dels Socialistes de
la Diputació de Barcelona, exposa:
Atès que el finançament dels Ajuntaments de Catalunya és clarament insuficient
per tal de poder assumir tots els seus serveis i competències i que és urgent una
reforma del sistema de finançament local per tal de resoldre aquestes
deficiències.
Atès que en aquests moments s’està promovent una reforma del sistema de
finançament local.
Atès que també s’està en un procés de reforma del sistema de finançament de la
Generalitat de Catalunya, que després ha de reportar un increment de la
participació dels ens locals en el finançament de la Generalitat.
Atès que des del govern espanyol s’estan incomplint els terminis i els preceptes
establerts en l’Estatut de Catalunya.
Atès que es considera urgent que aquests dos processos acabin de forma
positiva i en breu.
Atès que el passat dia 10 de setembre l’Associació Catalana de Municipis i
comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya, van presentar una
declaració conjunta - expressió de l’alt nivell de consens i unitat del món local
català sobre el tema del finançament de la Generalitat i del món local - que
fonamentalment demana la millora del finançament dels ens locals i dóna suport
al Govern de la Generalitat i les forces amb representació parlamentària en el
seu procés de negociació amb el Govern espanyol pel nou finançament de
Catalunya i demana, una vegada aprovat el model de finançament autonòmic, la
creació d’una Comissió mixta Generalitat- Governs Locals per tractar de manera
específica el finançament dels ens locals.
Atès que la Diputació de Barcelona forma part de les dues associacions
municipalistes catalanes que en la declaració aprovada el 10 de setembre varen
aconseguir un alt nivell de consens i unitat sobre el tema de finançament de la
Generalitat i del món local.
Per això, fent us del que disposa el Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona i per tal que sigui presentada al Ple d’aquesta corporació, el portaveu
sotasignat exposa la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Manifestar el recolzament de la Diputació de Barcelona a la
Declaració de la Comissió Municipalista de Catalunya sobre el finançament local
aprovada per les dues entitats municipalistes de Catalunya, l'ACM i la FMC.
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SEGON.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACM, a la FMC i als Ajuntaments
de la província de Barcelona”.
Tercera Moció:
“Xavier Garcia Albiol i Jordi Cornet i Serra, en la seva qualitat de President i
Portaveu del Grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona, actuant en el
seu nom i representació, per tal que sigui inclosa a l'ordre del dia de la propera
sessió ordinària de la Corporació, d'acord amb el que disposa l'article 25 del Text
Refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona presenten la següent
MOCIÓ
L’actual crisis econòmica evidencia, de nou, els desequilibris en el model de
finançament local que pot afectar greument a la forma i la qualitat de la prestació
dels serveis que els ajuntaments presten als veïns. La situació financera de
molts municipis és difícil i s’ha agreujat considerablement en els darrers mesos.
Per això, la negociació i execució d’un nou model de finançament local ha de ser
immediat i alhora que s’impulsa la reforma del finançament autonòmic.
Davant d’aquesta situació, les xifres que ha avançat el Ministeri d’Economia i
Hisenda per la Participació dels Ens Locals en els ingressos de l’Estat de 2009
son molt preocupants i posen les finances locals en una situació desesperada ja
que els ingressos fiscals s’estan reduint sensiblement així com per la venda de
sòl i el recurs a l’endeutament és molt més inaccessible per les corporacions
locals que per l’Estat i la Generalitat.
Si es fa realitat aquesta previsió, les Entitats Locals perdran finançament per un
import de 700 milions d’euros (uns 690 milions) per la pràctica congelació dels
lliuraments a compte en 2009, atès que l’IPC es pot situar probablement entorn
el 4%.
A més, cal afegir el problema estructural del finançament local a Espanya en els
darrers 30 anys, causat en part als serveis que es presten des dels Ajuntaments,
malgrat no ser de la seva competència, per ser l’administració més propera als
ciutadans i sensibles a la seva demanda. Per això, es fa imprescindible iniciar de
forma immediata reformes institucionals i en l’àmbit del finançament que
permetin donar solució a aquest problema. El Govern de l’Estat i de la
Generalitat han de reconèixer en aquest sentit, l’important tasca i esforç
econòmic que en l’àmbit de la dependència estan desenvolupant els municipis
actualment.
Entre tots, hem fet possible la descentralització de les competències de
l’Administració General de l’Estat envers les Comunitats Autònomes amb la
finalitat de millorar els serveis públics que reben els ciutadans.
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Ara, hem de continuar aquest procés fent arribar aquesta descentralització als
nostres municipis, tant des de l’àmbit de l’Administració de l’Estat com des de la
pròpia Generalitat de Catalunya.
