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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2008

A la ciutat de Barcelona, el dia 27 de novembre 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 segon, Màrius
García Andrade, del vicepresident tercer, Jaume Vives Sobrino, del vicepresident
quart, Carles Martí Jufresa, el vicepresident cinquè, Lluís Recoder Miralles. i de les
diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat
Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar,
Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume
Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, M. Angeles Esteller
Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo,
Xavier Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles
García Cañizares, Carme García Lores, Carme García Suárez, Montserrat Gatell
Pérez, Dolores Gómez Fernández, 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.
Van excusar la seva assistència el vicepresident primer, Bartomeu Muñoz Calvet i el
diputat José Manuel González Labrador.
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 30
d’octubre de 2008.
Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de
data 30 d’octubre 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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1.- Dictamen de data 24 d’octubre de 2008 que proposa formalitzar una addenda,
que modifica la clàusula tercera del Protocol signat en data 25 de maig de 1999
entre el llavors Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, en
relació amb l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona
adscrita a la UPC.
“I.- ANTECEDENTS
En data 25 de maig de 1999 es formalitzà un Protocol entre el llavors Comissionat per
a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la
Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant UPC) en relació amb l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona, adscrita a la UPC.
En el dit Protocol es fixaven les clàusules en virtut de les quals els signants promovien
la incorporació de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona
(EUETAB) en el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) d’acord amb les
previsions dels estatuts consorcials.
La clàusula tercera del Protocol fixava el següent:
 “La Diputació de Barcelona continuarà finançant majoritàriament l’Escola fins al
31 de desembre de 2003 i anirà decreixent de forma progressiva la seva aportació
en el capítol d’ingressos del Consorci entre el 2004 i el 2010 d’acord amb el
següent calendari:

Anys
Ptes. anyals
2000
581.000.000
2001
581.000.000
2002
3.491.880,33
2003
3.491.880,33
2004
2.404.048,42
2005
1.652.783,29
2006
1.202.024,21
2007
901.518,16
2008
601.012,10
2009
480.809,68
2010
306.516,17
L’any 2005, per acord del Consell de Govern del Consorci Escola Industrial de
Barcelona (CEIB) es van iniciar els tràmits que legalment corresponien per dur a terme
la desadscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona
de la Universitat Politècnica de Catalunya i la seva integració a aquesta Universitat.
Tot seguit es transcriu el contingut de l’acord referenciat.
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 “Una de les finalitats fundacionals del Consorci Escola Industrial de Barcelona, és la
gestió de centres docents universitaris per a la seva integració al sistema universitari
públic de Catalunya i, en particular, a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 Pel que fa a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona
(EUETAB), coneguda també com Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), el
gener de 2005 es va a dur a terme el trasllat de l’Escola al Campus del Baix Llobregat de
la Universitat Politècnica de Catalunya, en compliment dels acords al respecte entre les
institucions consorciades.
 Per al procés d’integració de l’Escola a la UPC, aquesta és competència del Govern de
Catalunya.
 Tanmateix, calen uns processos previs que es considera adient iniciar per tenir la
documentació preparada i, quan les institucions ho acordin, presentar aquesta
documentació al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació del
Govern de Catalunya.
 Atès que, d’acord amb la legislació vigent correspon al titular del centre iniciar el procés i
sol·licitar al Rector de la desadscripció de l’Escola per a la seva integració en aquesta
Universitat; aquest Consell de Govern, a proposta de la Comissió Permanent ACORDA:
1. Iniciar els tràmits que legalment corresponen a la desadscripció de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona (EUETAB) de la
Universitat Politècnica de Catalunya, per a la seva integració en aquesta
Universitat.
2. Sol·licitar al Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya la desadscripció de
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona (EUETAB) de la
Universitat Politècnica de Catalunya, per a la seva integració en aquesta
Universitat.
3. Encarregar al director del CEIB, senyor J.C.P., la redacció de la Memòria que,
d’acord amb la legislació vigent, ha d’acompanyar la sol·licitud esmentada al punt
anterior”.

II.- SITUACIÓ ACTUAL QUE ACONSELLA LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI.
A la vista dels acords esmentats i de la integració de l’Escola a la UPC, la Gerència de
la UPC va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la possibilitat de transferir directament
a la UPC el finançament compromès.
També, la Direcció del CEIB, atesa la integració de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona a la UPC, també va sol·licitar que la quantitat corresponent a l’exercici 2008
fos ja transferida directament a la UPC mentre es treballava en la modificació del
conveni inicial per tal de deixar constància de la situació actual, la qual cosa s’ha fet en
aquest exercici 2008 a través de la figura de l’endós.
Per tal d’ajustar els pagaments pendents a la realitat actual, les parts que van signar el
Protocol l’any 1999 consideren oportú afegir una addenda al Protocol formalitzat l’any
1999 per deixar constància de la situació actual, acordant que les quantitats que la
Diputació de Barcelona havia de transferir al CEIB en els exercicis 2009 i 2010 es
transfereixin directament a la UPC.
Cal tenir en compte que aquesta addenda serà signada pel Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, atès que a l’any 1999 va signar
el Protocol el llavors Comissionat per a Universitats i Recerca i és ara el dit
Departament qui assumeix les competències del Comissionat.
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D’altra banda, també formalitzarà l’addenda el Consorci Escola Industrial de
Barcelona, que és l’entitat que de conformitat amb el Protocol ha vingut rebent les
transferències de la Diputació de Barcelona.
L’addenda implica bàsicament una modificació en el creditor que haurà de rebre les
aportacions de la Diputació de Barcelona vinculades a l’Escola.
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 inicial va ser aprovat pel Ple de la Diputació, en la sessió
celebrada el 6 de maig de 1999.
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 la formalització d’una addenda al Protocol signat en data 25 de maig
de 1999 entre el llavors Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (en
endavant UPC) en relació amb l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de
Barcelona, adscrita a la UPC. La dita addenda modifica la clàusula tercera del dit
Protocol i el seu contingut es transcriu a continuació.
“ADDENDA AL PROTOCOL FORMALITZAT EN DATA 25 DE MAIG DE 1999 ENTRE EL
LLAVORS COMISSIONAT PER A UNIVERSITATS I RECERCA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ENGINYERIA
TÈCNICA AGRÍCOLA DE BARCELONA
INTERVENEN
EL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA de la Generalitat de
Catalunya, representat per l’Hble. Conseller Sr. Josep Huguet i Biosca;
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. President, Sr. Antoni Fogué
Moya, assistit per la Secretària general de la corporació, Sra. Petra Mahíllo García;
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, representada pel Magnífic Rector, Sr.
Antoni Giró Roca;
EL CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA, representat pel seu President, Sr.
Joan Majó Roca;
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per subscriure la
present addenda i
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MANIFESTEN
1. Que en data 25 de maig de 1999 es formalitzà un Protocol entre el llavors
Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant UPC)
en relació amb l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona,
adscrita a la UPC.
Que en el dit Protocol es fixaven les clàusules en virtut de les quals els signants
promovien la incorporació de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de
Barcelona (EUETAB) en el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) d’acord amb
les previsions dels estatuts consorcials.
Que la clàusula tercera del Protocol fixava el següent:
“La Diputació de Barcelona continuarà finançant majoritàriament l’Escola fins al 31 de
desembre de 2003 i anirà decreixent de forma progressiva la seva aportació en el capítol
d’ingressos del Consorci entre el 2004 i el 2010 d’acord amb el següent calendari:

