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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2008
A la ciutat de Barcelona, el dia 30 d’octubre de 2008, a les 12 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vicepresident primer, Bartomeu
Muñoz Calvet, del vicepresident segon, Màrius García Andrade, del vicepresident
tercer, Jaume Vives Sobrino, del vicepresident quart, Carles Martí Jufresa i de les
diputades i diputats que s'esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat
Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar,
Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume
Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller
Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo,
Xavier Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles
García Cañizares, Carme García Lores, Carme García Suárez, Montserrat Gatell
Pérez, Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez
Bonancia, Jordi Labòria Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas,
Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Manel
Olivés Juanola, 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 vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles.
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 25 de
setembre de 2008.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de
data 25 de setembre 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 GENERAL
1.- Dictamen de data 20 d’octubre de 2008 que proposa designar l’Im. Sr. Jesús
Maria Canga Castaño, Diputat adjunt de l’Àrea d’Esports, representant de la
Diputació de Barcelona en la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Patronat
d’Apostes.
“El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió del dia 5 de juny de 2008, acordà
delegar la Presidència de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes en el Diputat Il·lm.
Sr. Josep Monràs Galindo, amb la qual cosa va deixar vacant la vocalia que fins a
aquell moment ocupava en la Junta de Govern de l’Organisme.
L’article 8 dels Estatuts del Patronat estableixen que els representants de la Diputació
de Barcelona en la Junta de Govern de l’Organisme autònom seran designats pel Ple
de la Diputació de Barcelona.
Per tot l’exposat, aquesta Presidència, previ informe de la Junta de Govern, proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Designar l’Il·lm. Sr. Jesús M. Canga Castaño, Diputat Adjunt de l’Àrea
d’Esports, com a vocal en la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Patronat
d’Apostes.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Organisme i a l’interessat, als efectes
oportuns.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
GERÈNCIA
2.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa formalitzar l’Annex XI
al conveni de col·laboració en temes de caràcter i contingut patrimonial signat el
25 d’abril de 2007 entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona.
“Vist que la Diputació és propietària de l’edifici Masia Torribera, situat al recinte de
Torribera, al municipi de Santa Coloma de Gramenet, que consta inscrit a l’Inventari de
Béns de la Corporació amb el codi XXX i la naturalesa jurídica de bé de domini públic.
Vist que amb data 25 d’abril de 2007 es va formalitzar amb la Universitat de Barcelona
un conveni d’actualització i cessió de diferents espais, que fixava un nou marc de
col·laboració entre ambdues institucions en tot allò que afecta a temes de caràcter i
contingut patrimonial.
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Vist que el pacte cinquè d’aquest conveni regula la relació amb la Universitat de
Barcelona respecte al recinte de Torribera, i que a l’apartat c) fa referència a la
utilització de la Masia Torribera. En concret, pel que fa a la Universitat de Barcelona:
-

-

utilitza en aquest edifici els espais ocupats per la Fundació CESNID a les
plantes primera i segona, amb una superfície de 1.400 m2, de manera gratuïta i
amb una vigència de 75 anys, havent-se de fer càrrec de les despeses de
gestió d’aquests espais; i
comparteix amb la Diputació de Barcelona l’ús de la sala d’actes de la Masia
Torribera, i s’ha de fer càrrec així mateix de les despeses extraordinàries que
ocasioni aquesta utilització.

Atès que l’experiència en la gestió des de la formalització del conveni esmentat ha fet
considerar tant a la Diputació de Barcelona com a la Universitat de Barcelona fixar les
condicions que s’aplicaran per a la gestió de la Masia Torribera.
Atès que la dificultat per diferenciar la gestió de la planta baixa de l’edifici, utilitzada per
la Diputació, de la resta de plantes (utilitzades per la Universitat), ha comportat que les
dues institucions considerin més adient gestionar l’edifici com una única unitat,
assumint conjuntament les despeses comunes.
Atès el que estableix el pacte setè del conveni de 25 d’abril de 2007, relatiu a que
qualsevol ampliació o concreció dels seus acords s’afegiran en forma d’annex al
conveni.
Atès el què disposen l’art. 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de
les administracions públiques; els arts. 10 i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’art. 144 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els arts.
303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, relatius a les relacions interadministratives dels ens
locals.
Atès el que estableix l’apartat 1.1.19 de la Refosa 1/2008, sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència de 9 de maig de 2008 i publicada en el BOPB
número 122 de 21 de maig de 2008, en el sentit de que correspon a la Presidència de
la Diputació la signatura dels convenis tramitats per l’Àrea de Presidència.
Atès que el Conveni formalitzat amb la Universitat de Barcelona el 25 d’abril de 2007
va ser aprovat pel Ple de la Diputació, en la sessió celebrada el 29 de març de 2007.
En conseqüència, el sotasignat, proposa a la Presidència que, previ Informe de la
Intervenció i de la Junta de Govern, elevi al Ple per a la seva aprovació els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’annex XI al conveni formalitzat en data 25 d’abril de 2007 amb la
Universitat de Barcelona en el qual es va fixar un nou marc de col·laboració amb la

3

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Diputació de Barcelona en tot allò que afectava a temes de caràcter i contingut
patrimonial, per tal de regular les condicions a aplicar en la gestió de les despeses
comunes de la Masia Torribera del recinte de Torribera. El contingut de l’Annex es
transcriu a continuació:
ANNEX XI
Al conveni formalitzat en data 25 d’abril de 2007 entre la Universitat de Barcelona i la
Diputació de Barcelona l’objecte del qual és fixar un nou marc de col·laboració entre
ambdues entitats en tot allò que afecta a temes de caràcter i contingut patrimonial, que
regularà la gestió de les despeses comunes de la Masia Torribera del recinte de
Torribera.
INTERVENEN
D’una part, l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, President de la Diputació de Barcelona,
institució que té la seva seu social a la Rambla de Catalunya núm. 126 de Barcelona
(08008). Actua assistit de la Secretària General de la Corporació, Sra. Petra Mahíllo
García.
D’una altra, l’Excm. i Magfc. Sr. Josep Samitier Marti, Rector en funcions de la
Universitat de Barcelona, amb domicili a XXX, XXX X (X), i amb CIF núm. XXX.
Les parts, en la qualitat en què intervenen, es reconeixen recíprocament capacitat per a
la signatura d’aquest document i per aquest motiu,
MANIFESTEN
Que en data 25 d’abril de 2007, la Universitat de Barcelona (en endavant UB) i la
Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració, l’objecte del qual és
fixar un nou marc de col·laboració entre ambdues entitats en tot allò que afecta a temes
de caràcter i contingut patrimonial.
Que el pacte cinquè regula la relació d’ambdues institucions en tot allò que afecta al
Recinte Torribera, dedicant l’apartat c) del dit Pacte a la “utilització de la Masia
Torribera”, i diu concretament:
“La Universitat de Barcelona continuarà utilitzant els espais que actualment
ocupa la Fundació CESNID i que es concreten en una superfície de 1.400 m2
de la planta primera i segona de la unitat constructiva anomenada Masia
Torribera.
Aquesta utilització tindrà caràcter gratuït i una vigència de 75 anys, però la
Universitat de Barcelona es farà càrrec de les despeses de gestió d’aquests
espais.
Les parts compartiran l’ús de la Sala d’actes de la Masia Torribera, sempre de
conformitat amb el que en cada supòsit s’acordi amb la Direcció de la Gestió
del Recinte. La Universitat es farà càrrec de les despeses extraordinàries que
ocasioni aquesta utilització.
La Universitat no farà cap tipus d’obra en l’espai utilitzat sense autorització
expressa de la Diputació de Barcelona, llevat de petites reparacions de
manteniment de les instal·lacions.

4

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

S’adjunta còpia del conveni signat amb data 29 de setembre de 1995 amb la
Fundació Bosch Gimpera i de l’addenda a aquest conveni per la qual es
modificaven els espais cedits en ús, signada en data 31 de maig de 2001, com
a annex X d’aquest conveni”.
Que amb l’experiència de gestió derivada de l’any i mig transcorregut des de la
formalització del conveni, les parts consideren adient fixar les condicions que
s’aplicaran per a la gestió de l’edifici Masia Torribera.
Que la dificultat per diferenciar la gestió de la planta baixa de l’edifici, utilitzada per la
Diputació de Barcelona, de la resta de l’edifici, utilitzat per la Universitat de Barcelona,
fa que les parts considerin que és més adient gestionar-lo com a una única unitat,
assumint conjuntament les despeses comunes.
Que el pacte setè del conveni preveu la possible ampliació o concreció dels acords que
s’hi contemplen, indicant-se que s’afegiran en forma d’annex al conveni inicial.
Per tot l’exposat, les parts consideren oportú formalitzar els pactes que tot seguit
s’indiquen en qualitat d’annex al conveni formalitzat en data 25 d’abril de 2007.
PACTES
Primer.- Objecte
És objecte d’aquest annex fixar les condicions que s’aplicaran per a la gestió de les
despeses comunes de l’edifici Masia Torribera, ubicat al Recinte Torribera, de
conformitat amb el que preveu el pacte cinquè del conveni formalitzat per la Universitat
de Barcelona i la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2007 i en virtut del qual
es fixa el marc de col·laboració entre ambdues entitats per a tot allò que afecta a temes
de caràcter i contingut patrimonial.
Segon.- Gestió integrada
La dificultat per diferenciar la gestió de les despeses comunes de la planta baixa de
l’edifici, utilitzada per la Diputació de Barcelona, de la resta de l’edifici, utilitzat per la
Universitat de Barcelona, fa que les parts considerin que és més adient gestionar-lo
com a una única unitat, assumint conjuntament les despeses comunes i fixant-se un
coeficient mixt de superfície i utilització del 0,800 a càrrec de la Universitat de
Barcelona i del 0,200 a càrrec de la Diputació de Barcelona, que cobrarà eficàcia a
partir del 26 d’abril de 2007. Tot això sense perjudici de la capacitat que cada una de
les parts exercirà sobre la gestió dels usos dels respectius espais.
Tercer.- Despeses comunes
Sota la denominació de despeses comunes de l’edifici Masia Torribera es consideren
inclosos, els conceptes següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Assegurança de responsabilitat civil.
Assegurança de danys materials.
Tributs.
Subministrament electricitat.
Subministrament d’aigua.
Boca incendis.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Manteniment ascensor.
Manteniment climatització.
Manteniment sistema contraincendis.
Revisió extintors incendis.
Analítica xarxa aigua.
Desinfecció xarxa aigua.
Tractament parquet.
Peticions de treball de manteniment preventiu i correctiu.
Altres conceptes que les parts incorporin de mutu acord.