L’anomenada segona descentralització comporta la necessitat de dotar als
governs municipals del conjunt de competències necessàries per satisfer les
necessitats dels ciutadans amb serveis de qualitat i eficaços i d’un nou sistema
de finançament que permeti el seu exercici. Cal garantir que qualsevol ciutadà,
amb independència del lloc on visqui, gaudeixi dels mateixos drets, prestacions i
serveis públics de qualitat.
En aquest sentit, s’ha d’establir les bases del Pacte Local pel traspàs de
competències i finançament des de les Comunitats Autònomes als ens locals.
Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents
ACORDS
1.-

Declarar la Urgència de la present Moció.

1.- Instar al Govern d’Espanya a:
a) Arribar a un acord amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals per la
reforma urgent del finançament local, paral·lel al finançament autonòmic, i
per establir les bases del Pacte Local amb la finalitat que els Ens Locals
puguin disposar, abans que finalitzi l’any, d’unes normes clares i precises
que s’adeqüin a les seves necessitats reals de finançament, els doti de
major capacitat normativa i solucioni el dèficit generat per la prestació de
serveis impropis.
b) Que en la futura reforma de la Llei de Bases del Règim Local s’abordi
definitivament el finançament i la delimitació precisa de les competències
dels Ajuntaments amb la finalitat d’evitar la situació actual d’assumpció de
competències impròpies.
c) Reformar la Llei d’Hisendes Locals per tal d’establir un nou sistema de
finançament local que s’ha de basar en els principis d’autonomia municipal,
suficiència financera, corresponsabilitat fiscal, transparència i eficiència.
d) La creació urgent d’un Consell Local de Política Financera, que es reunirà
trimestralment amb l’Administració General de l’Estat i en el que participaran
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, els sis municipis més
grans d’Espanya i una representació dels municipis mitjans i petits per
tractar temes d’interès bilateral: actualització del cadastre, transferències
estatals, gestió dels convenis i cooperació administrativa.
e) Un increment en la Participació en els ingressos de l’Estat per part dels Ens
Locals per l’exercici 2009.
2.- Sol·licitar als Presidents de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, la celebració de las assembles de les seves entitats per
tal que reivindiquin la reforma del finançament local, la seva estabilitat
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pressupostària i el sanejament de les hisendes locals, de forma que els Ens
Locals puguin garantir als ciutadans els serveis que necessiten en condicions
d’igualtat i per assolir el pes polític i institucional que correspon als Ens Locals
com administració més propera”.
A continuació la Presidència anuncià que la defensa de les Mocions es farà de manera
conjunta i donà l’ús de la paraula al portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya
i Vicepresident quart d’aquesta Corporació, Sr. Vives:
És evident, començà dient, que la preocupació per la incidència i els efectes que té
l’actual conjuntura econòmica a les administracions locals s’ha convertit, segurament,
en un dels temes prioritaris d’aquells que tenen i tenim responsabilitats en la gestió
municipal. Prova d’aquesta preocupació és la presentació d’aquestes mocions en el
Ple del dia d’avui, i aquesta preocupació és també la que es va visualitzar a la
Comissió Municipalista de Catalunya i que va explicitar-se en forma de declaració el
passat dia 10. Per tant, i seguint el criteri, àmpliament manifestat sempre en aquesta
sala, de portar a debat aquelles qüestions que afecten el món municipal, no veiem
necessitat de vincular la demanda de l’exigència d’un millor finançament local al
finançament de la Generalitat, actualment, com vostès saben, en procés de discussió.
La prioritat és la suficiència financera dels ajuntaments i, en aquest sentit, els Grups
del Govern de la Diputació de Barcelona presentem una moció que entenem justa i
concisa, que demana el recolzament a la declaració de la Comissió Municipalista de
Catalunya sense cap altra vinculació i té la particularitat de centrar la qüestió
exclusivament en aquest punt del debat. És per això que donarem suport a aquesta
moció.
Tot seguit la Presidència donà la paraula al portaveu del grup d’Iniciativa per
Catalunya – Verds, Sr. Funes, el qual manifestà que per a la coalició ICV-EUiA-EPM
el pluralisme polític, i sobretot el pluralisme polític municipal, és un valor democràtic
essencial que entenem no té preu i que la seva unitat, avui per avui, ha de ser la seva
força. La subordinació històrica partidista d’aquest municipalisme creiem que ha
paralitzat la capacitat de pressió i de negociació amb els successius governs tant de
l’Estat com de la Generalitat generant frustració i desencís, i ara no ens ho podem
permetre. Entenem que aquest és el fil conductor del que creiem que us hem de dir.
Vistes les dificultats que avui hem tingut per fer-nos ressò de la manifestació com a
institució, de la manifestació de l’acte del dia de la Comissió Municipalista, entenem
que el paper que ens correspon com a Diputació avui no ha de ser cap més que
reforçar l’acte de pluralisme que vam viure per part de la Federació Catalana i
l’Associació Catalana de Municipis. Per tant, avui, el que simplement us hem de dir és
que volem reforçar alguns dels elements que van sortir en aquella comissió
municipalista i, per tant, entenem que la nostra funció avui, és aquesta: reclamar un
millor finançament local amb el màxim consens possible.