Anys
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ptes. anyals
581.000.000
581.000.000
3.491.880,33
3.491.880,33
2.404.048,42
1.652.783,29
1.202.024,21
901.518,16
601.012,10
480.809,68
306.516,17

2. Que l’any 2005, per acord del Consell de Govern del Consorci Escola Industrial de
Barcelona (CEIB) es van iniciar els tràmits que legalment corresponien per dur a
terme la desadscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de
Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i la seva integració a aquesta
Universitat. Tot seguit es transcriu el contingut de l’acord referenciat.
“Una de les finalitats fundacionals del Consorci Escola Industrial de Barcelona, és la
gestió de centres docents universitaris per a la seva integració al sistema universitari
públic de Catalunya i, en particular, a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Pel que fa a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona
(EUETAB), coneguda també com Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), el
gener de 2005 es va a dur a terme el trasllat de l’Escola al Campus del Baix Llobregat de
la Universitat Politècnica de Catalunya, en compliment dels acords al respecte entre les
institucions consorciades.
Per al procés d’integració de l’Escola a la UPC, aquesta és competència del Govern de
Catalunya.
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Tanmateix, calen uns processos previs que es considera adient iniciar per tenir la
documentació preparada i, quan les institucions ho acordin, presentar aquesta
documentació al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació del
Govern de Catalunya.
Atès que, d’acord amb la legislació vigent correspon al titular del centre iniciar el procés i
sol·licitar al Rector de la desadscripció de l’Escola per a la seva integració en aquesta
Universitat; aquest Consell de Govern, a proposta de la Comissió Permanent ACORDA:
1. Iniciar els tràmits que legalment corresponen a la desadscripció de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona (EUETAB) de la
Universitat Politècnica de Catalunya, per a la seva integració en aquesta
Universitat.
2. Sol·licitar al Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya la
desadscripció de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de
Barcelona (EUETAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la
seva integració en aquesta Universitat.
3. Encarregar al director del CEIB, senyor J.C.P., la redacció de la Memòria
que, d’acord amb la legislació vigent, ha d’acompanyar la sol·licitud
esmentada al punt anterior”.
4.
3. Que a la vista dels acords esmentats i de la integració de l’Escola a la UPC, la
Gerència de la UPC va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la possibilitat de
transferir directament a la UPC el finançament compromès.
Que també la Direcció del CEIB, atesa la integració de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona a la UPC, també va sol·licitar que la quantitat corresponent a l’exercici 2008
fos ja transferida directament a la UPC mentre es treballava en la modificació del conveni
inicial per tal de deixar constància de la situació actual, la qual cosa s’ha fet en aquest
exercici 2008 a través de la figura de l’endós.
4. Que, per tal d’ajustar els pagaments pendents a la realitat actual, les parts que van
signar el Protocol l’any 1999 consideren oportú afegir una addenda al Protocol
formalitzat l’any 1999 per deixar constància de la situació actual, acordant que les
quantitats que la Diputació de Barcelona havia de transferir al CEIB en els exercicis
2009 i 2010 es transfereixin directament a la UPC.
Que cal tenir en compte que aquesta addenda serà signada pel Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, atès que a l’any 1999
va signar el Protocol el llavors Comissionat per a Universitats i Recerca i és ara el dit
Departament qui assumeix les competències del Comissionat.
Que, d’altra banda, també formalitzarà l’addenda el Consorci Escola Industrial de
Barcelona, que és l’entitat que de conformitat amb el Protocol ha vingut rebent les
transferències de la Diputació de Barcelona.
Que aquesta addenda implica bàsicament una modificació en el creditor que haurà de
rebre les aportacions de la Diputació de Barcelona vinculades a l’Escola.
- Per tot l’exposat anteriorment les parts
- ACORDEN
- En relació amb el Protocol formalitzat en data 25 de maig de 1999 entre el llavors
Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant UPC) en relació amb l’Escola
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Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona, adscrita a la UPC, fixar que les
aportacions econòmiques pactades per als anys 2009 i 2010 siguin transferides directament
per la Diputació de Barcelona a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), atesa la
desadscripció de l’Escola del Consorci Escola Industrial de Barcelona i la seva integració en
la dita Universitat.
Aquesta modificació afecta la clàusula tercera del Protocol.
Aprovada la addenda per les parts, se signa per quadruplicat exemplar en el lloc i les dates
indicades”.

Segon.- Fixar que les aportacions econòmiques pactades per als anys 2009 i 2010
siguin transferides directament per la Diputació de Barcelona a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), atesa la desadscripció de l’Escola del Consorci
Escola Industrial de Barcelona i la seva integració en la dita Universitat.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
SECRETARIA GENERAL
2.- Dictamen de data 17 de novembre de 2008 que proposa al Ple donar-se per
assabentat de l’adscripció del Diputat del Grup Polític de Convergència i Unió,
Im. Sr. Ferran Civil Arnabat, en les Comissions Informatives i de Seguiment
d’Educació, Igualtat i Ciutadania i Comerç, en substitució de l’Im. Sr. Jordi
Subirana Ortells.
“Atès que el Ple en sessió celebrada el 19 de juliol de 2007, va acordar fixar la
integració dels membres de ple dret de les 13 Comissions Informatives i de Seguiment.
Atès que un cop nomenat nou President de la Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr.
Antoni Fogué Moya, el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 8 de maig de 2008,
va acordar modificar una de les Àrees competencials en què es divideix aquesta
Corporació, i, en tal sentit, va acordar crear l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i al
mateix temps va acordar la creació de la Comissió informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Hisenda i de Recursos Interns.
Atès que el Ple, en la sessió de 5.6.2008 , va determinar les Comissions Informatives i
de Seguiment, la Comissió Especial de Comptes i la Junta de Portaveus i els membres
que les integraven.
Vist que el portaveu del grup de CIU ha presentat un escrit en el qual demana que es
faci el canvi d’un dels membres que representen el seu Grup en les Comissions
Informatives i de Seguiment de les Àrees d’Educació, Igualtat i Ciutadania i Comerç,
en el sentit de substituir l’Il·lm. Sr. Jordi Subirana Ortells per l’Il·lm. Sr. Ferran Civil
Arnabat.
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Vist que els articles 32 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 12 del Reglament Orgànic d’aquesta
Corporació estableixen la necessitat de la creació d’uns òrgans complementaris de
caràcter col·legiat que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple així com la competència sobre el
seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels Diputats o
Diputades que ostenten les delegacions.
En ús de les facultats que em confereixen els article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 17 de desembre, reguladora de les
bases del règim local; 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i 4 del Reglament Orgànic de la Diputació, proposo al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Donar-se per assabentat de la incorporació del Diputat Il·lm. Sr. Ferran Civil
Arnabat, en substitució del Diputat Il·lm. Sr. Jordi Subirana Ortells, ambdós del Grup
CIU, en les Comissions Informatives i de Seguiment de les Àrees d’Educació, Igualtat i
Ciutadania i Comerç, a petició del propi Grup.
Segon.- Donar-se per assabentat que les Comissions informatives i de Seguiment
d’aquesta Corporació estan integrades, com a membres de ple dret, per les/ls
Diputades/Diputats següents:
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
President:
Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
Vocals:
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
Il·lm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’INFRASTRUCTURES, URBANISME
I HABITATGE
Presidenta: Il·lma. Sra. Anna Hernández Bonancia
Vocals:
Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lma. Sra. Carmen García Lores
Il·lm. Sr. Joan Amat Solé
Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya
Il·lm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
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Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra
Il·lm. Sr. Màrius García Andrade
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPORTS
President:
Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
Vocals:
Il·lm. Sr. Jesús Maria Canga Castaño
Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
Il·lm. Sr. Joan Sau Pagès
Il·lm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Il·lm. Sr. Josep Salom Ges
Il·lm. Sr. Francesc Torné Ventura
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Presidenta: Il·lma. Sra. Dolores Gómez Fernández
Vocals:
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lma. Sra. Carmen García Lores
Il·lm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Il·lm. Sr. Manel Olivés Juanola
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il·lma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE BENESTAR SOCIAL
Presidenta: Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
Vocals:
Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya
Il·lm. Sr. Ferran Falcó Isern
Il·lm. Sr. Josep Lluís Fernández Burgui
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Xavier Florença Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA
President:
Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador
Vocals:
Il·lma. Sra. Carmen García Lores
Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Il·lm. Sr. Jesús María Canga Castaño
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Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya
Il·lm. Sr. Josep Salom Ges
Il·lm. Sr. Francesc Torné Ventura
Il·lma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Il·lm. Sr. Màrius García Andrade
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’EDUCACIÓ
Presidenta: Il·lma. Sra. Carme García Suárez
Vocals:
Il·lma. Sra. Carmen García Lores
Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Il·lm. Sr. Francesc Torné Ventura
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ESPAIS NATURALS
President: Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
Vocals:
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lm. Sr. Joan Sau Pagès
Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
Il·lm. Sr. Joan Amat Solé
Il·lm. Sr. Ferran Falcó Isern
Il·lm. Sr. Josep Salom Ges
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lma. Sra. Carme García Suárez
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE MEDI AMBIENT
President: Il·lm. Sr. Joan Antoni Barón Espinar
Vocals:
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
Il·lm. Sr. Ferran Falcó Isern
Il·lm. Sr. Manel Olivés Juanola
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lma. Sra. Carme García Suárez
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT
ECONÒMIC
President:
Il·lm. Sr. Teodoro Romero Hernández
Vocals:
Il·lm. Sr. Joan Sau Pagès
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
Il·lm. Sr. Jesús Maria Canga Castaño
Il·lm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Il·lm. Sr. Joan Amat Solé
Il·lma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Il·lm. Sr. Juan Carlos del Río Pin
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons

DE

DESENVOLUPAMENT

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’IGUALTAT I CIUTADANIA
Presidenta: Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
Vocals:
Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
Il·lma. Sra. Teresa Padrós Casañas
Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Il·lma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Il·lm. Sr. Manel Olivés Juanola
Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Il·lma. Sra. Ma. Angeles Esteller Ruedas
Il·lma. Sra. Dolores Gómez Fernández
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE COMERÇ
President:
Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons
Vocals:
Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
Il·lm. Sr. Mario Sanz Sanz
Il·lm. Sr. Jesús María Canga castaño
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Il·lma. Sra. Montserrat Gatell Pérez
Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
Il·lma. Sra. Dolores Gómez Fernández
Tercer.- Donar-se per assabentat que les Comissions Informatives i de Seguiment
abans assenyalades, tindran per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les matèries de la
corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, també informarà d’aquells assumptes relacionats amb
l’aprovació dels pressupostos anuals, de les modificacions de crèdits de competència
plenària i de l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals i altres aspectes en
matèria econòmica.
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Quart.- Donar-se per assabentat que la Comissió Especial de Comptes restarà
integrada per les/Diputades/Diputats següents:
President: Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
Vocals:
Il·lm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero
Il·lma. Sra. Amparo Piqueras Manzano
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
Il·lm. Sr. Xavier Amador Pitarch
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino
Cinquè.- Donar-se per assabentat que la Junta de Portaveus està integrada pels
membres següents:
President:
Excm. Sr. Antoni Fogué Moya
Vocals:
Il·lm. Sr. Jordi Labòria Martorell
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Jaume Vives Sobrino
Sisè.- Donar-se per assabentat que el règim de retribucions, indemnitzacions i
assistència de tots els membres de la Corporació és l’establert mitjançant Decret de la
Presidència d’aquesta Diputació de data 19 de juliol de 2007.
Setè.- Notificar aquest acord a la Presidència, a la Coordinació General, a la Gerència,
als Presidents de les Àrees afectades, als interessats, a la Direcció dels Serveis de
RRHH, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la Direcció de Serveis de
Secretaria, als efectes legals oportuns.”
I el Ple en restà assabentat
DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS
3.- Dictamen de data 28 d’octubre de 2008 que proposa aprovar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona a l’associació ALDA (Associaton of Local Democracy
Agencies).
“I. ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona és una administració local de segon nivell a la qual
corresponen determinades competències relatives als municipis que conformen la
província de Barcelona. Dins de l’àmbit de la cooperació local, la Diputació de
Barcelona fomenta la cooperació i la solidaritat internacional com a marc idoni per a
l’intercanvi mutu d’experiències, especialment en l’àmbit del govern municipal.
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La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, estableix com
un dels seus objectius promoure la “Diplomàcia Municipal“ entesa com a un instrument
i un mecanisme de relació i de treball dels governs locals en l’àmbit de les relacions
internacionals, amb la finalitat d’articular les polítiques locals en una dimensió global.
Alguns dels principals objectius de la Diputació de Barcelona en aquest sentit serien la
recerca d’espais d’interès mutu per als municipis, el reforçament del poder local com a
nou actor en les relacions internacionals, la promoció de la Pau i els Drets Humans o
l’impuls del rol dels municipis com a mediadors en els processos de resolució de
conflictes.
En desenvolupament d’aquests objectius la Diputació de Barcelona participa en xarxes
i associacions transnacionals representant els interessos de les administracions locals
de la província amb la finalitat de promoure la innovació i l’intercanvi d’experiències a
nivell internacional.
Així, resulta d’interès l’Associació d’Agències de Democràcia Local (ALDA), associació
europea sense finalitat lucrativa la seu social de la qual està actualment a Estrasburg
(França), que es regeix pels articles 21 a 79 del Codi Civil d’Alsàcia així com pels seus
estatuts i està inscrita al Registre d’Associacions del Districte d’Estrasburg.
ALDA es va crear l’any 1999 per iniciativa del Congrés de Poders Locals i Regionals
del Consell d’Europa per coordinar una xarxa d’Agències de Democràcia Local que
s’havien establert el 1993 com a resposta a la guerra dels Balcans. L’associació és
una organització no governamental que fomenta la ciutadania activa i la democràcia
participativa en els diferents àmbits de la governança local.
Són membre d’aquesta associació entitats regionals i locals, organitzacions de la
societat civil i universitats. A més manté una estreta relació amb el seu fundador, el
Consell d’Europa i coopera amb altres organismes internacionals com l’ONU, l’OSCE i,
sobre tot, la Comissió Europea.
Vist els objectius de l’ALDA, amb què la Diputació de Barcelona s’identifica, molt
particularment, en el que fa referència al desenvolupament d’una forma de cooperació
internacional descentralitzada sobre la base de les relacions intermunicipals a Europa,
aquesta Direcció de Relacions Internacionals proposa l’adopció de l’acord d’adhesió a
l’esmentada associació com a membre actiu de l’article 6 dels Estatuts que
s’incorporen en la part dispositiva del present acte.
II.- EMPARAMENT JURÍDIC
Vist el que disposen els articles 2.6 i 3.g) de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d’Associació, en relació a la possibilitat que té la Diputació de
Barcelona, com entitat pública, d’exercitar el seu dret per associar-se amb altres
entitats de dret públic o privat.
Atès, per analogia, que la possibilitat per a la Diputació de Barcelona d’integrar-se en
una associació internacional d’entitats locals i de cooperar amb entitats d’altres estats
es troba a l’article 10 de la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL), feta a
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Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i que aquest precepte ha estat integrat al nostre
ordenament jurídic intern mitjançant la ratificació de la CEAL per l’Estat espanyol en
data de 08.11.1988 (entrada en vigor el 01.03.1989) sense fer ús, respecte a
l’esmentat precepte, de la clàusula opcional d’autoexclusió que la pròpia CEAL, en el
seu article 12.1, concedeix als seus signataris.
Vist el que disposa l’article 91 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 articles 4, 5 i 36 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
I, en darrer terme, donat que l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985 de Bases de Règim
Local exigeix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació per
a la creació, modificació o dissolució de mancomunitats u altres organismes
associatius, així com l’adhesió a aquest i l’aprovació i modificació dels seus estatuts,
en relació amb l’art. 33.2.ñ) del mateix text legal relatiu a la competència del Ple per
adoptar acords que requereixen una majoria especial.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’associació ALDA
(Association of Local Democracy Agencies) com a membre actiu (article 6 dels
Estatuts) així com els estatuts que la regeixen, el text dels quals es transcriu a
continuació.
“ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE LAS AGENCIAS DE DEMOCRACIA LOCAL
Firmado en Estrasburgo el 14 de diciembre de 1999, modificado por la Asamblea