La Diputació de Barcelona assumirà la despesa derivada de l‘Impost sobre béns
immobles corresponent a l’edifici Masia Torribera.
Quart.- Atribució de la gestió integrada
Mentre la Universitat de Barcelona no disposi dels recursos humans i materials per a
desplegar la gestió de les despeses comunes de l’edifici Masia Torribera, la Diputació
de Barcelona n’assumirà transitòriament la seva realització per compte de la
Universitat, mitjançant les Subdireccions d’Edificació i de Logística i de l’Oficina de
Patrimoni i Gestió Immobiliària, d’acord amb les respectives competències.
La Universitat de Barcelona preveu assumir la gestió de les despeses comunes amb
data 1 de setembre de 2009. En aquest moment les parts acordaran l’actualització del
contingut d’aquest annex.
Cinquè.- Gestió dels treballs de manteniment preventiu i correctiu.
Els treballs de manteniment a realitzar seran aquells que es considerin necessaris per a
garantir que l’edifici Masia Torribera estigui en condicions òptimes per atendre les
seves finalitats. Aquests treballs es podran efectuar amb personal propi o mitjançant la
formalització de contractes amb professionals o empreses externes.
La Universitat de Barcelona designarà per escrit la persona que assumirà les funcions
d’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona, mentre aquesta en gestioni l’edifici. La
persona designada a l’efecte comunicarà a la Subdirecció d’Edificació de la Diputació
de Barcelona qualsevol avaria o incidència que observi en l’edifici Masia Torribera, a
través d’un imprès normalitzat i identificat com “Petició de treball”.
La Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona tramitarà cada “Petició de
treball” que rebi, sempre i quan el seu contingut s’ajusti a l’objecte d’aquest annex, i
comunicarà a l’interlocutor/a corresponent l’inici dels treballs encomanats. La
Universitat de Barcelona haurà de donar la seva conformitat a l’inici i a la finalització
dels treballs, i si no s’ajustés a l’objecte d’aquest conveni, la Subdirecció d’Edificació
comunicarà a la Universitat de Barcelona la no acceptació del treball encomanat.
La Subdirecció d’Edificació redactarà semestralment i amb caràcter informatiu una
relació dels treballs efectivament realitzats pel concepte de manteniment preventiu i
correctiu, detallant per a cadascun d’ells el cost de la mà d’obra i els materials empleats
o en el seu cas les factures dels treballs contractats a professionals o empreses
externes.
La persona interlocutora per part de la Universitat de Barcelona serà el/la Tècnic/a
Logístic del Campus.
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Sisè.- Metodologia per a la imputació de càrrecs.
La institució responsable de la gestió de les despeses comunes de l’edifici Masia
Torribera elaborarà una memòria anual justificativa de les referides despeses comunes,
que presentarà a l’aprovació en la Comissió de Seguiment del conveni. L’aplicació del
coeficient a la quantitat especificada en la Memòria econòmica aprovada, servirà de
base per a la imputació d’aquestes despeses en l’exercici següent.
A aquest efecte, la Diputació de Barcelona, al llarg del primer trimestre de cada exercici
emetrà carta de pagament per l’import corresponent.
Setè.- Despeses de l’exercici 2007.
Les despeses de gestió de l’edifici Masia Torribera abans relacionades, ocasionades
entre el 26 d’abril i el 31 de desembre de 2007, han estat quantificades per la Diputació
de Barcelona en la xifra de 29.631,34 €. D’aquesta xifra li correspon a la Universitat de
Barcelona la quantitat de 23.705,07 € i a la Diputació de Barcelona la quantitat de
5.926,27 €, d’acord amb els coeficients convinguts per ambdues institucions i segons
es dedueix de la Memòria econòmica elaborada a l’efecte, que s’incorpora com a part
d’aquest annex i, per tant, al conveni. D’aquesta quantitat s’han deduït els càrrecs ja
imputats als beneficiaris de la utilització de l’edifici en el període de referència.
La Diputació de Barcelona ha generat cartes de pagament pels conceptes de consum
d’aigua i electricitat corresponents al període posterior al 26 d’abril de 2007, per un
import total de 9.521,22 € segons el detall que apareix, també, a la memòria econòmica
esmentada.
La quantitat pendent d’abonar es xifra en 14.183,85 €, que la Diputació de Barcelona
liquidarà mitjançant l’emissió d’un carta de pagament per aquest mateix import.
Vuitè.- Possibles modificacions de les fórmules de gestió.
En el supòsit que la gestió unitària de les despeses comunes esdevingui lesiva o no
assumible per a qualsevol de les parts, aquestes consensuaran una nova fórmula.
Novè.- Vigència.
El contingut d’aquest annex estarà vigent fins al 31 d’agost de 2009, llevat que
s’endarrereixi l’assumpció de la gestió per part de la UB. Dos mesos abans d’aquest
termini ambdues parts es comprometen a actualitzar les clàusules de l’annex si la
Universitat de Barcelona determina exercir la gestió directa de les despeses comunes
de l’edifici Masia Torribera.
Desè.- Facultat de la Comissió de Seguiment del conveni.
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació del contingut d’aquest annex
seran sotmeses a la Comissió de Seguiment del conveni subscrit per les parts amb
data 25 d’abril de 2007.
MEMÒRIA ECONÒMICA
La present memòria econòmica es refereix a les despeses comunes de l’edifici La
Masia del recinte Torribera, totes elles relatives al període comprés entre el 26 d’abril i
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el 31 de desembre de 2007, com a conseqüència del conveni formalitzat per la
Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2007.
Sota la denominació de despeses comunes de l’edifici La Masia es consideren
inclosos, per a l’exercici 2007, els següents conceptes:
a) Assegurança de responsabilitat civil
b) Assegurança de danys materials.
c) Subministrament electricitat.
d) Subministrament d’aigua.
e ) Boca incendis.
f ) Manteniment ascensor.
g) Manteniment climatització.
h ) Manteniment sistema contraincendis.
i) Revisió extintors incendis.
j) Analítica xarxa aigua.
k) Desinfecció xarxa aigua.
l) Tractament parquet.
m) Peticions de treball de manteniment preventiu i correctiu.
A continuació es detallen els càrrecs pel conceptes abans esmentats, en el benentès
que s’ha efectuat una estimació de quantia proporcional al temps en tots aquells
càrrecs que son de còmput anual (1), o bé quan es tracta de càrrecs a cavall de la data
d’inici del període (2)
DESCRIPCIÓ DE LES DESPESES COMUNES DE LA MASIA

Materials Ma d’obra Totals

SMI. Desenvolupament Pla Manteniment Legionel.la (OT-200700136) ... 137,36 1.405,62
SMI. Reposició panys portes (OT-200703553) ......................................... 209,79 311,73
SMI. Revisió preventiva (RP) elements fusteria (OT-200704334) .............
13,69
SMI. RP xarxa telefonia (OT-200704346) ..................................................
13,69
SMI. RP xarxa climatització (OT-200704354) ............................................
13,52
SMI. Reposició diferencials quadres elèctrics (OT-200704532) .................170,57
51,93
SMI. RP elements fusteria (OT-200705227) ...............................................
82,11
SMI. Reposició imantador porta Aula 3 (OT-200705275) ............................
27,04
SMI. Control analític aigua d’abastament (OT-200705307) ..................(1)
SMI. Manteniment ascensors (OT-200705316) ....................................(1)
SMI. Manteniment xarxa climatització (OT-200705656) .......................(1)
SMI. Activació modalitat xarxa climatització (OT-200705783) ......................
54,65
SMI. Reposició passadors portes (OT-200705985) ...................................... 2,34 332,85
SMI. Correcció paràmetres legionel.la, fitxa C maig (OTC-200705985) ....... 3,25
16,40
SMI. Reposició bombetes i dispensadors paper (OT-200706474) ................55,45 35,82
SMI. Reparació porta (OT-200706576) .........................................................
177,52
SMI. RP sanitaris i paraments (OT-200706720) ............................................
54,08
SMI. RP xarxa elèctrica i punts de llums (OT-200706731) ............................
174,23
SMI. Reparació baldons portes aseos (OT-200706753) ................................10,33 133,14
SMI. Manteniment xarxa climatització ( OT-200707137) .......................(1)
SMI. Reposició bombetes (OT-200707313) .................................................. 131,38 40,56
SMI. RP paviments (OT-200707709) .............................................................
49,78
SMI. RP xarxa climatització (OT-200707715) ................................................
13,52
SMI. Activació climatització esdeveniment sala Voltes (OT-200707791) ......
54,08
SMI. Manteniment canonades col·lectors desguàs (OT-200708114) .....(1)
SMI Manteniment xarxa climatització (OT-200708129) ..........................(1)
SMI. Manteniment ascensors (OT-200708134) ......................................(1)
SMI. Reposició dispensadors paper (OT-200708389) ...................................
66,24
SMI. RP xarxa aigua, fontaneria, desguassos (OT-200709654) ....................
12,45
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SMI. RP extractors (OT-200709661) ..............................................................
10,93
SMI. RP xarxa elèctrica i punts de llum (OT-200709670) ..............................
13,52
SMI. RP xarxa climatització (OT-200709678) ................................................
13,52
SMI. Reposició bombetes (OT-200709720) ...................................................84,10 94,64
SMI. Control analític aigua abastament (OT-200710039) .......................(1)
SMI. Treballs xarxa climatització (OT-200710071) .................................(1)
SMI. Manteniment xarxa climatització (OT-200710100) .........................(1)
SMI. Treballs xarxa climatització (OT-200710121) .................................(1)
SMI. Reposició bombetes (OT-200710208) ....................................................72,20 27,04
SMI. Reposició punts llum (OT-200710917) ....................................................19,84 148,72
SMI. RP xarxa telefonia (OT-200711028) ........................................................
37,34
SMI. Reparació fanals (OT-200711085) ..........................................................93,64 143,31
SMI. Reposició bombetes i activació climatització hivern (OT-200711676) ....
65,58
SMI. Tractament tarima roure (OT-200711874) ......................................... (1)
SMI. Treballs xarxa calefacció (OT-200711891) ....................................... (1)
SMI. Treballs xarxa calefacció (OT-200712024) .........................................(1)
SMI. Reposició bombeta (OT-200711676) .......................................................
3,02
SMI. RP xarxa aigua, fontaneria i desguassos (OT-200712517) .....................
SMI. RP instal·lacions TV (OT-200712525) ....................................................
5,55
SMI. Manteniment sistema contraincendis (OT-200712771) ...........................(1)
SMI. Activació climatització esdeveniment sala Voltes (OT-200712982) ........
13,52
SMI. Reparació aseos (OT-200712995) ..........................................................22,71 62,23
SMI. Reposició bombetes (OT-200713259) ....................................................79,90
SMI. Reposició florescent (OT-200713309) ....................................................8,61
SMI. Reparació motor extractor (OT-200713691) ............................................
7,67
SMI. Manteniment extintors (OT-200713949) ...........................................(1)
SMI. Treballs xarxa climatització (OT-200713961) ................................. (1)
OGR. Subministrament elèctric ............................................................... (2)
OGR. Subministrament aigua ................................................................... (2)
OGR. Manteniment comptador aigua ........................................................(1)
OGR. Cànon boca incendis .......................................................................(1)
OPGI. Pòlissa danys materials .................................................................. (1)
OPGI. Pòlissa responsabilitat patrimonial ..................................................(1)
1.112,16 3.929,38