Nosaltres, afegí, constatem que hi ha una necessitat perentòria de modernització i de
reforma del règim local i que l’Estat condiciona molt el règim local de Catalunya i
especialment a la definició d’un model de finançament suficient i transparent per
atendre el que és principal, que són les necessitats d’una societat moderna, canviant i
complexa. L’actual situació de crisi econòmica sense adjectius exigeix austeritat i
responsabilitat als ajuntaments, però també més protagonisme dels mateixos en les
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polítiques socials de proximitat i, en conseqüència, més disponibilitat de recursos,
incondicionats, dels que disposem. Cal recordar, i per a nosaltres això és clau, que les
polítiques socials es fan als pobles i ciutats; per això no acceptem que l’Estat obligui
als ajuntaments a reduir les seves prestacions per manca de finançament i de
recursos. Per altra part, és evident que Catalunya necessita ajuntaments amb
capacitat per treballar amb dignitat i autonomia, i això vol dir suficiència financera. Per
altra banda, cal dir que una part important de les despeses dels ajuntaments es
dediquen a finançar serveis no obligatoris, que corresponen a competències
transferides per la Generalitat; per això creiem que cal el màxim respecte i lleialtat
institucional, i assumir d’una vegada per totes que no es pot legislar obviant el món
local, tant des de l’administració autonòmica com des de l’estatal, que té moltes
obligacions i responsabilitats sense dotació pressupostària.
En relació al govern de l’Estat, l’actual i els anteriors, és obligat dir que és qui té la
principal responsabilitat sobre l’anacrònic sistema municipal de l’Estat; per això
necessitem que el govern de l’Estat lideri una reforma estructural del sistema, que
compleixi els seus reiterats compromisos i els concreti aquest 2008. El nou
finançament local ha de ser independent i absolutament paral·lel a la negociació del
finançament autonòmic. Necessitem un model estable, transparent i suficient, que no
incentivi els ajuntaments cap al model del desarrolisme urbanístic insostenible, (el del
totxo), que es coresponsabilitzi de l’economia productiva de les seves ciutats i que no
depengui de la conjuntura econòmica per poder garantir el que és principal: les
prestacions socials a la seva ciutadania. En aquest sentit, nosaltres creiem que amb la
moció que hem presentat com a govern, mantenim aquesta idea de consens i deixem
clar la força del municipalisme català. Per tant suggerim a la resta de Grups que heu
presentat mocions que les retireu perquè la que presenta el Govern és suficientment
de consens i, per tant, ajuda a aquest treball. Confiem que el municipalisme català,
avui unitari, estigui a l’alçada de la responsabilitat i trenqui aquest malefici històric.
Creiem que és vital la necessitat per als ajuntaments que ho necessiten, i s’ho
mereixen, però sobretot s’ho mereix la ciutadania de Catalunya.
Sol·licità l’ús de la paraula el president del Grup Popular a la Diputació, Sr. García
Albiol, per defensar la Moció presentada. Començà la seva intervenció dient que en
aquests moments, estem visualitzant aquell exemple pel qual molts ciutadans del
nostre país a vegades no entenen el que fem els polítics. Hem presentat tres mocions
que vénen, en grans termes, a parlar del mateix però que no som capaços els partits
polítics aquí representats, de poder-nos posar d’acord i aquestes són les qüestions
que allunyen i que fan incomprensibles, moltes vegades, alguns dels debats polítics.
Estem parlant d’una qüestió que, com deia, em sembla que hi coincidim tots: la millora
del finançament dels ajuntaments en un moment especialment a on totes les
administracions, el conjunt de la societat espanyola i catalana, estan passant dificultats
però també, també les administracions i, d’una forma molt més concreta, les
administracions locals, que són les que tenen la responsabilitat de gestionar en
primera línia totes aquelles necessitats i demandes que es traslladen i que necessiten
els ciutadans dels nostres municipis i de les nostres ciutats. Per tant, com que aquest
és un aspecte que estic absolutament convençut que coincidim tots, a vegades es fa
difícil d’entendre el perquè no som capaços de poder arribar a un principi d’acord.

104

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Nosaltres, des del Partit Popular, hem presentat aquesta moció perquè volem deixar
molt clar que entenem que qualsevol tipus de reforma del finançament dels ens locals i
l’augment de recursos econòmics no ha d’anar lligat, en cap moment, amb un augment
de la pressió fiscal envers els ciutadans i molt menys en unes circumstàncies com les
actuals i que m’hi he referit anteriorment.