General Extraordinaria del 5 de diciembre de 2001
PARTE I – CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS
Preámbulo
Las Agencias de Democracia Local (ADL) fueron presentadas en 1993 por parte de la
Conferencia Permanente de los Poderes Locales y Regionales de Europa. Estas agencias
se basan en la colaboración entre los poderes locales y regionales y las organizaciones no
gubernamentales y buscan, en áreas geográficas donde el trabajo de las ADL es necesario
a conseguir los objetivos de su programa, de promover la sociedad civil y la democracia
local en el sentido más amplio del término, estableciendo una presencia permanente en
países y regiones huéspedes.
Las Agencias de Democracia Local contribuyen a la implementación de los objetivos del
Consejo de Europa y a la obtención de una mayor unidad entre sus miembros y los
ciudadanos, así como la salvaguarda y la realización de los ideales y de los principios que
son herencia común, en concordancia con el Articulo 1 del Estatuto de la Organización.
En particular, los objetivos de las Agencias de Democracia Local son:
contribuir al desarrollo de la sociedad civil para una coexistencia pacifica, fortalecer el
conocimiento y la comprensión mutua y mejorar las condiciones de vida;
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promover la transición democrática y la integración europea de los poderes locales y
regionales en la Europa Central y Oriental, especialmente a través del intercambio de
experiencias y conocimientos, y de la cooperación entre poderes locales y regionales;
fortalecer el proceso democrático, en la línea de los principios de la Carta Europea para el
Autogobierno Local, y empezar medidas para reconstruir la confianza (en sintonía con
cuanto concebido por el Consejo de Europa) a través de actividades interculturales de
derechos humanos y de educación a la paz;
combatir el racismo, la intolerancia y la xenofobia implementando soluciones no violentas;
promocionar activamente una sociedad pluralista y proteger las sociedades multiculturales y
multireligiosas;
promover el desarrollo de una información pluralista e imparcial;
promover el desarrollo de proyectos locales y, donde se verifique, la reconstrucción de
infraestructuras locales;
en general, promover el diálogo y la mediación.
El rol de las ADL es promover el respeto de los derechos humanos en general y apoyar
la mejora del proceso democrático en todos los sectores de la vida local.
Articulo 1 – Constitución y nombre
Se constituye una asociación sin ánimo de lucro con el nombre “Asociación de las
Agencias de Democracia Local” (de aquí en adelante “Asociación”).
Ésta será regulada por el Código Civil local de la Alsacia y la Mosella, artículos 21 a 79, y
por este Estatuto.
Se registrará en el Registro de las Asociaciones del Distrito de Estrasburgo.
La Asociación es una organización internacional no gubernamental sin ánimo de lucro, ni
fines políticos o religiosos.
Artículo 2- Sede
La Asociación tendrá su sede en Estrasburgo. La sede puede ser transferida por
decisión del Consejo de Administración en cualquier otro lugar de la región de la Alsacia,
previa ratificación de la Asamblea General.
Articulo 3- Fines
El fin de la Asociación es fortalecer la cooperación internacional, para estimular las
finalidades del programa de las ADL. En particular:
1. gestionar las relaciones entre las ADL, los partners (municipalidades, regiones,
ONG, ciudades y regiones huéspedes) y el Consejo de Europa, en particular el
CPLRE, en coherencia con el proyecto general;
2. determinar las prioridades que garantizan la existencia de las ADL y la creación
de nuevas;
3. favorecer la partnership entre autoridades locales y regionales en toda Europa;
4. construir una red de ADL capaz de abarcar las peticiones de los partners
locales y capaz de interconectar las actividades de la comunidad internacional,
y en particular las actividades de las instituciones europeas;
5. difundir la red de las ADL para promover la democracia local, involucrando a
los órganos del Consejo de Europa (el Secretariado General, el Comité de
Ministros, el CPLRE, etc.), y de la Unión Europea (la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones) en los mecanismos de
decisión y fortalecer la cooperación entre las ADL;
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6. ser una conexión entre las ADL y los departamentos pertinentes del Consejo
de Europa, incluyendo la finalidad de facilitar el acceso a los programas de
cooperación del Consejo de Europa y de la Unión Europea;
7. preparar a los Delegados y al personal local en las técnicas de gestión y
dirección de los proyectos locales;
8. supervisar el trabajo de los Delegados y del personal de las ADL, incluyendo la
gestión económica;
9. promover los contactos, la coordinación y la difusión de informaciones entre los
partners de las ADL, las fundaciones, los entes públicos y privados (nacionales
e internacionales), las organizaciones gubernamentales y no, y las ADL;
10. promocionar las actividades de la ADL para desarrollar una nueva forma de
cooperación internacional descentralizada basada en las relaciones
intermunicipales, interregionales e intercomunitarias en Europa.
Articulo 4- Medios de Acción
Persiguiendo sus fines, la Asociación deberá:
a.

conceder el nombre “Agencia de la Democracia Local” en acuerdo con los principios
establecidos por el C.d.A, previa aprobación del Consejo;

b.

obtener acuerdos bilaterales con cada ADL, teniendo en cuenta las realidades
locales y los acuerdos de parternariado, formulando derechos y deberes de
ambas partes;
aportar asistencia a los partners en los diferentes países que quieran participar en
el programa de las ADL o apoyar las actividades de las ADL;
dar apoyo en el desarrollo, la gestión y el crecimiento de las iniciativas;
facilitar el desarrollo y el contacto entre las iniciativas que coincidan con los fines
de la Asociación, fortaleciendo y asistiendo la coordinación de nuevos proyectos;
aportar asesoramiento a las autoridades públicas, entes privados y asociaciones;
gestionar cualquier fondo, con destinación específica o no, recibido para
implementar dichos fondos;
lanzar campañas de información y conocimiento en particular para las autoridades
locales y regionales en los países miembros del Consejo de Europa, pero también
para fundaciones y organizaciones no gubernamentales;
desarrollar relaciones con organizaciones gubernamentales, la Unión Europea y
organizaciones no gubernamentales activas en ámbitos relacionados al suyo.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Artículo 5- Duración
La Asociación se constituye por tiempo indefinido.
PARTE II – COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN
MIEMBROS Y ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 6- Socios de la Asociación
La Asociación comprenderá:
socios honorarios,
socios estatutarios,
socios activos.
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a.

serán socios honorarios eminentes personalidades enviadas por el C.d.A para
apoyar las actividades de la Asociación.
b. serán socios estatutarios representantes de las instituciones presentes en el
C.d.A.:
un miembro nominado por el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (sujeto a ratificación)
un miembro nominado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa;
un miembro nominado por el Secretariado General del Consejo de Europa;
un miembro nominado por la Comisión Europea (sujeto a ratificación);
el Presidente del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa.
c.
d.

también otras instituciones que apoyen a las ADL pueden ser invitadas por la
Asamblea General a ser socios estatutarios de la Asociación.
serán socios activos los entes legales públicos o privados que quieran
participar en las actividades de la Asociación ayudándola a conseguir sus
objetivos. En particular, son socios activos de la Asociación representantes de
municipalidades, regiones o ONG que son partner de una ADL.