10,93
13,52
13,52
178,74
260,23
223,95
218,71
150,96
99,24
168,56
37,34
236,95
65,58
3.833,45
223,96
223,96
3,02
69,27 69,27
5,55
472,08
13,52
84,94
79,90
8,61
99,56 107,23
172,89
1.493,07
12.830,50
1.675,66
41,17
34,74
232,14
819,18
29.631,34

El total estimat de despeses comunes de l’edifici La Masia en el període del 26 d’abril a
31 de desembre de 2007 és de 29.631,34 €. D’aquesta xifra li correspon a la Universitat
de Barcelona la quantitat de 23.705,07 € (29.631,34x0,8) i a la Diputació de Barcelona
la quantitat de 5.926,27 € (29.631,34x0,2), d’acord amb el coeficients convinguts per
ambdues institucions.
L’Oficina de Gestió de Recintes de la Diputació de Barcelona ha generat cartes de
pagament pels conceptes de consum d’aigua i electricitat corresponents al període
posterior al 26 d’abril de 2007, per un import total de 9.521,22 € segons el següent
detall:
Liquidació 2007-19532...........................................................................
Liquidació 2007-19525 ...........................................................................
Liquidació 2007-21547............................................................................
Liquidació 2007-23168 ............................................................................
Liquidació 2008-0122...............................................................................
Liquidació 2008-02790............................................................................
Total pagament a compte ................................................................
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En l’exercici 2007 les despeses comunes de l’edifici La Masia han estat gestionades pel
Servei de Manteniment d’Instal·lacions, per l’Oficina de Gestió de Recintes i per
l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona. D’acord amb
els paràmetres d’aquesta Memòria Econòmica correspon a la Universitat de Barcelona
assumir despeses per un import total de 23.705,07 €, dels quals es dedueixen en
concepte d’acompte les liquidacions per subministraments d’aigua i electricitat que
sumen una quantitat de 9.521,22 €, restant pendent d’abonar la quantitat de 14.183,85
€, que la Diputació de Barcelona liquidarà mitjançant una nova carta de pagament per
aquest mateix import.

Segon.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
3.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2008 que proposa aprovar la modificació de
les ordenances, taxes i preus públics que regiran per a l’exercici de 2009 i
següents.
“Vistos els escrits presentats pels centres gestors i organismes autònoms d’aquesta
Diputació, proposant les corresponents modificacions i actualitzacions en relació amb
les ordenances, taxes i preus públics que hauran de regir des de l’exercici de 2009.
Atès que les ordenances per a l’any 2009 experimenten modificacions, tant per revisió
dels textos articulats, o fins i tot canvis de denominació, com també per l’actualització
d’algunes de les quanties a proposta dels diferents centres gestors i organismes
autònoms.
Vistes les actuacions derivades de l’adequació de l’estructura organitzativa de la
Diputació de Barcelona, que ha afectat a la denominació de diversos centres gestors,
incidint en les respectives tarifes de taxes i preus públics.
Atès que, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat de resolucions i d’aplegar totes les
modificacions proposades en una sola referència per tal de facilitar la consulta de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, s’estima procedent reunir en un
mateix dictamen l’adopció dels acords relatius a les modificacions proposades,
abocant-se el Ple l’exercici de les competències que en matèria de preus públics té
delegades en altres òrgans.
Pel que fa a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic provincials, es proposa aprovar la seva modificació, amb efectes de
l’exercici 2009 i següents, en el sentit de



a la Secció II, article 3, afegir un paràgraf final per incorporar la previsió dels
certificats de signatura electrònica admesos per efectuar tràmits per internet
a l’article 21, corregir la numeració dels seus apartats
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a l’article 25.3 modificar la redacció, quedant com segueix“ 3. Quan es tracti de
pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines de la
Diputació o en el seu cas a les oficines perifèriques de l’ORGT en el mateix
moment en què hi comparegui l’interessat si aporta els documents originals
acreditatius del pagament”
a l’article 37, afegir a l’inici de l’apartat 3, el següent text “Quan no sigui
possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les
entitats públiques assenyalades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit
contra la Diputació de Barcelona, l’Assessoria Jurídica...”
a l’article 40, eliminar el següent text, donada la seva duplicitat al mateix article,
“L’exercici d’aquestes funcions comporta, si cal, regularitzar la situació tributària
dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions”
a l’article 47.4.b) canviar la paraula municipal per local en el seu redactat
modificar la Disposició Final segona, per recollir-hi les dates d’aprovació
provisional i definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;

tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, aprovar la seva modificació, amb efectes de l’exercici 2009 i
següents, en el sentit de



a l’article 5è, incorporar la denominació de la Llei que s’hi esmenta, “del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals”
modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;

de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.
En matèria de taxes, es proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència provincial, amb efectes de l’exercici 2009 i
següents, en el sentit de:







modificar la seva denominació, per tal d’abreujar-la, en no haver possibilitat de
confusió, passant a denominar-se “Ordenança fiscal reguladora de les taxes
dels centres gestors de la Diputació de Barcelona”
modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació
modificar l’article 2 per tal d’actualitzar el resum dels fets imposables detallats
en les respectives tarifes
modificar l’article 4.2, quedant el redactat de la següent manera “Els obligats
tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, ...”
modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor
modificar la quantia de diverses taxes, de conformitat amb les propostes
rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho justifiquen
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suprimir, la taxa de l’Epígraf I.1.4, per utilització d’espais de l’edifici Batlló, de
l’antic Servei de Logística
imposar la taxa per a utilització d’espais de l’Edifici Londres, 55, a l’Epígraf I.7,
de l’actual Subdirecció de Logística
suprimir, la taxa de l’Epígraf 1.7.2. Auditori, pel Tècnic d’auditori i sala
audiovisual, de l’antic Servei de Logística
donar nova redacció a la regulació de les exempcions de pagament de les
taxes per utilització d’espais, de l’aparcament de vehicles del Recinte Torribera,
de la Subdirecció de Logística
imposar la taxa per a Ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva
zona de domini públic, Epígraf I.1.a) Conduccions en ponts, per metre lineal, de
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
establir una nova reducció de la taxa per l’ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic, Epígraf I.5.2), per als casos de
desistiment o renúncia del sol·licitant, de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
modificar el paràmetre de referència per a establir les bonificacions i
exempcions de la taxa per serveis i activitats, apartats I.3.a i II 3.b. i c, canviat
l’anterior SMI (Sou mínim interprofesional) pel IRSC (Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya), del Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir
imposar taxes per serveis de consulta a internet, impressió de fulls, gravació
d’informació en memòria USB, Epígraf II, de la Gerència de Serveis de
Biblioteques
suprimir la taxa per Ensenyaments reglats del Servei d’Educació, Epígraf II, en
passar a recollir-se com a preu públic
imposar la taxa per Serveis Administratius a l’Escola d’Enginyeria Tècnica en
Teixits de Punt de Canet de Mar, Epígraf II, del Servei d’Educació
suprimir la taxa relativa pels serveis d’audiovisuals de tots els Centres
d’Informació i Centres Culturals dels diversos Parcs Naturals gestionats per
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
imposar taxes per serveis i activitats de lloguer de la casa i dinars, de l’Escola
de Natura de Vallcàrquera, Epígraf II.3.4. de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals
suprimir la taxa per serveis i activitats, antic Epígraf II.4.3, per l’esmorzar de
components de grups en pensió completa, de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals
suprimir la taxa per serveis i activitats, Epígraf II.5.2, per serveis a la zona
d’acampada, de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals;