El segon aspecte pel qual nosaltres presentem la nostra proposta és que des del Partit
Popular, volem aplicar aquelles fórmules que fa anys ja van donar resultat i
especialment durant els anys del govern del Partit Popular al govern en l’Estat, i és
garantitzar que les administracions locals apliquin la política d’estabilitat
pressupostària. Aquest és un debat que segurament no hi coincidirem amb alguns de
vostès però nosaltres estem demanant allò que es va aplicar en una situació, no tan
greu com la que estem vivint, de les finances de les administracions que es va aplicar,
com deia, en l’any 1996 i que va donar resultat. Per tant, aquesta és la segona
condició que nosaltres posaríem.
I una tercera: presentem la nostra moció perquè entenem, especialment a Catalunya,
que el finançament de les administracions locals no pot dependre exclusivament del
finançament de la Generalitat de Catalunya i, per tant, com que són tres punts que per
a nosaltres són bàsics i, com que són tres punts que nosaltres entenem que no
quedaven prou matisats en els documents tant del Govern com de Convergència i
Unió (en el qual en alguns aspectes hi podem coincidir també amb altres del Govern)
però enteníem que volíem que quedés prou reflectit, ha estat el motiu pel qual el Grup
del Partit Popular hem presentat aquesta moció. Aquesta és una moció, apuntava el
representant del Govern, el portaveu d’Iniciativa per Catalunya-Verds, que presenta el
Govern i que es podia subscriure per part de tots; bé, amb les matisacions suposo que
sí. Jo, als membres del Govern i a vostè especialment, senyor President, li faria la
mateixa reflexió: nosaltres entenem que la moció que presentem des del Partit Popular
és una moció que hi podem coincidir; per tant, el que faríem és una petició a la
inversa, i és que retirin la seva i que votin la proposta que hem presentat des del Partit
Popular.
A continuació la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu del grup de
Convergència i Unió Sr. Ciurana, el qual manifestà en primer lloc que tots sabem de
què estem parlant, dels condicionants que poden pesar més a cada un dels Grups
polítics però és evident que, i permetin que comenci pel final, que nosaltres no votarem
en contra de cap de les mocions que aquí es presenten: la del Partit Socialista, o de
l’equip de govern, ni tampoc la del Partit Popular, perquè entenem que la direcció a la
qual s’adrecen les tres mocions és la correcta. Probablement, tots insistim més en allò
que creiem més substancial o que creiem que falta a una moció o altra.
En segon lloc, a nosaltres, quan vam presentar aquesta moció, ens semblava
important remarcar dues coses; que nosaltres com a Corporació, ens pronunciéssim al
respecte del finançament del món local, però que també féssim un toc d’alerta, si ho
volen dir, o que aixequéssim la mà per dir que tampoc no permetrem que el
finançament del món local sigui una excusa per a un mal finançament del govern de la
Generalitat i a la inversa; és a dir, que el finançament de la Generalitat no pot ser
l’excusa per aconseguir un mal finançament del món local. Entenem que són dues
realitats, com s’ha dit abans, paral·leles, lògicament coordinades però paral·leles i que,
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per tant, una cosa no ha d’anar en perjudici de l’altra. Nosaltres lamentem sincerament
que no hi pugui haver un posicionament unànime en aquest sentit i al final de la meva
intervenció, senyor President, li faré una proposta però ens hauria agradat sincerament
que vostè, com a President, hagués vetllat per aquesta qüestió; és a dir, creiem que
aquest és un tema prou important perquè aquesta Corporació tingui una veu única o
unitària al respecte i potser aquí hem trobat a faltar un punt de lideratge per part seva
respecte a la tramitació d’aquestes mocions.
On posem nosaltres l’accent: ja els hi hem dit, i de fet l’esmena que nosaltres havíem
proposat per tal d’arribar a un acord amb el Grup Socialista anava en aquesta línia. Si
volen els hi llegeixo, perquè entenguin quin és el sentit de l’esmena que nosaltres
havíem proposat per arribar a un acord. Substituíem la nostra moció per afegir un punt
a la del Govern que deia: “Manifestar que el nou marc de finançament local ha de ser
adequat a les necessitats dels ajuntaments i no pot resultar perjudicat per l’establiment
d’un model de finançament autonòmic ni tampoc instrumentalitzat per minimitzar
aquest darrer”. Em sembla que la literalitat d’aquest punt que afegíem és absolutament
assumible per tothom. No ha estat possible i, per tant, hem mantingut la nostra
proposta però aquesta esmena continua sobre la taula, senyor President, i m’agradaria
que fossin capaços, també d’apreciar-la. En qualsevol cas, a vegades en aquest debat
sobre el finançament local, ens sembla com si féssim veure tots plegats o no ens
adonéssim que ens trobem davant d’un nou marc legal; és a dir, el nou Estatut de
Catalunya configura un nou marc legal pel que fa al finançament local, i evidentment
que el finançament de la Generalitat és important amb vistes al finançament del món
local, i és per això que nosaltres també posem aquesta moció. No és per una voluntat
d’instrumentalització política, perquè el nou Estatut el que configura és una relació de
dependència molt més elevada, una relació molt més estreta de les finances de la
Generalitat respecte de les finances del món local. És la Generalitat la que ha de, en
part, sufragar bona part dels ingressos municipals, i aquest és el sentit de la nostra
intervenció. Per tant, senyor Fogué, nosaltres li demanaríem una cosa, atenent també
algunes de les intervencions que s’han fet: que ens agradaria allò que li deia abans,
que la Corporació actués i parlés amb una sola veu. Nosaltres estaríem disposats a
retirar la nostra moció. Lògicament, que tothom retiri la seva i sota la seva tutela,
senyor President, de cara al proper Plenari poder-ne presentar una conjunta.