Artículo 7- Condiciones de socio
Las decisiones sobre la admisión de los socios serán adoptadas por el C.d.A. excepto en el
caso de los socios estatutarios, que serán nominados por las instituciones que ellos
representan. Al C.d.A no se le puede pedir manifestar los motivos de rechazo de la
admisión en calidad de socio. Todas las peticiones de admisión en calidad de socio serán
entregadas por escrito y cada socio, en el acto de inscripción a la Asociación, recibirá una
copia de este Estatuto y confirmará respetarlo y participar en las actividades de la
Asociación.
Artículo 8- Cuotas de asociación
Los socios activos pagarán una cuota de asociación anual tal como determina la Asamblea
General. A los socios mencionados en el Artículo 6, párrafo a.,b.,c., no será reclamado el
pago de la cuota.
Artículo 9- Cuota de entrada
La Asamblea General podrá decidir en cualquier momento los nuevos socios que tendrán
que pagar unas cuotas de entrada y establecer su importe.
Artículo 10- Cese de la calidad de socio
Los socios pueden ser cesados:
por dimisión, notificada por escrito al Presidente;
por expulsión como consecuencia de una decisión de la Asamblea General por cualquier
acción, pecuniaria o no, que dañe la Asociación;
por expulsión por parte del C.d.A. por no haber pagado la cuota de asociación en los plazos
establecidos por la Asamblea General y después de notificación por escrito;
por muerte, cuando se trate de una persona física.
Antes de cada decisión de expulsión de un socio, el mismo será invitado a través de una
carta protocolaria a presentar cualquier comentario o explicación sobre el procedimiento
adoptado por el C.d.A.
PARTE III – ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 11- Órganos de la Asociación
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Los órganos de la Asociación serán la Asamblea General, el Consejo de Administración y el
Bureau.
Artículo 12- Disposiciones que regulan la Asamblea General
La Asamblea General será llamada Asamblea de la ADL. Será compuesta por todos los
miembros de la Asociación. Los delegados de la ADL participarán en la Asamblea con
poderes consultivos.
Las sesiones ordinarias de la Asamblea General serán convocadas una vez por año cuando
sea necesario para el interés de la Asociación. Las sesiones extraordinarias serán
convocadas por el Presidente a petición del Consejo de Administración, del Bureau o de un
tercio de los socios de la Asociación en el plazo de dos meses a partir de la formalización de
la petición.
Los socios recibirán noticia de las sesiones, junto al orden del día establecido por el C.d.A.,
a través de una carta personal con un mínimo de 15 días de antelación.
Excepto que se establezca lo contrario en este Estatuto, las decisiones de la Asamblea
General serán adoptadas por mayoría de los socios presentes o representantes y anotadas
en un registro firmado por el Presidente y el Secretario de la sesión.
Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente o, en su
ausencia, por uno de los vice-presidentes o, en su ausencia, por otro miembro del C.d.A.
nombrado por el Presidente en caso de que él no pueda estar presente. El Bureau de la
Asamblea lo será de la Asociación.
Solamente los socios presentes o los representantes pueden votar. Los votos por
delegación serán limitados a dos por socio presente. Las delegaciones serán enviadas
previamente al Secretario de la Asociación que hará un listado de nombres que se adjuntará
al acta de la reunión. Al acta se adjuntará también una hoja de presencia firmada por cada
socio presente.
El C.d.A. puede autorizar un voto por correo sobre cuestiones incluidas en el orden del día
de cada Asamblea General.
Artículo 13- Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General ordinaria establecerá las actividades de la Asociación en grandes
líneas e indicará las líneas estratégicas para desarrollarlas. Esta supervisará la conducción
de estas actividades y aprobará el informe anual de gestión. Esta además:
- elegirá los miembros del C.d.A. asegurando, en lo posible, la representación de ciudades y
regiones hospedantes de las ADL, entre los representantes de la Asamblea que forman
parte del C.d.A.;
- adoptará y enmendará las reglas de los procedimientos;
- aprobará el informe anual del C.d.A;
- aprobará la cuenta consultiva del presupuesto anual precedente;
- adoptará el budget del presupuesto anual de previsión;
- nombrará un Revisor de Cuentas externo al C.d.A.;
- ordenará la cesión de los socios como mencionado en el precedente Articulo 10;
- establecerá las cuotas de entrada y las cuotas de asociación.
La Asamblea General ordinaria adoptará sus decisiones por mayoría de los miembros
presentes o representantes. Las personas jurídicas públicas o privadas tienen derecho a
dos votos mientras los socios individuales tienen derecho a un solo voto. El voto será a
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mano alzada, a menos que un mínimo un cuarto de los socios presentes no pida una
votación secreta.
Artículo 14- Asamblea general Extraordinaria
Para que sea válida la Asamblea General extraordinaria tiene que representar como mínimo la
mitad de los socios de la Asociación más uno.
La Asamblea General extraordinaria deberá:
adoptar enmiendas del Estatuto
decidir disolver la Asociación, si ha sido solicitado;
decidir sobre cualquier argumento se refiera a esta por parte de la persona que ha pedido la
sesión extraordinaria en lo que prevé el Artículo 12.
En ausencia de quórum, la Asamblea general extraordinaria será convocada por segunda vez
dos semanas más tarde. En este caso podrá deliberar cualquiera que sea el número de socios
presentes.
Las decisiones sobre las enmiendas al Estatuto o la disolución de la Asociación requerirán la
mayoría de dos tercios de los votos de los socios presentes o representantes. El voto será a
mano alzada o secreto por instancia de un mínimo de un cuarto de los miembros presentes.
Artículo 15- El Consejo de Administración y el Bureau
a. La Asociación tendrá un C.d.A., llamado Consejo de la ADL, compuesto por un número
de miembros entre 12 y 18, con derecho de voto.
El C.d.A. comprenderá:







el miembro nombrado por el Presidente de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (sujeto a ratificación);
el miembro nombrado por el Presidente del Comité de
Ministros del Consejo de Europa;
el miembro nombrado por el Secretario General del Consejo de
Europa;
el miembro nombrado por la Comisión Europea (sujeto a
ratificación);
el Presidente del CPLRE;
tres miembros del Congreso nombrados por el Bureau del
CPLRE entre estos habrá como mínimo un representante de
los países que hospedan las ADL.