d’acord amb el redactat que resulta de l’Annex.
Suprimir les taxes gestionades per l’Oficina Tècnica de Turisme, i derogar la seva
Ordenança fiscal reguladora, vigent des de l’exercici 2006, atès que no s’ha proposat
la imposició de taxes corresponents a aquest centre gestor, en passar a recollir-se
com a preus públics.
D’acord amb la proposta formulada per la Gerència de l’Organisme Autònom Institut
del Teatre, suprimir les taxes d’aquest organisme i derogar la seva Ordenança fiscal
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reguladora, vigents a l’exercici de 2008, i acordar la imposició de taxes i l’aprovació
provisional per a l’exercici de 2009 i següents de l’Ordenança fiscal reguladora de les
taxes de l’organisme autònom Institut del Teatre, amb el contingut que resulta de
l’Annex que s’acompanya. La supressió i derogació esmentades restaran
condicionades a l’entrada en vigor de les noves taxes i de l’Ordenança reguladora que
les substitueixen.
Respecte de l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme de Gestió Tributària, vigent
des de l’1 de juliol de 2007, no es proposa cap modificació.
En matèria de preus públics, aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora dels
preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència provincial, per a
l’exercici de 2009 i següents, en el sentit de












modificar la seva denominació, per tal d’abreujar-la, en no haver possibilitat de
confusió, passant a denominar-se “Ordenança reguladora dels preus públics
dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona”
modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació
modificar el primer paràgraf de l’article 2 per millorar la definició que s’hi fa del
concepte de preus públics
modificar l’article 3 per tal d’actualitzar el resum dels serveis i activitats pels que
s’estableixen el preus públics detallats en les respectives tarifes
modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor
modificar la quantia de diversos preus públics, de conformitat amb les
propostes rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho
justifiquen
suprimir el preu públic Epígraf II. Serveis Secretaria Tècnica Parc del
Coneixement, i les corresponents exempcions, de l’anterior Servei de Logística
suprimir el preu públic de l’Epígraf III. 1.1. Tarifa per fotocòpies Recinte
Torribera-CESNID, de l’anterior Servei de Logística
establir el preu públic per ensenyaments reglats universitaris impartits a
l’Escola d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar, Epígraf II. 2,
abans regulat com a taxa, del Servei d’Educació
suprimir el preu públic per serveis de la “Guia d’activitats turístiques a prop de
Barcelona”, antic Epígraf VII, de l’Oficina de Promoció Turística
suprimir el preu públic pels materials d’especialitats de cuina, cuines del món,
Epígraf I, 1.2, de l’antic Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat D-H;

tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
Vistes les memòries i els informes econòmics formulats de conformitat amb allò que
preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Verificat que, en relació als preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència local, que s’estableixen o es modifiquen, els imports
cobreixen el cost del servei prestat o de la activitat realitzada, llevat quan existeixen
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, conforme el
que es preveu a l’article 44 del TRHL.
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals podran emanar al respecte
disposicions interpretatives i clarificadores.
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de
l’àmbit de les seves competències, podran desenvolupar el que es disposa en la Llei
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
Vist l’article 12.2 del TRHL el qual faculta a les entitats locals per a adaptar a través de
les seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el
punt 1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de
cadascuna d’elles.
Vist l’article 15.1 del TRHL el qual determina que les entitats locals hauran d’acordar la
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents
ordenances fiscals.
Vist l’article 16.1 del TRHL relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs.
Vist l’article 17 del TRHL referent als acords provisionals adoptats per les
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals.
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament
a les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
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competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.B) del propi TRHL.
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals.
Vistos els informes emesos per la interventora general i per l’interventor delegat de
l’Organisme autònom Institut del Teatre en relació a les ordenances aplicables a partir
de l’exercici de 2009.
Vista la refosa 1/2008 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials que haurà de regir per a
l’exercici 2009 i següents, de conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles
12.2, i del 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL)
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2009 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats
econòmiques, de conformitat amb allò que disposa l’article 134 del TRHL.
Tercer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2009 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial i per la
prestació de serveis o realització d’activitats de competència provincial, inclosos el
canvi de denominació, que passa a ser el d’Ordenança fiscal reguladora de les taxes
dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, i la imposició, supressió o
modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes, tot plegat com resulta de
l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3, 20.4
i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL.
Quart.- SUPRIMIR amb efectes del 1r de gener de 2009, les taxes que gestiona
l’Organisme autònom Institut del Teatre per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis públics o la realització
d’activitats administratives de competència d’aquesta Diputació i DEROGAR
l’Ordenança fiscal pels conceptes esmentats vigent a l’exercici de 2008, i IMPOSAR
taxes i APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents l’Ordenança
fiscal reguladores de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, pels
conceptes esmentats de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i
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132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL. Condicionar l’efectivitat de la
supressió i derogació de les taxes i ordenança vigent a l’exercici 2008 a l’entrada en
vigor de les noves taxes i de l’Ordenança reguladora que les substitueixen.
Cinquè.- SUPRIMIR amb efectes 1r de gener de 2009, les taxes que gestiona l’Oficina
Tècnica de Turisme i DEROGAR l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes
esmentades vigent des de l’1 de gener de 2006.
Sisè.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2009 i següents la modificació de
l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors de la Diputació per la
prestació de serveis o realització d’activitats de competència provincial, inclosos el
canvi de denominació, que passa a ser el d’Ordenança fiscal reguladora dels preus
públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona, i
l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que es recullen en les seves
tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex, de conformitat amb allò que disposen els
articles del 41 al 47 i 148 del TRHL i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Setè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors acords
provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, durant el termini de trenta dies
a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Vuitè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Novè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, un cop
finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions.
Desè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les ordenances.
Onzè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i
Administracions Públiques, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”
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.