Sincerament, creiem que és un esforç que val la pena. Ens en sortirem o no, però ens
sembla que valdria la pena que tots plegats fóssim capaços de parlar amb una sola
veu al respecte. Lògicament, nosaltres els hi expressem la nostra disponibilitat. Si els
altres Grups hi estan d’acord, nosaltres retirarem la nostra; si no, lògicament,
sotmetrem a votació la que vam presentar ara fa vuit dies.
Per finalitzar el torn d’intervencions dels portaveus dels diferents grups polítics de la
Corporació, va prendre l’ús de la paraula el portaveu del grup Socialista Sr. Labòria
manifestant que començaria fent una reflexió profunda i política perquè el que no
podem fer des de la Diputació de Barcelona, els diferents partits polítics, és esmenar la
plana del que ha aconseguit el món local a Catalunya amb una declaració conjunta de
gran importància i gran transcendència i, jo diria, pràcticament, que assenta un
precedent que no s’havia produït, segurament, en el context del món local català en
tots els anys que a alguns ens ha tocat, fins i tot en primera persona, viure des de dins.
Per tant, primera afirmació: no és neutral allò que diguem aquí, no és un tema en el
qual els matisos o la defensa siguin elements simplement d’opinió. Pensem que, a
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més a més, seria bo, al meu entendre, que els ajuntaments, si volen prendre alguna
decisió en relació a aquest tema, que facin el que nosaltres proposem fer: adherir-noshi a la declaració de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació. Entenem que
des de la Diputació encara és més important fer-ho així. A nosaltres no ens toca ni
donar recomanacions a les associacions ni a les federacions espanyoles ni a la
catalana sobre si han de reunir assemblees, ni ens toca dir l’ordre en què volem que
es discuteixi el finançament. Com a Diputació de Barcelona, som una administració
supralocal que hem de ser molt sensibles als missatges que donem institucionalment
al conjunt dels ajuntaments. Amb això no vull dir que no respecti les diferents opinions
polítiques i els diferents matisos, que també el meu partit els podria posar sobre la
taula i que, estic segur, els diferents partits del govern podrien posar sobre la taula,
sobre el tema del finançament autonòmic però ens sembla (i per això també hem
volgut defugir d’introduir alguna esmena com la que anunciava ara el portaveu de
Convergència i Unió) que no ens toca tampoc, i encara menys també pel context,
parlar a nosaltres del finançament autonòmic més enllà del que el món local va dir i va
incloure en la declaració municipalista que va ser presentada el 10 de setembre. I per
què no ens toca?, perquè, avui per avui, l’escenari ningú de nosaltres no pot dir com
serà demà, com serà demà passat o com serà d’aquí a quinze dies, té un front unitari
molt important i, per tant, com a institució, a la Diputació de Barcelona, seguint una
certa tradició, no ens toca el tema. No s’hi ha pronunciat el Parlament, que jo sàpiga,
en aquest tema (amb resolució parlamentària, no diré que no hi hagi hagut discussió).
No ens toca a nosaltres pronunciar-nos. Per tant, aquest és el motiu que la nostra
proposta com a Govern es cenyeixi únicament i exclusivament a allò que creiem que
és més oportú fer i que no traeix, a més a més, l’esperit de cap partit polític. ¿Podria
introduir algun partit polític present a la sala algun matís a la declaració municipalista?
Probablement, però com a mínim l’escenari que vàrem crear (i que alguns hi vàrem ser
presents i alguns en van ser protagonistes en primera fila) és un escenari que, en
aquests moments, podria ser interpretat, i per part nostra no hi hauria inconvenient a
retirar totes les mocions però, en tot cas, no presentar-ne cap, perquè ja ens sentim
representats per la declaració aquella però ens sembla que aquest mínim que
proposem, que és recolzar la declaració municipalista pot ser assumit per totes les
forces polítiques d’aquí i no donaríem en absolut la imatge que, probablement, tenia
raó el senyor Garcia Albiol, sense voler, acabarem donant els partits, que no el món
local català, el món local català ha donat una imatge d’unitat i la manté però, en canvi,
els partits d’aquesta Corporació donarem una imatge de certa esquerda en el tema.