La Asamblea General elegirá además, para que sean parte del C.d.A., por un periodo de
dos años, entre tres y nueve miembros activos que representan municipalidades y regiones
partners. Los miembros pueden ser reeligidos. El Presidente del Comité Consultivo de los
delegados de las ADL será huésped permanente y participará al C.d.A. en calidad
consultiva.
En caso de vacante (por muerte, dimisiones o cesión), el C.d.A. reemplazará al miembro,
sujeto a ratificación de la Asamblea General. El C.d.A. será responsable del funcionamiento
de la Asociación en el periodo de tiempo entre las Asambleas Generales.
Las reuniones del C.d.A. serán convocadas como mínimo una vez al año y cuando sea
necesario a petición del Presidente o de la mayoría de los socios. Las decisiones del C.d.A.
serán adoptadas por mayoría simple y el Presidente tiene el voto decisivo. La mitad de los
miembros presentes o representantes constituyen el quórum. Las decisiones del C.d.A.
serán transcritas en un registro de las reuniones. Si se solicita, el Presidente, por iniciativa
propia o por sugerencia del Secretario de la Asociación, después haber consultado los
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miembros del Bureau, puede invitar a personas externas a las reuniones del C.d.A., en
calidad consultiva, sobre el orden del día. En particular el Presidente de la Asociación, si lo
considera oportuno, puede invitar al Presidente del Parlamento Europeo a elegir un
representante para que participe en una reunión del C.d.A.
b. El C.d.A. será responsable de la dirección y de la administración de la Asociación
como prevé el Artículo 26 del Código Civil local. En particular, deberá:




establecer el sueldo o el cese del personal de la Asociación;
adoptar el budget y la agenda de la Asamblea General;
tener la potestad para delegar sus poderes al Bureau o al Presidente.

Las principales tareas serán:
asegurar el buen funcionamiento de las ADL;
considerar las demandas para la asignación de la designación “Agencias de Democracia
Local”. Expresar su opinión sobre la renovación anual de la designación de ADL;
o
o
o
o

o

c.







aprobar el nombramiento del Delegado de la ADL nombrado por los partners
de la ADL asegurándose que responda a los criterios de la Asociación;
aprobar de forma apropiada la acción de las autoridades locales y regionales
para el desarrollo de la sociedad civil y de la democracia local;
mejorar la coordinación del programa;
preparar convenciones bilaterales, (véase Artículo 4), definir derechos y
deberes de las ciudades partners y de las ONG y las responsabilidades de los
Delegados de actuar de manera flexible e independiente durante el ejercicio de
sus funciones, estas son las bases de la potencialidad y de la originalidad del
proyecto;
asegurar el apoyo de la Asociación y de sus miembros a los Delegados que
ejecutan tareas difíciles y en primera línea

El C.d.A. elegirá entre sus miembros un Bureau que está formado por:
el Presidente de la Asociación
el 1° y 2° Vice- Presidente de la Asociación;
el Tesorero de la Asociación;
el Secretario de la Asociación;
uno de los miembros nombrados por el CPLRE;
el miembro nombrado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Los miembros del Bureau serán elegidos según la duración del C.d.A. y pueden ser
reelegidos. El rol del Vice- Presidente dependerá de la antigüedad del cargo y, en caso de
que no se cumpla este requisito, dependerá de la edad. En caso de paridad en la elección
como miembro del Bureau, el C.d.A. hará una parcial elección en la primera ocasión. Las
decisiones del Bureau serán adoptadas por mayoría simple y el Presidente tendrá el voto
decisivo.
El Bureau y su Presidente, de acuerdo con el Director, son responsables de la gestión
cotidiana de la Asociación.
d. El Presidente perseguirá las finalidades y los objetivos de la Asociación y presidirá
las reuniones de la Asamblea General, del C.d.A. y del Bureau y representará la
Asociación en los procedimientos legales y en los temas institucionales.
e. El Tesorero tendrá una responsabilidad especial en supervisar las cuestiones
monetarias y la previsión económica de la Asociación, además de su presupuesto.
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En acuerdo con el Secretario de la Asociación y con el contable preparará el informe
financiero de fin de ejercicio que se presentará a la Asamblea General y ayudará en la
implementación de los fondos.
f. El Secretario de la Asociación, con la ayuda del Director, asegura el secretariado
de las reuniones de los órganos de la Asociación y tiene los registros de la
Asociación.
g. Un Director de la Asociación será responsable de la gestión de las actividades de
la Asociación. Los procedimientos de reglamentación especificarán las funciones
del Presidente, del Tesorero, del Secretario de la Asociación, y todo lo que
concierne a la autorización, a la liquidación de gastos y la delegación de funciones.
El Presidente y el C.d.A. pueden delegar algunas de sus funciones según los
limites establecidos por el Estatuto y las leyes que se aplican a la Asociación.
Artículo 16- Comité Consultivo de los Delegados de la ADL
Un Comité Consultivo de Delegados de la ADL será creado dentro de la Asociación.
Este Comité estará formado por todos los Delegados de la ADL y elegirá un Presidente que
será huésped permanente del C.d.A. en calidad consultiva.
El C.d.A. consultará el Comité Consultivo de los Delegados de la ADL sobre todas las
cuestiones que a conciernen la gestión cotidiana de la ADL y a la implementación del
programa de actividades de la Asociación.
Artículo 17-Comité Científico de la Asociación de las ADL
La Asociación puede dotarse de un Comité Científico y su composición será aprobada por el
C.d.A.
Este Comité podrá ser consultado, entre otras de forma electrónica (correo), sobre las
orientaciones generales y los aspectos específicos del programa de actividades de la
Asociación o de las ADL y consultado individualmente para que contribuya de manera eficaz
a profundizar la reflexión en la Asociación.
Los miembros de este Comité pueden ser solicitados como “personas-recursos” por parte
de la Asociación.
Artículo 18- Gastos de los miembros
Los cargos de los miembros del C.d.A. y del Bureau no serán remunerados.
Artículo 19- El Director de la Asociación y el Personal
El Director de la Asociación será nombrado por el C.d.A. después de su información pública.
El cargo de Secretario General es incompatible con el de socio de la Asociación. Si el
Director es socio de la Asociación, en el momento de su nombramiento, tendrá que
renunciar a la calidad de socio durante toda la duración del cargo. El C.d.A. estará
autorizado a despedir al Director de la Asociación por mala conducta o en el caso de que
deje de cumplir los requisitos personales y profesionales que justificaban su nombramiento.
El Director de la Asociación asiste al secretario de la Asociación en la redacción de los
informes de los diferentes órganos de la Asociación. El cargo de Director puede ser
remunerado como tiempo completo o tiempo parcial siempre que la situación económica de
la Asociación lo permita y su trabajo lo justifique.
La Asociación operará con personal (a tiempo completo o parcial) separado de las
instituciones a las que pertenecen sus miembros o será seleccionado por la misma
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Asociación. En caso de destaco el personal estará sujeto a las reglas de la Entidad de
origen y a las cláusulas particulares establecidas en los acuerdos entre la Asociación y la
misma institución. En caso que la Asociación seleccione directamente al personal, este
estará sujeto a las leyes en vigor en el Estado donde ejercen sus funciones.
PARTE IV – RECURSOS DE LA ASOCIACIÓNPRESUPUESTO
Artículo 20- Recursos de la Asociación
Los recursos de la Asociación comprenderán:
a. cuotas sociales
b. contribuciones a fondos por parte de diferentes partners para proyectos específicos
c. contribuciones en efectivo o en bienes de instituciones publicas nacionales e
internacionales que sostienen la Asociación
d. contribuciones voluntarias, donaciones y herencias
e. cualquier otro recurso legal que pueda ser ingresado
f. ingresos provenientes de la propiedad y de los bienes de la Asociación
g. cuotas de entrada si se requieren.
Artículo 21- Responsabilidad de los socios
Las responsabilidades que derivan de los compromisos adquiridos por la Asociación serán
limitadas exclusivamente a los bienes de la Asociación. Ningún miembro de la Asociación,
incluidos los que participan en su administración, puede ser considerado personalmente
responsable.
Artículo 22- Balance
Una serie de Reglamentos Financieros establecerá la manera en la que se tienen que
gestionar al presupuesto de la Asociación, de acuerdo con los principios aceptados a nivel
internacional.
La propuesta de presupuesto de la Asociación será referida al periodo desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de cada año.
Artículo 23- Revisión de las Cuentas
Los balances gestionados por el Tesorero serán verificados cada año por el Revisor de
Cuentas nombrado por la Asamblea general.
El Revisor de Cuentas presentará a la Asamblea General, responsable de la aprobación del
balance, un informe escrito sobre las verificaciones ejecutadas.
El Revisor de Cuentas no podrá ocupar ningún cargo en el C.d.A.
PARTE V – ENMIENDAS AL ESTATUTO
Artículo 24- Enmiendas al Estatuto
Cualquier enmienda al estatuto, incluidos los cambios sobre las finalidades de la Asociación,
tiene que ser decidida en una Asamblea General extraordinaria, así como establecido en el
precedente Articulo 14. Las decisiones se limitarán a la adopción o al rechazo de las
enmiendas propuestas, aprobadas por una mayoría de dos tercios de los miembros del
C.d.A
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PARTE VI – DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 25- Disolución
Una Asamblea General convocada para este propósito, como especificado en el precedente
Artículo 14 de este Estatuto, puede decidir la disolución de la Asociación.
La Asamblea deliberará de acuerdo con cuanto establecido por el Artículo 14.
Artículo 26- Alienación de los bienes
En caso de disolución, la Asamblea General extraordinaria nombrará uno o más
liquidadores que dispondrán de los bienes de la Asociación y determinarán su valor.
Los activos netos serán destinados a una o más asociaciones que persiguen finalidades
parecidas, que serán indicadas nominalmente por la Asamblea general extraordinaria.
PARTE VII – REGLAMENTOS DE PROCEDIMIENTO
FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 27- Reglamentos de procedimiento
El C.d.A. instituirá varios Reglamentos de procedimiento que serán aprobados por la
Asamblea General ordinaria.
Artículo 28- Disposiciones ad interim
El Presidente elegido por la Asamblea Constituyente será encargado de enviar este Estatuto
a la Corte del Distrito de Estrasburgo.
Este Estatuto ha sido aprobado por los miembros fundadores que forman la Asamblea
Constituyente de la Asociación.
Realizado en Estrasburgo el 14 de diciembre de 1999.”