16

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

4.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2008 que proposa aprovar l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona.
“La Diputació de Barcelona, a la vista del nou marc legal derivat de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, va considerar oportú aprovar una ordenança
general que regulés l’activitat subvencionadora de la Corporació, establint les regles
oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i potenciant
simultàniament el control i transparència que el caràcter de públiques confereix a
aquest tipus d’ajudes econòmiques.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 30 de setembre de 2004,
va acordar aprovar inicialment el projecte de l’Ordenança general de subvencions; per
acord del Ple de 25 de novembre de 2004 es van resoldre les al·legacions presentades
i l’Ordenança va ser aprovada definitivament.
Posteriorment, es va publicar i entrar en vigor el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Per altra banda, per Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 25 de febrer de 2008, es va
anul·lar el precepte de l’Ordenança general de subvencions que regulava la concessió
directa de subvencions per import inferior a 3.000 euros.
Aquests dos esdeveniments fan necessari redactar una nova Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona per incorporar les actualitzacions
normatives del nostre Ordenament jurídic en aquest àmbit.
Per Decret de la Presidència d’11 d’abril de 2008 es va resoldre: primer, elaborar una
nova Ordenança general de subvencions, que deixi sense efecte en tota la seva
extensió l’Ordenança vigent, i, segon, constituir una Comissió d’Estudi encarregada de
la redacció de l’Avantprojecte de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Barcelona, en compliment de l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Tanmateix, per Decret de 17 de juliol de 2008 es va modificar la composició dels
membres de l’esmentada Comissió arran dels canvis institucionals i polítics viscuts en
aquesta Corporació.
Aquesta Comissió, en reunió de 16 de setembre de 2008, va emetre informe favorable
sobre l’avantprojecte d’ordenança de subvencions, i va donar per acabada la seva
actuació, tot això a l’empara de l’article 62 del ROAS.
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en
l’article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en
l’article 8.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS.
Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les Ordenances
locals, atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període
d’informació pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per la
presentació de reclamacions i suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l’article
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178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i el 63 del ROAS.
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona, segons el redactat que s’adjunta a aquest dictamen com a Annex.
Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció
de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública,
en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de
l’Ordenança esdevindrà definitiu.
Quart.- Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria
Única, l’entrada amb vigor de la nova Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona comportarà la derogació de l’Ordenança general de
subvencions aprovada en 25 de novembre de 2004, i publicada al BOP número 297,
d’11 de desembre de 2004, i quedaran sense efecte totes les disposicions d’igual o
inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta nova Ordenança general.”
Respecte a aquest Dictamen, el President del grup Popular d’aquesta Corporació,
Xavier García Albiol, manifestà que voldria que per part del Govern, s’expliqués el
motiu per el qual es proposa la modificació de l’ordenança.
Tot seguit, la Presidència abans de donar la paraula al President-Delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, Sr. Roig, cedí l’ús de la mateixa al portaveu del grup de
Convergència i Unió, Sr. Ciurana, el qual anuncià que votarien favorablement la
modificació de l’Ordenança, entre altres coses perquè és conseqüència d’una posició
política que ja vam mantenir l’any 2004, quan es va aprovar l’Ordenança general de
subvencions d’aquesta Casa. L’Ordenança general de subvencions, afegí, provenia de
la Llei de Subvencions que va ser una de les darreres lleis que va aprovar el govern
del Partit Popular a Espanya i recorreguda al Tribunal Constitucional perquè nosaltres
enteníem que envaïa les competències de la Generalitat. Era una llei que, fins i tot el
Partit Socialista s’havia compromès a modificar, i que d’aleshores ençà no només no
s’ha modificat sinó que continua pendent també el recurs. Quan es va aprovar
definitivament aquesta Ordenança, al novembre del 2004, vam dir que hi havia
diversos punts que nosaltres no podíem compartir i per això votàvem contràriament, i
un dels punts que nosaltres dèiem que no podíem compartir és el que després s’ha
traduït en una sentència del TSJC, precisament el contenciós presentat pel Grup
Popular, en el que es diu que les subvencions fins a 3.000 euros, que vostès
consideraven que es podien donar directament sense consignació pressupostària
específica i sense regular-hi un conveni propi, que no pot ser; és a dir, que les
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subvencions fins a 3.000 euros que doni la Diputació han de tenir, sempre, els principis
de concurrència pública o aquests altres dos camins que he esmentat. Nosaltres el
que els hi demanaríem és que, quan des del Grup de Convergència i Unió, més d’una i
de dues vegades, se’ls hi ha demanat més transparència, una política d’atorgament de
subvencions més clara, que no posin el pilot automàtic en resposta. No és una posició
capriciosa o d’oposició per oposició sinó com s’ha demostrat ara el TSJC en aquest
cas ha donat raó a les tesis per nosaltres defensades. En qualsevol cas, com que hi ha
una modificació de l’Ordenança que va en aquest sentit, nosaltres lògicament hi
votarem a favor.
A continuació va fer ús de la paraula el President-Delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns,Sr. Roig per contestar als portaveus dels grups polítics de
Convergència i Unió i Partit Popular. En aquest sentit, començà dient, que a la
pregunta que feia el portaveu del Partit Popular, hem de dir que aquesta nova
Ordenança el que fa és l’adaptació al Reglament general de subvencions, que es va
aprovar el 2006, i aprofitant hem inclòs la sentència que ara feia esment el portaveu de
Convergència. Val a dir que a partir del moment que hi va haver la sentència, es va
donar ja les instruccions a les diferents àrees perquè es procedís en el sentit en què
apuntava la sentència i, per tant, no hagués estat necessari modificar l’Ordenança de
la Diputació. S’ha fet bàsicament per adaptar-la al reglament de la Llei general de
subvencions i, en tot cas, incorporant totes les qüestions que faciliten i que ajuden a
tirar endavant aquest tema.
Tot seguit sol·licità l’ús de la paraula el Sr. García Albiol que volia fer un parell de
puntualitzacions que considerava importants. Vostès mateixos, començà dient, han
reconegut que l’Ordenança es modifica per adaptarla al reglament del govern de
l’Estat, però també com a conseqüència directa del recurs que, des del Partit Popular,
vàrem presentar en el TSJC i que com aquí s’ha apuntat, i s’ha reconegut, va ser un
recurs que nosaltres vàrem guanyar en contra d’aquest govern.
M’agradaria que quedés sobre la taula i que ningú no es porti a engany. Nosaltres,
abans de presentar aquest recurs, vam presentar al·legacions com corresponia i
aquestes al·legacions, per part del govern de la Diputació, van ser desestimades. Ha
hagut de ser un òrgan judicial el que digui que no, que les seves desestimacions doncs
no s’ajustaven a llei i que s’hagin vist obligats, en una part molt important, a la
modificació arran d’aquesta sentència del recurs que, des del Partit Popular, vam
presentar. Per tant, és quelcom que volia deixar que quedés molt clar i que, a la
vegada, jo crec que els ha de servir a vostès com una cura d’humilitat, perquè no
sempre vostès tenen la raó i no sempre l’oposició a la millor s’equivoca i a la millor
estaria bé que, especialment tenint present que som una oposició que entenc i s’ha
demostrat bastant rigorosa que, de tant en tant, alguna de les propostes o
suggeriments que, des del Grup del Partit Popular, els fem els tinguessin en compte.
Felicito també, que s’hi afegeixi a aquestes tesis Convergència i Unió però, clar, diu:
“Aquesta sentència – i li dic amb tot el “carinyo”- aquesta sentència –diu el seu
portaveu- ens ha donat la raó a les nostres tesis”. Bé, doncs segurament sí, a les
seves tesis sí, però el recurs l’ha presentat qui l’ha presentat i, per tant, vostès podien
tenir les tesis però es van quedar quiets i parats.
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Me n’alegro que vinguin a aquestes tesis però cada cosa com és i a cadascú el que li
correspon. Al final del que es tracta és que la Diputació, en aquells aspectes que
nosaltres enteníem que calien millorar com els aspectes de transparència, etcètera, es
vagin corregint. El nostre vot, no obstant, serà d’abstenció en aquesta modificació.
Per finalitzar el debat i poder contestar al Sr. García Albiol, la Presidència cedí l’ús de
la paraula al Sr. Ciurana, el qual manifestà el seu agraïment al senyor Garcia Albiol
per haver-los citat, perquè, afegí, em permet dir que nosaltres també havíem presentat
al·legacions en aquest mateix sentit, evidentment, nosaltres no hem presentat el recurs
contenciós administratiu, cosa que sí que ha fet el Partit Popular, però com es pot
recollir en l’acta del 25 de novembre de 2004, es rebutjaven les nostres al·legacions
que anaven en aquesta mateixa línia. En tot cas, tota vegada que ara corregim part
d’aquest problema que tenia l’Ordenança general de subvencions d’aquesta Casa,
nosaltres hi votarem favorablement.
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.
Servei de Programació
5.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2008.
5.1.- Modificació de crèdit núm. 20/2008
“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
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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.
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 20/2008 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 tres milions setanta mil sis-cents tretze
euros amb vint-i-dos cèntims (3.070.613,22 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.
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5.2.- Modificació 10/2008 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.
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 10/2008 del Pressupost de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre de l’exercici 2008, per un import total de doscents trenta-sis mil set-cents vuitanta-nou euros amb tretze cèntims (236.789,13 EUR),
que es tramita mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de
tresoreria, amb el detall següent:
Suplements de crèdit
Partida de despeses
Concepte
99900 422P3 62300
Finançament (Ingressos)
Concepte
87001