Per tant, resumeixo: Mantenim la moció amb l’estricte recolzament a la declaració
presentada per l’Associació i la Federació Catalana de Municipis; no volem entrar a
parlar, des d’aquí, en temes relacionats amb el finançament de Catalunya, de la
Generalitat perquè entenem que és un tema en el qual hi ha una gent, un front de
treball amb els partits, avui per avui, majoritàriament unitari i, per tant, en aquest sentit,
demanaríem als Grups que votéssim això, que és el que el món local català ens ha
posat sobre la taula, i ho votéssim com ho podem fer: recolzant-ho simplement perquè
ho vam fer públicament en un acte el dia 10 de setembre.
Finalitzada la intervenció dels portaveus dels grups polítics que integren la Corporació,
la Presidència va fer ús de la paraula per manifestar que en algun moment s’ha
explicitat el paper del president de la Diputació, expressat, en tot cas, el seu
posicionament tant pel portaveu del Partit Socialista com el portaveu d’Esquerra
Republicana de Catalunya, com el portaveu d’Iniciativa per Catalunya-Verds, dir-los-hi
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que aquesta institució, la Diputació de Barcelona, si es caracteritza per alguna cosa és
pel treball envers el consens i el rigor. El consens en l’àmbit local, en l’àmbit municipal
i el rigor en el treball, també, envers el govern local. Nosaltres formem part de
l’Associació Catalana de Municipis, membres actius des de fa poc temps però actius,
formem part de la Federació de Municipis de Catalunya des de fa més temps (des de
la seva fundació) com a membres actius; nosaltres, per tant, també som
corresponsables del document que, al seu dia, vam presentar i es va aprovar en el si
de les dues associacions municipalistes. Recordo un acte de consens institucional
presentat en el palau de la Generalitat amb la presència del president de la Generalitat
de Catalunya i amb l’assistència dels representants dels Grups parlamentaris, Món
local, president de la Generalitat i Grups parlamentaris. Acord i consens, la millor
forma, crec jo, per avançar el món local, un món local prou atomitzat pel número de
municipis diferents, és avançar sobre les bases del major consens i acord possible.
Segur que avançarem més de pressa així que no d’una altra manera. I quan dic rigor,
és perquè aquesta institució porta ja molts anys treballant envers el tema del
finançament local. No és tan sols un tema actual, i vostès ho coneixen. Quan es parla,
i parlen, a diferents institucions, diferents administracions, de la despesa no
obligatòria, del 27% de la despesa no obligatòria del món local, pocs afegeixen que
aquest estudi, aquesta anàlisi continuada en els últims quatre anys, és el que, per
encàrrec de la Diputació de Barcelona, està fent la Universitat i és l’únic instrument,
l’únic, per tant el millor sens dubte, que aporta rigor i objectivitat a la justificació del
perquè de la insuficiència del finançament local a Catalunya i Espanya.
Consens i rigor, amb això estem treballant tots plegats i avui jo crec que el millor
exercici que podem fer tots per mantenir aquest consens és que la Diputació no
trenqui el consens del municipalisme català, i la forma de no trencar aquest consens
tot just és defensar el que el municipalisme català va arribar a acordar, sigui insuficient
o no sigui insuficient: el millor, el consens, l’acord i, per tant, evidentment com a
president em manifesto en aquest sentit.
Tot seguit es procedí a votar, per ordre de presentació, les mocions presentades pels
diferents grups polítics.
Sotmesa a votació, en primer lloc, la Moció presentada pel grup polític de
Convergència i Unió, aquesta fou rebutjada, amb els vots contraris dels diputats
assistents dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya
– Verds i d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció del grup del Partit Popular
i els vots favorables dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió, sent el
resultat definitiu de 28 vots en contra, 15 a favor i 4 abstencions.
En segon lloc, la Moció presentada pel grup Socialista i recolzada pels grups
polítics que formes l’equip de govern d’aquesta Corporació, fou aprovada per majoria
absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents dels partits polítics dels
Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana
de Catalunya i l’abstenció del grup del Convergència i Unió i dels diputats assistents
del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 28 vots a favor i 19 abstencions.
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En tercer lloc, sotmesa a votació la Moció presentada pel grup Popular, fou
rebutjada, amb els vots contraris dels diputats assistents dels partits polítics dels
Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds i d’Esquerra Republicana
de Catalunya, l’abstenció del grup de Convergència i Unió i els vots favorables dels
diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 28 vots en
contra, 4 a favor i 15 abstencions.