Segon.- Formalitzar l’adhesió a l’associació ALDA (Association of Local Democracy
Agencies), mitjançant la signatura de la documentació que resulti necessària.
Tercer.- Notificar la resolució precedent a l’associació ALDA (Association of Local
Democracy Agencies).”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Patrimoni i Gestió Immobiliària
4.- Dictamen de data 27 d’octubre de 2008 que proposa aprovar l’autorització de
l’ús dels espais adjacents al Museu Tèxtil de Terrassa, per a la seva urbanització,
a favor de l’Ajuntament de Terrassa.
“Vist que la Diputació de Barcelona és propietària d’una finca situada en el municipi de
Terrassa, en la que es troba l’edifici conegut com a Museu Tèxtil, també propietat de la
Corporació, que tenen la naturalesa jurídica de béns de domini públic i figuren inscrits
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a l’Inventari de Béns de la Corporació, amb el codi d’actiu XXX a nivell de terreny i
amb el codi d’actiu XXX a nivell d’edifici.
Vist que la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat va aprovar l’any
2003 un projecte d’obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya en el municipi de Terrassa. El projecte, redactat amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa, definia el perllongament de la línia fins a una nova estació
de ferrocarril, a situar prop de la finca propietat de la Diputació de Barcelona, alhora
que la construcció d’un aparcament subterrani i la urbanització de l’espai existent entre
el Museu Tèxtil i el Castell Cartoixa de Vallparadís. Aquesta obra havia de constituir
una primera fase del perllongament total previst.
Vista la resolució del President delegat de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de
Barcelona, aprovada per Decret de data 26 de juliol de 2005, per la qual es va
autoritzar a l’Ajuntament de Terrassa i a les empreses executores del projecte de
perllongament del ferrocarril de la Generalitat al municipi de Terrassa el pas a la finca
on es troba situat l’anomenat Museu Tèxtil de Terrassa, propietat de la Diputació de
Barcelona, amb l’objectiu de fer càlculs, mesures, comprovacions i demés actuacions
que permetessin en una fase posterior realitzar les obres resultants del projecte.
Atès que l’any 2005 la Generalitat de Catalunya va canviar la tipologia constructiva de
túnels, i alhora va decidir construir i posar en servei simultàniament el perllongament
de la línia sencera abastant tres noves estacions. Com a conseqüència d’això l’estació
del carrer Salmerón deixava de ser final de línia i no hi havia necessitat de construir en
ella una cua de maniobres, com estava previst inicialment.
Atès que en vista d’aquesta circumstància la Generalitat de Catalunya va decidir,
conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa, retallar el previst aparcament soterrani
que estava projectat construir al costat de la finca ocupada per l’immoble del Museu
Tèxtil.
Atès que això comporta que el subsòl dels terrenys propietat de la Diputació de
Barcelona no quedin ocupats ni per la cua de maniobres ni cap aparcament soterrani,
si bé amb la nova delimitació de l’estació i del seu aparcament superior la rampa
d’accés queda a tocar dels esmentats terrenys, afectant a la vorera existent.
Atès que l’Ajuntament de Terrassa proposà dues alternatives per a urbanitzar la zona
afectada per la construcció d’aquesta nova estació del ferrocarril de la Generalitat, la
qual inclou directament el límit de la finca propietat d’aquesta Corporació.
Atès que de les dues alternatives proposades, la Diputació de Barcelona, mitjançant
informe de la Oficina Tècnica de Cooperació de data 28 de novembre de 2006,
considera més adequada i avantatjosa des del punt de vista de la funcionalitat urbana i
de la qualitat del paisatge urbà l’opció segons la qual l’espai davant del Museu Tèxtil
es pavimentarà en la seva totalitat, resultant un espai format per una plaça i un
passeig oberts que connectaran integrant paisatgísticament el Museu Tèxtil amb el
Castell Cartoixa, tot i la pèrdua de privacitat del Museu i de les zones de jardí ara
existents.
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Atès, així mateix, que l’esmentada urbanització es farà en tot cas deixant l’espai
suficient per a permetre l’entrada de vehicles i camions al Museu.
Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local
confereix a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme
tasques de suport i col·laboració amb altres administracions per a la consecució de
finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat, s’ha fet palesa en nombrosos acords i
convenis, així com, en activitats realitzades per la pròpia corporació.
Atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona contribuir a la millora de les
instal·lacions i infrastructures del municipi de Terrassa, per la qual cosa considera
convenient col·laborar activament en fer compatible la planificació urbanística
municipal amb els interessos dels béns propietat de la Diputació de Barcelona situats
en el municipi.
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 poguessin precisar per a l’eficaç
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 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 l’article 57 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, juntament amb els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb els
articles 186 i 187 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del Patrimoni de
les Administracions Públiques, pel que respecta a la formalització de convenis
administratius.
Atès 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 capacitat
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de
béns.
Atès, així mateix, l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques, normativa bàsica, pel que respecta a les autoritzacions
sobre béns de domini públic, en relació a la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa
norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini públic.
Atès el que disposa l’article 221.2 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de conveni d’autorització d’ús dels espais adjacents al
Museu Tèxtil, per a la seva urbanització, a favor de l’Ajuntament de Terrassa, que
s’adjunta com a annex.
Segon.- Autoritzar al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per a la
formalització i signatura dels documents que se’n puguin derivar dels presents acords.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, per al seu coneixement i
efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
5.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 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’Arenys de Munt, 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’Arenys de Munt en
data 2 d’octubre de 2008, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
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gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
c. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l’Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l’Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l’Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
d. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt 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.
6.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, 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 Borredà 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.
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 Borredà, 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:
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.
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.
7.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calldetenes, 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 Calldetenes en data 29 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.
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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 Calldetenes, en
data 29 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 – Quotes d’urbanització
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Contribucions especials
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
29