Descripció
Maquinària

Modificació proposada
EUR
236.789,13
Total
236.789,13

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

Modificació proposada
EUR
236.789,13
236.789,13

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
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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.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
6.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2008 que proposa aprovar la segregació,
desafectació i constitució d’un dret de superfície, mitjançant conveni, a favor de
l’Ajuntament de Canet de Mar, sobre un terreny de 390,39 m2 de la finca de
l’Escola de Teixits de Punt.
“Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de la finca de l’Escola de Teixits de
Punt, situada al municipi de Canet de Mar, que consta inscrita a l’Inventari de Béns de
la Corporació amb el codi XXX i la naturalesa jurídica de bé de domini públic afecta al
servei públic.
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar ha executat en l’actualitat un projecte per a la
construcció d’un aparcament subterrani i equipament comunitari en uns terrenys també
propietat de la Corporació sobre els que ja es va constituir en el seu moment un dret
de superfície al seu favor, amb la previsió d’urbanitzar la superfície ocupada per
l’aparcament com a plaça pública i pista poliesportiva.
Vist que la voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar és connectar, més endavant, la
plaça urbanitzada amb el carrer Lluís Domènech i Muntaner, retirant el mur i posant
unes escales des del carrer, de forma que es pugui accedir a la plaça per dos llocs
diferents, per l’indicat, i pel carrer Riera de Gavarra, a més d’utilitzar la superfície
sol·licitada com a part de la pista poliesportiva que es recuperarà en les actuacions
d’urbanització, per a que pugui ser utilitzada pels nens de diferents edats.
Vist que segons projecte aprovat inicialment per l’Ajuntament de Canet de Mar es
pretén construir un edifici de serveis, amb una superfície aproximada de 183,50 m2, en
el lloc de l’edificació existent Serveis i Vestidors, que serà enderrocada, i que
funcionarà com a vestidors i magatzem de la pista poliesportiva situada a la plaça
pública que s’urbanitzarà.
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat formalment a la Diputació de
Barcelona, mitjançant escrit de 8 d’octubre de 2008, la constitució d’un dret de
superfície al seu favor sobre una porció de terreny que forma part de la finca de
l’Escola de Teixits de Punt, propietat de la Diputació, amb una superfície de 390,39 m2,
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per procedir a la construcció de l’edifici de serveis i a la seva urbanització com a
continuació de la plaça pública oberta a la ciutadania i de la pista poliesportiva
esmentada.
Atès que aquesta porció de terreny és l’anomenat sector A, que llinda amb el carrer
Lluïs Domènech i Montaner, pel nord; amb el sector F que forma part dels terrenys de
l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, pel sud; amb la resta de terrenys de
l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar per l’est; i amb cases situades al carrer
Lluïs Domènech, número 3, per l’oest.
Atès que en l’esmentat sector A es troba l’edifici Serveis i Vestidors, que haurà de ser
enderrocat i substituït per un edifici de serveis, que funcionarà com a vestidors i
magatzem de la pista poliesportiva.
Atès que sobre el sector A, de superfície 390,39 m2, la Diputació de Barcelona
considera convenient constituir un dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Canet
de Mar, que es regularà mitjançant un conveni que signaran ambdues parts, per tal
que la corporació municipal construeixi en ell l’edifici de serveis esmentat que també
serà utilitzat, en part, per l’Escola de Teixits de Punt.
Atès que per constituir el dret de superfície sobre el sector A s’ha de procedir a la seva
segregació de la finca de l’Escola de Teixits de Punt, i a la seva desafectació per a què
adquireixi la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
Atès que l’actuació que l’Ajuntament de Canet de Mar té previst dur a terme en el
sector A suposa una millora considerable per al municipi i reverteix directament en un
augment de la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Atès que una de les principals finalitats de la Diputació de Barcelona és contribuir a la
satisfactòria prestació dels serveis i activitats per part dels municipis de la província,
donant-los suport en tot allò que els calgui.
Atès que el sector A no es troba inclòs dins de cap pla o projecte de la Corporació,
vigent o en curs, en el que es prevegi donar-los una utilitat com a bé de domini públic o
afectar-los més endavant a un servei públic.
Atès, així mateix, que no està previst que la superfície del sector A s’ocupi pels serveis
de la Diputació de Barcelona, a excepció d’una part de l’edifici de serveis que es
construirà per l’Ajuntament de Canet de Mar, que serà utilitzada per l’Escola de Teixits
de Punt com a magatzem.
Atès que el dret de superfície tindrà caràcter gratuït, de forma que l’Ajuntament de
Canet de Mar no haurà d’abonar cap contraprestació per la utilització dels espais
propietat de la Diputació de Barcelona.
Atès el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
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capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns.
Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç
compliment de les seves activitats, en relació amb els articles 5 i 10 de la mateixa
norma i en relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb
l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
Atès el que estipulen els articles 81 i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local; l’article 204 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i els articles 20 punts 1 i 2 i 178 del Reglament del patrimoni dels ens
locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, tots ells en relació
a l’alteració de la qualificació jurídica dels béns.
Atès el què disposa l’article 8 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques, normativa bàsica, juntament amb els articles 203, 209,
214 i 219 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que respecta als principis relatius a
la gestió dels béns i drets patrimonials.
Atès el què disposen els articles 8, 40, 41 i 72.1 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que fan referència al règim jurídic
i a la gestió dels béns patrimonials.
Atès el què disposa el Capítol IV del Títol VI de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre
cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reials, concretament en relació al
dret de superfície.
Atès el què disposen l’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, en relació amb l’article 72.3 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals, que admeten l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de
béns patrimonials, en funció de la prestació de serveis i promoció socials que facin
prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
En conseqüència, segons el que disposa l’article 33.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació a les competències del Ple de les
Diputacions, el Cap sotasignat proposa al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’aprovació dels següents
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ACORDS
Primer.- Segregar de la finca de l’Escola de Teixits de Punt, situada al municipi de
Canet de Mar, propietat de la Diputació de Barcelona, que figura inscrita a l’Inventari
de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu XXX i al Registre de la Propietat com a
finca número XXX, al tom X, llibre X, foli X, inscripció X, i amb referència cadastral
XXX, una porció de terreny amb una superfície de 390,39 m2, que correspon al sector
A del plànol que s’adjunta en el conveni previst a l’acord tercer, i que llinda amb el
carrer Lluïs Domènech i Montaner, pel nord; amb el sector F que forma part dels
terrenys de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, pel sud; amb la resta de
terrenys de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar per l’est; i amb cases situades
al carrer Lluïs Domènech, número 3, per l’oest.
Segon.- Desafectar com a bé de domini públic afecte a un servei públic i, en
conseqüència, qualificar-la com a bé patrimonial, la superfície de 390,39 m2 segregada
en el punt anterior.
Tercer.- Constituir un dret real de superfície sobre la porció de terreny de 390,39 m2
que s’ha segregat de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, d’acord
amb la minuta de conveni que s’acompanya com a annex.
Quart.- Sotmetre a informació pública l’expedient, per un termini de vint dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que s’exposarà
al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les al·legacions
que s’estimin convenients.
Cinquè.- Declarar que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit
d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament l’alteració de la
qualificació jurídica esmentada a l’acord segon, així com la constitució d’un dret de
superfície sobre el terreny de superfície 390,39 m2, establert a l'acord tercer, sense
necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
Sisè.- Elevar a escriptura pública la constitució del dret de superfície previst al conveni
que es formalitzarà entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar.
Setè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Canet de Mar, per al seu
coneixement i efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
7.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2008 que proposa aprovar l’organigrama de
l’Àrea de Benestar Social.
“Vista la proposta de la Coordinació de l’Àrea de Benestar Social de modificar la seva
estructura directiva, amb l’objectiu de garantir l’adequació del seu organigrama a les
necessitats del servei derivades de l’impuls, desenvolupament i execució del Pla de
mandat 2008-2011 en el seu àmbit d’actuació.
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Atès que el Pla de Mandat 2008-2011 determina que cal enfortir els serveis socials
municipals per què aquests puguin desplegar la nova Llei de Serveis Socials i tots els
serveis que desenvolupa el nou Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal i la
Dependència.
Atès que la creació de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i
Respir, i de l’Oficina de Gestió Assistencial permetrà un millor impuls i coordinació dels
serveis assistencials que, en el marc de l’atenció a la dependència, ofereix la
Corporació.
Atès que la creació de l’Oficina de Suport Tècnic a l’Autonomia Personal i Atenció a la
Dependència, en el si de la Gerència de Benestar Social, permetrà aprofundir en la
línia de treball de suport als municipis en un context de consolidació del sistema
estatal d’atenció a la dependència i la imminent creació de l’Agència Catalana de la
Dependència.
Vist que l’article 33.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local atribueix al Ple de la Corporació l’organització de la Corporació, en tot allò que fa
referència a la creació, modificació o supressió de les Àrees competencials, Gerències
i Direccions de Serveis.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’organigrama de l’estructura directiva de l’Àrea de Benestar Social,
de conformitat amb l’organigrama que resta reflectit a l’annex, i d’acord amb els canvis
que es referencien a continuació:
a) Estructures directives que es suprimeixen:
 Oficina de Gestió de la Informació i Processos Interns
 Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir
b) Estructures directives que es creen:
 Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir
 Oficina de Gestió Assistencial
 Oficina de Suport Tècnic a l’Autonomia Personal i a la Dependència
c) Altres llocs de treball que es suprimeixen
 Secció de Gestió Assistencial
Segon.- Fixar el dia 1 de novembre de 2008, com a data d’efectes d’aquesta
resolució.”
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.

27

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Organisme de Gestió Tributària
8.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olivella, 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’Olivella en data 29 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.
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’Olivella, en data 29
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:
- 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.
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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9.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 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’Olesa de Montserrat, 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’Olesa de
Montserrat en data 24 de juliol 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
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.

qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
Dictar provisions de constrenyiment.
Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
Liquidar interessos de demora.
Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
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.
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’Olesa de Montserrat 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.
10.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palafolls, 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 Palafolls en data 7 d’agost 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
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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 Palafolls, en data
7 d’agost 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:
- Execucions subsidiàries
▪ 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 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.
11.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Piera, 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 Piera en data 30 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.
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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 de Piera, en data 30
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 – Contribucions especials
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ 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 recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Quotes urbanístiques
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Altres ingressos de dret públic 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.
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IV – Altres ingressos de dret públic no tributaris: Llar d’infants i 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.
▪ 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 Piera a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
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▪
▪

Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ 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.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ 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
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. Taxa
cementiri municipal. Taxa entrada vehicles-guals.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ 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 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 subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
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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.
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 – Impost de 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.
VIII – Taxa d’expedició de documents i activitats jurídiques-administratives. Taxa per
Llicències urbanístiques. Taxa per Llicències d’obertura d’establiments. Taxa
d’ocupació del sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa per la prestació dels serveis
d’Intervenció integral en les activitats i instal·lacions. Taxa per Llicències de primera
ocupació. Taxa pel servei de clavegueram. Taxa per la prestació de serveis culturals,
educatius, socials o de lleure. Taxa per retirada de vehicles abandonats en la via
pública. Taxa pel servei d’inspecció. Taxa per parades, barraques, casetas de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics.
▪ 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 de dret públic no tributaris: Prestació de serveis de publicitat a la
radio i a la televisió Municipals, Execucions subsidiàries 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.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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12.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, 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 Premià de Dalt en data 15 de setembre 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 Premià de Dalt, en
data 15 de setembre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
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▪
▪
▪
▪

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Taxa per la prestació del servei d’atenció domiciliaria. Taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del mercat municipal. Taxa per la
prestació de serveis a les escoles bressol municipals. Taxa per la prestació de serveis
per ensenyaments especials a establiments municipals. Taxa per llicències
urbanístiques. Taxa per expedició de documents administratius i plaques. Taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials
de construcció, runes, puntal, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Taxa
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries de carrer i ambulants.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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IV – Execucions subsidiàries
▪ 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.
V – Contribucions especials
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Quotes urbanístiques
▪ 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.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Premià de Dalt a favor de la
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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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.

II – Impost sobre activitats econòmiques
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
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▪
▪
▪
▪

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrec 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 tributaries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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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.
▪ 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 cementiri municipal. Taxa de recollida domiciliària d’escombreries i
tractament de les mateixes. Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe. Taxa de clavegueram. Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada
pública. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del
pavelló poliesportiu municipal. Taxa per la prestació del servei d’atenció domiciliaria.
Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del mercat
municipal. Taxa per la prestació de serveis a les escoles bressol municipals. Taxa per
la prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments municipals. Taxa
per llicències urbanístiques. Taxa per expedició de documents administratius i plaques.
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i ambulants.
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert.
▪ 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.
IX – Quotes d’urbanització
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dicta lar 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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X – Sancions diverses
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dicta lar provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI – Execucions subsidiàries
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dicta lar 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.
XII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – Crèdits incobrables
L’aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes –incloses les multes de trànsit- i
ingressos per rebut).”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
13.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 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 Santa Eulàlia de Ronçana en data 17 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.
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 Santa Eulàlia de
Ronçana, en data 17 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 expedició de documents administratius i altres serveis administratius
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació 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 de dret públic, tant tributaris com no tributaris, que l’Ajuntament
pugui liquidar
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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14.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, 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 Vacarisses en data 31 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.
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 Vacarisses, en
data 31 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:
- Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta Corporació, en via
constrenyiment dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores (Juntes de Compensació i Entitats Urbanístiques de Conservació) del
municipi de Vacarisses, un cop providenciat el constrenyiment per l’Ajuntament.
▪
▪
▪
▪
▪