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 i pels
Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el número 6101 fins al
8636. Al propi temps es dona compte dels acords de la Junta de Govern
corresponents a les sessions ordinàries dels dies 3 i 17 de juliol de 2008.
Precs i preguntes:
La Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu del grup de Convergència i Unió
Sr. Ciurana per referir-se i explicar breument el contingut de la pregunta formulada per
escrit pel seu grup, que és del tenor literal següent:
“El Diputat sotasignat, Portaveu del grup Polític de Convergència i Unió,
manifesta:
I.- Que els darrers mesos estem assistint a un degoteig constant d’informacions
negatives sobre la situació econòmica al nostre país.
II.- Que aquest conjunt de dades posen de manifest que tant a escala nacional
com internacional ens trobem clarament en un període de crisi.
III.- Que és evident que aquesta situació ja està produint efectes negatius,
també, en els ingressos dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona
IV.- Que aquesta minva dels ingressos municipals tindrà un impacte negatiu a
l’hora de definir els pressupostos municipals el proper any 2009.
Per això, i fent us del que disposa el Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona, per tal que sigui presentada al Ple d’aquesta Corporació, es formula
la següent
PREGUNTA
1.- Quines mesures ha previst adoptar aquesta Corporació per tal de millorar el
finançament dels municipis de la demarcació en l’actual context de crisi
econòmica i, per tant, de disminució dels ingressos municipals?
2.- Quines mesures ha previst adoptar la Corporació per tal de donar suport als
municipis de la demarcació en el previsible increment de les necessitats en
despesa social?”
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Per contestar al Sr. Ciurana, la Presidència donà l’ús de la paraula al President
Delegat de l’Àrea d’hisenda i Recursos Interns, Sr. Roig.
Començà la seva intervenció dient que les dues preguntes es poden resumir en una,
que és en definitiva quines mesures adoptarà aquesta institució en el context
econòmic en què ens trobem i, sobretot, pel que representarà a nivell d’ingressos en
els municipis i, evidentment, les possibles necessitats com, per exemple, l’increment
que sorgirà de necessitats de despesa social.
Reiteraré, afegí, bàsicament la meva intervenció que ja vaig fer a la Comissió
Informativa, on avançava, d’alguna manera, els criteris amb els quals estem
confeccionant el pressupost per a l’exercici 2009 i a on manifestava als diferents
diputats assistents quina era la situació de partida econòmicament i en quant a
ingressos que prevèiem de cara al 2009 i a on posaríem l’èmfasi o la força en la
qüestió de la despesa. D’una manera breu, també doncs per als diputats que no eren
presents a la Comissió, dir-los-hi que, al pressupost de la Diputació de Barcelona, un
80% dels seus ingressos vénen de les aportacions de l’Estat i un 20% ve de qüestions
de l’àmbit pròpiament territorial nostre, que és la participació de la quota provincial de
l’IAE i també l’aportació o la possibilitat que tenim o la capacitat d’endeutament. En
tant que els ingressos depenen, d’una mesura important, de les aportacions de l’Estat
hem fet una previsió inicial de què pot haver-hi un decalatge, en aquest cas negatiu,
dels ingressos de l’Estat, que els hem quantificat al voltant dels vuit milions (8.000.000)
d’euros. Si tenim en compte la despesa, amb un pressupost de continuïtat, posant
èmfasi en alguns temes i mantenir els compromisos establerts fins ara, ens podem
trobar amb un diferencial de setanta milions (70.000.000) d’euros en negatiu. Per tant,
a partir d’aquí s’ha estat treballant en una política de contenció de cara al pressupost
de l’any vinent i de priorització de quines han de ser les despeses. Hi han uns
compromisos establerts, uns compromisos, a més, que s’han pres públicament, com
és el del capítol de Xarxa en el cas d’inversions d’arribar als dos-cents milions
(200.000.000) d’euros en els diferents exercicis per tal de què el procés d’inversions
als ajuntaments pugui tirar endavant. Això, en números rodons, significarà uns
cinquanta milions (50.000.000) d’euros anuals que posarem en el pressupost. Mantenir
els compromisos que tenim amb els ajuntaments, de suport a les polítiques socials i
per tant a ningú no se li escapa en aquest moment que són més necessàries que mai i
per tant aquest compromís, també, s’hi està treballant en el pressupost. Hi han altres
compromisos que potser no fan referència a la situació econòmica però sí que tenim
contrets, doncs amb altres, en aquest cas, instàncies o amb altres institucions com és
les nostres aportacions al Pla Únic d’Obres i Serveis o els temes de traspassos,
etcètera, i tot això també ho mantindrem. Evidentment, a la xarxa d’activitats es farà un
esforç de mantenir els compromisos que hem tingut fins ara i, si cal, reforçar algun