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

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

44

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
15.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària.
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Vic, 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 de Vic en data 8 de
setembre 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.
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b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Vic 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 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecans, 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 Viladecans en data 24 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.
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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.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecans, en
data 24 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.- Quotes d’urbanització
La delegació de les facultats que la legislació urbanística atorga a l’Ajuntament de
Viladecans, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques col·laboradores del municipi de Viladecans (Juntes de Compensació i
entitats Urbanístiques de Conservació), un cop providenciat el constrenyiment per
l’Ajuntament. L’abast de la delegació és el següent:
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recurs que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II.- Procediments sancionadors.
La delegació de les facultats de cobrament en via de constrenyiment, de les sancions
imposades per l’Ajuntament de Viladecans a les persones físiques i jurídiques. L’abast
de la delegació és el següent:
▪ 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, a excepció
d’aquells que estiguin relacionats amb la sanció, i el procediment sancionador.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- 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:
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I.- Altres ingressos de dret públic:
▪ Execucions subsidiàries
▪ Cànon per instal·lació en terreny d’ús públic
▪ Sancions tributàries
▪ Interessos de demora
▪ Recàrrec de extemporaneïtat
▪ Altres ingressos de dret públic que l’Ajuntament pugui liquidar
L’abast de la delegació és el següent:
▪ 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.
17.- Dictamen de data 29 de setembre de 2008 que proposa aprovar l’acceptació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
“El Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en data 31 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.
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Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de
Mar, en data 31 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.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrec 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 tributaries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II.- Taxa per la concessió de llicències urbanístiques, sempre i quan es generi també
liquidació de l’ICIO. Taxa per l’expedició de plaques d’obres, relatives a aquelles
subjectes a l’ICIO. Taxa per l’ocupació de la via pública, quan es derivi de la concessió
de llicències urbanístiques, que comportin liquidació per l’ICIO.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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2.- Acceptar la modificació de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona
mitjançant anteriors acords plenaris que, aquests efectes, s’hauran d’entendre
modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
municipals en el sentit que s’especifica seguidament:
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels qual
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,
excepte en les sancions diverses on les funcions delegades s’iniciaran amb la
recaptació voluntària.
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 Vilassar de Mar a favor de la
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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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
Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ 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 recàrrec 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 tributaries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Contribucions especials
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada pel tresorer de 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 – Taxa per cementiri municipal. Taxa de recollida, transport i tractament de residus
sòlids urbans. Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de
via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Taxa de clavegueram. Taxa per l’ocupació de la via pública, quan es derivi de la
concessió de llicències urbanístiques, que comportin liquidació per l’ICIO. Taxa per
l’expedició de plaques d’obres, relatives a aquelles subjectes a l’ICIO.
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert.
Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert.
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.

IX – 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.
X – Sancions diverses
▪ 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.
XI – Execucions subsidiàries
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
▪ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII – Crèdits incobrables
L’aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut,
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels
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quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació
en via de constrenyiment (ingressos directes –incloses les multes de trànsit- i
ingressos per rebut).”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE CULTURA
18.- Dictamen de data 6 d’octubre de 2008 que proposa aprovar inicialment el
reglament del servei públic de menjador escolar i monitoratge en temps de
migdia dels alumnes de l’EESA/CPD i del servei complementari de Barrestaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre.
“Atès que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió extraordinària
celebrada el dia 28 de juliol de 2008, va aprovar entre d’altres, l’expedient de
contractació per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió,
dels serveis de menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de
migdia dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori
Professional de Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar-Restaurant de la
seu de Barcelona de l’Institut del Teatre.
Atès que en el mateix acord s’establia que el reglament regulador del servei ve
determinat en el Reglament General de l’Institut del Teatre, sens perjudici que
posteriorment s’aprovi per l’òrgan competent.
Vist que en el plec de clàusules d’explotació és obligatori fer constar la menció del
reglament regulador del servei, segons el que disposen els articles 232 del decret
179/1995, de 13 de juny (pel qual s’aprova Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals), en relació amb l’article 270 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
endavant TRLMC-).
Atès que resulta necessària l’aprovació d’un reglament regulador del servei que reguli
el conjunt de drets i obligacions dels usuaris.
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.
Atès que és previst sotmetre el present projecte de reglament a la consideració de la
Junta de Govern de l’Organisme (sessió del 15.10.2008) com a proposta a formular al
Ple de la Diputació de Barcelona per a la seva aprovació.
Vist el que disposa l’article 44.2.b del Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona, en quant atribueix la competència sobre l’aprovació de les ordenances i
reglaments al Ple de la Diputació de Barcelona, en relació amb els organismes
autònoms d’ella dependents, tal i com es contempla en l’article 178 del TRLMC i a
l’article 49 de la L 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Atès que per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 17.6.2004, es va
aprovar inicialment l’adequació dels organismes autònoms dependents de la Diputació
al règim jurídic previst a l’article 85 bis de la L 7/1985, entre ells l’Institut del Teatre,
amb l’adaptació dels seus estatuts respectius i les adscripcions que s’indicaven.
Atès que aquest acord es va sotmetre a informació pública i no es va formular cap
al·legació ni suggeriment, raó per la qual els acords sobre l’aprovació inicial van
esdevenir definitius, i conseqüentment es va adscriure a l’Organisme Autònom Institut
del Teatre a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 192, de data
11.8.2004).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Presidència
delegada sotasignat, a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, proposa que per
part de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura s’informin favorablement i
s’elevin al proper Ple, als efectes de la seva aprovació, els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment el reglament del servei públic de menjador escolar i
monitoratge en temps de migdia dels alumnes de l’EESA/CPD i del servei
complementari de Bar-restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE MENJADOR ESCOLAR I MONITORATGE EN
TEMPS DE MIGDIA DELS ALUMNES DE L’EESA/CPD I DEL SERVEI COMPLEMENTARI
DE BAR-RESTAURANT DE LA SEU DE BARCELONA DE L’INSTITUT DEL TEATRE
2008
Taula:
Article primer.- Objecte del Reglament.
Article segon.- Titularitat del servei.
Article tercer.Forma de gestió del servei.
Article quart.Prestacions i usuaris del servei.
Article cinquè.- Accés a les prestacions del servei de menjador escolar.
Article sisè.Condicions de la prestació del servei públic.
Article setè.Règim de responsabilitat.
Article vuitè.Preus públics del servei.
Article novè.Interpretació d’aquest Reglament.
Article desè.Règim jurídic del servei.
Article onzè.Jurisdicció competent.
Disposició addicional
Annexos:
I. Relació de maquinaria i mobiliari de la cuina-cafeteria de la Seu de l’Institut del Teatre
afectats al servei públic.
II. Instal·lacions a les quals s’aplica el Reglament (emplaçament físic, descripció, plànols).

Article primer.- Objecte del Reglament.
L’objecte del present Reglament és definir i regular la prestació del servei públic de menjador
escolar i monitoratge en temps de migdia dels alumnes i del servei complementari de barrestaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre.
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Les instal·lacions a les quals serà d’aplicació el present Reglament es detallen a l’annex, que
serà objecte d’actualització, si és necessari, de manera independent del propi Reglament.
No s’entendrà com a modificació del Reglament la incorporació de noves instal·lacions o la
desaparició d’alguna de les actuals.
Article segon.- Titularitat del servei.
L’activitat pròpia del servei públic de menjador escolar i monitoratge en temps de migdia dels
alumnes i del servei complementari de bar-restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del
Teatre, objecte d’aquest Reglament, resta assumida com a servei propi de la Diputació de
Barcelona, adscrit a l´Institut del Teatre.
Article tercer.- Forma de gestió del servei.
El servei públic de menjador escolar i monitoratge en temps de migdia dels alumnes i del servei
complementari de bar-restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre es prestarà en
règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta.
La forma de prestació del servei podrà modificar-se de conformitat amb allò que determina la
normativa de règim local de Catalunya.
Article quart.- Prestacions i usuaris del servei.
1. Les prestacions del servei públic són integrades per les categories de serveis següents:
servei bàsic de menjador escolar i monitoratge en temps de lleure, servei complementari de
bar-restaurant, i un servei afegit de microones per a consum propi.
2. El servei bàsic de menjador escolar i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia
dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de
Dansa de l’Institut del Teatre (EESA/CPD) oferirà, d’acord amb les necessitats alimentàries
específiques de l’alumnat de dansa, un menú tipus (amb variació de règims estiu-hivern i
hipocalòric-astringent) i un menú alternatiu vegetarià (amb variació de règims estiu-hivern).
El servei de monitoratge en temps de lleure consistirà en la conducció i guia d’activitats
d’acompanyament dels alumnes usuaris d’aquest servei en el decurs de les dues hores diàries
que conformen el temps de dinar i lleure per a cadascun dels torns que s’estableixi en l’horari
marc d’entre les 13:30 i les 16:00 hs durant tots els dies del calendari oficial escolar.
A més dels alumnes de l’EESA/CPD, l’Institut del Teatre podrà també estendre la consideració
d’usuaris d’aquest servei a altres col·lectius d’alumnes per raó de les específiques necessitats
socioeducatives que es presentin.
3. El servei complementari de bar-restaurant de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre es
prestarà en la modalitat d’autoservei a les categories d’usuaris següents:
-Alumnes, professors i altre personal al servei de l’Institut del Teatre, els quals
s’identificaran mitjançant una tarja acreditativa.
-Usuaris externs a l’Institut del Teatre, que hi siguin amb motiu de l’organització de
congressos, seminaris, festivals o altres esdeveniments de caire educatiu i/o cultural.
El servei de bar-restaurant funcionarà de dilluns a divendres en un horari general de 7:45 a
19:00 hs., que podrà ser flexibilitzat en relació amb l’hora de tancament en els termes acordats
prèviament entre la Gerència de l’Institut del Teatre i el gestor del servei en funció de les
necessitats i demanda reals detectades, i oferirà, com a mínim:
-Un menú esmorçar, en horari de 9:30 a 12:30 hs, que inclourà l’opció entre un menú
d’entrepà gran/petit, beguda i pasta, i un menú de pasta i café.
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-Un menú dinar, en horari de 13:30 a 15:30 hs, que inclourà l’opció entre un menú de
dos plats, de plat únic, de plat combinat, i de menú entrepà.
-Funcionarà com a servei de bar els dies del cap de setmana en què hi hagi
representació al Teatre Ovidi Montllor, des d’una hora abans de l’inici de la funció i fins
una hora després de la seva finalització.
4. El servei de posada a disposició de microones o consum propi, afegit als anteriors, s’adreça
al col·lectiu d’alumnes o als d’altres usuaris del servei de bar-restaurant de l’Institut del
Teatre que sols necessiten escalfar el menjar que aporten.
Article cinquè.- Accés a les prestacions del servei de menjador escolar.
1. Per tal d’accedir a les prestacions del servei de menjador escolar i monitoratge en temps de
lleure dels alumnes de l’EESA/CPD caldrà fer l’oportuna sol·licitud de reserva d’alta al servei
en el moment de formalització de la matrícula acadèmica o bé posteriorment.
El nombre de places es certificarà per l’Institut del Teatre a l’inici de cada curs escolar.
2. La formalització de la reserva per part de l’alumne interessat comportarà l’autorització
d’entrada a les instal·lacions sol·licitada per al període que s’hi hagi especificat i implicarà
l’acceptació del present Reglament.
Article sisè.-

Condicions de la prestació del servei públic.

A.

DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS:

1.

Són drets dels usuaris del servei públic els següents:
a) Gaudir en condicions d’igualtat de les prestacions pròpies del servei de conformitat
amb el que disposa aquest reglament i la normativa sectorial aplicable, sense que
pugui produir-se discriminació per raó de sexe, origen nacional, religió o estat de
salut.
b) Sol·licitar en casos justificats la confecció d’un menú específic de règim per causa de
problemes de salut, aportant la prescripció facultativa pertinent.
c) Tenir exposats a disposició els preus públics dels productes i begudes alimenticis del
servei de bar-restaurant aprovats en cada moment per l’Institut del Teatre.
d) Tenir a la seva disposició els fulls de reclamacions normalitzats segons s’estableix
reglamentàriament.

2.
Són obligacions dels usuaris en el desenvolupament de les diferents prestacions del
servei públic les següents:
a) Respectar els horaris establerts de funcionament i/o prestació dels serveis.
b) Respectar les instal·lacions dels serveis, tant els locals com el seu contingut, mobiliari,
materials i estris, sense malmetre’ls en cap moment, i sense efectuar-hi cap tipus de
canvi o modificació sense autorització del personal encarregat o dels monitors. En
aquest sentit, un cop finalitzada la prestació diària del servei de menjador escolar i
monitoratge de lleure hauran de romandre en perfecte estat d’ús, ordre, manteniment
i conservació.
c) Tenir cura en tot moment de respectar les mínimes normes socials d’usos i costums
de convivència i d’higiene que, d’altra banda, han de concórrer i ser respectades en
tota conjunció o activitat social o pública, i de no pertorbar l’ordre públic del recinte per
tal d’evitar molèsties entre les diferents activitats que simultàniament s’hi puguin
celebrar.
d) Seguir les indicacions que els siguin formulades pel personal encarregat i els monitors
quant a l’organització i desenvolupament dels serveis.
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e)
Abstenir-se de fumar en cap dependència de l’Institut del Teatre.
f)
Abstenir-se de fer entrar animals a les instal·lacions afectades als serveis,
excepte els gossos pigalls.
3.
Les anteriors obligacions tenen el caràcter de condicions mínimes i resolutòries, en el
sentit de que l’incompliment o inobservança d’alguna d’elles podrà donar lloc a què l’usuari
infractor sigui obligat de ple a suspendre el gaudi de la prestació del servei i a desallotjar i
abandonar les instal·lacions d’aquest, de forma immediata.
4.
Tal decisió resolutòria podrà ésser adoptada, d'ofici o a instància de part, pel personal
de l’Institut del Teatre responsable de les instal·lacions afectades al servei públic, o bé, en
defecte de la presència d'altra autoritat superior, pel personal responsable designat per
l'empresa gestora dels serveis a fi de coordinar l'oferta de les seves prestacions.
B.
DRETS I OBLIGACIONS DEL GESTOR DELS SERVEIS EN LA SEVA RELACIÓ AMB
ELS USUARIS:
1.
Són drets del gestor de la prestació dels serveis els que es derivin del contracte
administratiu que subscrigui amb l’Institut del Teatre a l’objecte de l’esmentada gestió.
2.
Són obligacions generals del gestor de la prestació dels serveis, amb caràcter comú al
servei bàsic de menjador escolar i monitoratge i al servei complementari de bar-restaurant, les
següents:
a) Prestar el servei per sí mateix amb la continuïtat i regularitat que hagi acordat l’ens
local contractant sense altres interrupcions que les que es produïrien si la gestió es
prestés de forma directa. En cas d’extinció normal del contracte de gestió, el
contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
b) Vetllar pel compliment estricte dels paràmetres higienicoalimentaris dels aliments i
begudes que es serveixin al bar-restaurant. L’Institut del Teatre es reserva la facultat
de sol·licitar, d’ofici o bé a proposta de l’AMPA del propi Institut en exercici de les seves
funcions consultives i d’assistència, les anàlisis i comprovacions de qualitat pertinents
al respecte.
c) Tenir en tot moment a disposició de l’Institut del Teatre la documentació del propi
sistema d’autocontrol i anàlisi de la qualitat que garanteixi la traçabilitat dels productes i
begudes alimentaris que serveix des de l’origen fins el punt de consum del servei.
d) Vetllar pel correcte manteniment de les instal·lacions, aparells i estris del barrestaurant en condicions constants d’higiene i netedat.
e) Respondre en tots els ordres davant els usuaris que resultessin afectats en cas de
produir-se qualsevol tipus de toxinfecció degut a l’incompliment dels apartats anteriors.
f) Subscriure una pòlissa de responsabilitat civil professional i mantenir-la vigent fins a
l’extinció del contracte de gestió de la prestació del servei públic.
g) Tenir a disposició dels usuaris els fulls de reclamacions normalitzats segons s’estableix
reglamentàriament.
3.
Són obligacions del gestor de la prestació dels serveis, amb caràcter específic en
relació al servei bàsic de menjador escolar i monitoratge, les següents:
a) Servir els àpats amb puntualitat i segons els horaris prèviament fixats, ajustant el
nombre d’àpats totals i els de règim a les modificacions indicades per l’Institut del
Teatre.
b) No efectuar cap canvi de menú o ingredients sense la prèvia autorització de l’Institut del
Teatre.
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c) Respondre del compliment, per part dels monitors de temps de migdia, de les directrius
sobre vigilància de menjadors tant dins el temps destinat a alimentació com durant el
temps de lleure, d’acord amb la línia educativa de l’Institut del Teatre.
4.
Són obligacions específiques del gestor de la prestació dels serveis, amb caràcter
específic en relació amb el servei complementari de bar-restaurant, les següents:
a) Tenir obertes les instal·lacions del bar-restaurant durant l’horari establert a l’apartat 3
de l’article quart.
b) Vetllar pel consum responsable de begudes alcohòliques en el recinte del bar i limitar
aquesta venda segons s’estableix legalment.
c) Prestar exclusivament el servei de bar-restaurant en les instal·lacions pròpies d’aquest.
La utilització de la terrassa annexa resta exclosa de l’activitat i si el gestor vol utilitzar-la
haurà de sol·licitar la corresponent autorització expressa a l’Institut del Teatre.
Article setè.-

Règim de responsabilitat.

1. Els usuaris respondran en els termes previstos a la legislació vigent dels danys i perjudicis
causats a les instal·lacions i al seu entorn.
2. En cas de produir-se deterioraments o danys, el responsable restarà obligat de ple i de
forma immediata i automàtica a la reposició del detriment ocasionat o al pagament del seu
equivalent econòmic.
Article vuitè.- Preus públics del servei.
1. Els usuaris del servei de menjador escolar i monitoratge en temps de migdia de l’EESA/CPD
hauran d’abonar amb caràcter mensual els preus públics establerts pels dies efectius de
prestació gaudits en el període del corresponent mes vençut i d’acord amb les reserves que
hagin efectuat a l’efecte diàriament.
2. Els usuaris del servei de bar-restaurant hauran d’abonar els preus públics fixats d’acord amb
el procediment legalment establert.
Article novè.- Interpretació d’aquest Reglament.
La capacitat i competència per a la interpretació i aplicació d’aquestes normes, així com per a
la cobertura de les seves eventuals llacunes, correspon a l’Institut del Teatre.
Article desè.- Règim jurídic del servei.
En tot el que no sigui previst en el present Reglament, serà d’aplicació supletòria el règim
estatutari de l’Institut del Teatre (Estatuts aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona en data
de 17 de juny de 2004 i publicats al BOPB núm. 192, d’11.08.2004, p. 5 i 29-36), el Reglament
de Règim Interior de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de
Dansa de l’Institut del Teatre (aprovat pel seu Consell Escolar el 15 de setembre de 2008), la
legislació vigent en matèria de Règim Local, i, especialment i preferentment:
a) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
b) El Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
c) La normativa sectorial aplicable als ens locals en matèria de menjadors escolars de centres
docents públics, serveis de lleure i restauració, i, per aplicació supletòria dels seus principis,
el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de menjador als centres
docents públics de titularitat del Dept. d'Ensenyament.

59

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

d) Les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics
d’educació secundària per al curs 2008-2009, aprovades per Resolució del Departament
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya de 30 de juny de 2008.
e) La resta de normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Article onzè.- Jurisdicció competent.
Els conflictes que es produeixin en el desenvolupament de la prestació del servei es dirimiran
davant els tribunals competents de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Disposició addicional
Aquest Reglament és un document bàsic d’obligat compliment i podrà ser complementat en
funció de l’evolució de les particulars necessitats de les prestacions del servei públic, d’ofici o a
proposta de les empreses gestores i prèvia aprovació de l’òrgan competent de la Diputació de
Barcelona.
Annexos
I.

Relació de maquinaria i mobiliari de la cuina-cafeteria de la Seu de
l’Institut del Teatre afectats al servei públic.

II. Instal·lacions a les quals s’aplica el Reglament (emplaçament físic, descripció,
plànols).”

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords durant el termini de 30
dies, als efectes de presentació d’al·legacions, reclamacions i suggeriments,
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com en el tauler
d’edictes de la Corporació. En cas de no haver-hi cap al·legació, reclamació o
suggeriment, els acords inicials esdevindran definitius.
Tercer.- Notificar, els presents acords a l’Organisme Autònom de la Diputació de
Barcelona, Institut del Teatre.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 15 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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