dels aspectes, tenint present aquesta conjuntura que se’ns està presentant i que
tindran els ajuntaments, però no solament parlem de la xarxa d’activitats en quant a
donar suport econòmic als ajuntaments sinó també des de les pròpies estructures de
la Diputació. En aquests moments, serà necessari que la nostra pròpia estructura, el
nostre propi personal, dediqui esforços i el seu treball a donar suport i sortida i, fins i
tot en alguns casos, a donar orientacions als ajuntaments si hi cal. Evidentment, tot
això em dirà: “Bé, està molt bé i com això...” Bé, doncs quan jo li parlava de la
contenció de la despesa, evidentment, la despesa s’està plantejant en tres capítols:
Capítol II, Capítol IV i Capítol VI, i quan parlem de Capítol II hi ha una sèrie de
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contractes de serveis, de prestació de serveis que s’han d’analitzar (aquí hi pot haver
el tema de les campanyes, pot haver-hi temes de publicitat; aquí, en aquest moment,
també ja s’ha anunciat i ho va anunciar el president, en el seu moment, que hi hauria
una congelació dels sous dels electes, dels càrrecs de confiança dels Grups polítics,
malgrat tots vostès saben que això, quantitativament, en números absoluts, és mínim
però penso que és un gest que s’ha de fer i és necessari) però també deixi’m que li
digui que aquesta institució parteix d’una situació d’avantatge relatiu o tenim una
situació econòmica financera equilibrada i que, per tant, ens permet, i això és degut,
també, a la gestió que s’ha fet durant els exercicis anteriors que, evidentment, hi ha
hagut criteris de prudència a l’hora de preveure i a l’hora de quantificar les coses i que
han fet que, havent-hi aquestes perspectives i no havent exhaurit els recursos que
teníem o que podíem tenir, ens permeten ara, si més no, no pal·liar amb una totalitat,
amb una globalitat, el que podrà ser la situació de despesa de la Casa sí que com a
mínim (en part) ens permetrà fer front a aquestes dificultats que vénen.

En aquest moment, que estem, com vostès saben, en plena discussió del pressupost
2009, avançar molt més en quins són els detalls de les partides cometria un error
perquè s’estan analitzant, o s’han d’analitzar, des d’una manera molt més global des
del conjunt de tota la Casa d’una forma més sistemàtica perquè no és que afectin a
una àrea o una altra sinó que s’han d’agafar decisions més globals i, per tant, penso
que aquestes qüestions més puntuals tindrem ocasió de debatre-les amb més
profunditat quan fem el possible debat del Pressupost, però jo penso que si, en tot cas,
li hagués de dir o definir quin serà el paper o què està fent la Diputació en aquest
moment de cara a aquesta situació, jo diria que està treballant i està disposada a
l’abast dels ajuntaments, en aquest cas. tots els mitjans i recursos possibles dels que
disposem i això per garantir que als ajuntaments els afecti el menys aquesta situació i,
en conseqüència, als seus habitants. De tota manera, avui mateix hi han mesures ja
concretes: hem tingut unes modificacions de crèdit (en un punt de l’ordre del dia han
passat) i li haig de dir que, en aquestes modificacions de crèdit, pràcticament el 98%
anaven destinades a ajuntaments i penso que hi havien també dos capítols, en
previsió ja del que pot passar d’aquí a final d’any, que eren qüestions al voltant del
Programa de Crèdit Local o de la Caixa de Crèdit de dos milions (2.000.000) d’euros i
dos milions deu mil (2.010.000) d’euros, que són les previsions que fem. També ja ens
avancem en aquest pressupost i en aquesta modificació per poder donar sortida a
aquestes possibles demandes i aquestes situacions. Jo estic convençut que, en el
procés d’elaboració del Pressupost, podrem acabar de comentar aquestes coses i no
tenim cap mena de dubte que tots plegats farem l’esforç perquè tinguem el vot
favorable a les mesures que plantejarem.

Sol·licità de nou la paraula el Sr. Ciurana per afegir que agraeix la informació que ens
ha donat, que és cert que alguna ja l’havia donat la Comissió Informativa i, per tant,
estarem atents a l’evolució de la configuració del Pressupost, però sí que ens
agradaria que posessin l’accent en tres punts que potser quantitativament no són de
grans magnituds però sí que poden solucionar o fer més fàcil la vida als ajuntaments,
que és el tema dels ajuts de caixa, dels crèdits subsidiats i de les subvencions de
crèdit, etcètera. És a dir, em sembla que aquests són instruments que, per la pròpia
flexibilitat i les dificultats que tindran els ajuntaments en els propers mesos, hauria de
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ser un dels aspectes que des d’aquesta Corporació es posessin més en relleu i més a
disposició de les corporacions locals.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 13 hores i 50 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Antoni Fogué Moya

La Secretària General
Petra Mahillo García
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