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

8.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Jorba, 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 Jorba en data 19 de juny de 2008 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
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 Jorba, en data 19
de juny de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I – Taxa per subministrament d’aigua. Taxa expedició documents administratius. Taxa
prestació serveis piscina municipal. Taxa aprofitament especial Capella de Sant Genís.
Taxa per l’escola bressol. Taxa aprofitament especial casaments civils a l’Ajuntament.
Taxa per retirada vehicles abandonats, estacionats defectuosament o abusivament a
la via pública.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Altres ingressos no tributaris: execucions subsidiàries, concessions administratives
i sancions diverses.
▪ Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dicta 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 Jorba a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
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▪

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

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, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
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 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.
VIII – Contribucions especials
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IX – 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.
X – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per llicencia d’Intervenció Integral de
activitats. Taxa per llicència obertura d’establiment. Taxa per la instal·lació de
portades, aparadors, vitrines i anuncis. Taxa per aprofitaments especials que no siguin
d’interès general.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XI – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via
pública.
▪ 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.
XII – Altres ingressos tributaris
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
9.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Martorelles, 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 Martorelles 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
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ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Martorelles, 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:
Sancions urbanístiques imposades 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
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
10.- Dictamen de data 3 de novembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 20 d’octubre 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
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ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, en data 20 d’octubre de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
Taxa per recollida de residus comercials i transport de residus comercials i industrials
assimilables als municipals i altres serveis mediambientals.
▪ Elaboració i emissió de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
11.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
“Atès que la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21
de desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació
de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Atès l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, virtut del qual delega
en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
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recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat en data 19 de desembre de 2006, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a
continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l’Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la
incoació dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat
viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l’Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin,
les dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa,
als efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de
març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per
resultar fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o
recaptació de les multes puguin presentar els interessats davant
l’Organisme de Gestió Tributària, donant trasllat dels mateixos a
l’Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar aquest últim
l’Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
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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 Sant Feliu de Llobregat que, com a
conseqüència de l’esmentada delegació, se celebri entre ambdues corporacions.
Tercer.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que es
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.
12.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Pere de Vilamajor en data 27 de març de 2008 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor, en data 27 de març de 2008 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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Taxa per a la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ 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 acta 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.
13.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina, 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 Vallgorguina en data 23 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.
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
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ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina, en
data 23 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:
Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària:
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
14.- Dictamen de data 7 d’octubre de 2008 que proposa incoar expedient de
traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Begues, dels trams de les
carreteres BV-2041, entre els p.k. 10,100 i 10,285 i BV-2411 entre els p.k. 10,285 i
10,370.
“Atès el conveni celebrat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Begues,
inclòs en el marc del Protocol General “Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 20042007”, el qual va ser formalitzat per part de l’esmentat Ajuntament en data 14 d’abril de
2008 i per part d’aquesta Diputació en data 21 d’abril de 2008, amb l’objecte de dur a
terme l’execució, per part de l’Ajuntament i amb el suport econòmic d’aquesta
Diputació, de les obres del projecte d’”Urbanització de la carretera BV-2041 entre els
p.k. 10,110 i 10,370 i Passeig de l’Església”, les quals van afectar la travessera urbana
de les carreteres BV-2041 i BV-2411, gestionades per la Diputació de Barcelona, en el
terme municipal de Begues.
Atès que en el text del conveni esmentat es va preveure la incoació d’un expedient de
traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament de Begues del tram de la carretera afectat
per les obres, havent-se disposat, en la clàusula 8) del repetit conveni que, “des del
moment que quedi formalitzada la recepció de l’obra, la conservació i el manteniment
de l’obra realitzada restarà a càrrec de l’Ajuntament de Begues” i que “l’explotació del
tram de la carretera BV-2041 afectat per les obres del present conveni continuarà a
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càrrec de la Diputació de Barcelona fins al moment de l’acabament de l’expedient
d’incoació de l’expedient de traspàs a favor de l’Ajuntament de Begues, que haurà de
resoldre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat”.
Atès que, en aquest sentit, l’Ajuntament de Begues, mitjançant un Decret dictat pel seu
Alcalde el 27 de juny de 2007 i notificat a aquesta Diputació en ofici de data 28 de juny
de 2007, presentat en el Registre d’Entrada de la Diputació de Barcelona el 28 d’agost
de 2007, va formular la corresponent sol·licitud a aquesta Diputació perquè s’iniciés el
procediment de traspàs a favor del municipi de Begues del tram de carretera afectat
per les obres objecte del referit conveni, petició que calia elevar a l’aprovació definitiva
de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, des del moment que quedés
formalitzada la recepció de l’obra.
Atès que la sol·licitud de l’Ajuntament de Begues abans referida comporta la necessitat
del traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament dels trams de travessera urbana de
dues vies del terme municipal de Begues, les quals són actualment gestionades per la
Diputació de Barcelona, a l’empara del que disposa l’article 1. 2 de la Llei 7/1993, de
30 de setembre, de carreteres, recentment modificat per la Llei 11/2008, de 31 de
juliol.
Atès que, havent finalitzat l’execució per l’Ajuntament de Begues de les obres objecte
del conveni abans esmentat, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació en un
informe tècnic emès en data 16 de setembre de 2008, es va pronunciar favorablement
sobre la petició de traspàs a la titularitat municipal formulada per l’Ajuntament de
Begues, en els termes següents:
(...)
“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la procedència de l’acceptació de la proposta
de traspàs de la carretera BV-2041 per part de l’Ajuntament de Begues, us comunico el
següent:
El tram objecte de traspàs és el comprés dins del projecte d’”Urbanització de la carretera
BV-2041 entre els p.k. 10,110 i 10,370 i Passeig de l’Església.”
La carretera BV-2041 finalitza en el p.k. 10,285 i per tant, el tram objecte de traspàs hauria
de ser el següent:
o
o

BV-2041 p.k. 10+100 a 10+285
BV-2411 p.k. 10+285 a 10+370

A la vista de que el tram de carretera forma part de la trama urbana consolidada, i el trànsit
que la utilitza és majoritàriament urbà, procedeix iniciar la incoació de l’expedient de traspàs,
a la jurisdicció municipal, donat que és compleix l’article 172 del nou Reglament de
carreteres.
És per tot això que s’informa FAVORABLEMENT el mateix.
S’adjunta fitxa de dades dels 2 trams a traspassar.”
Vistes les respectives fitxes de dades geomètriques dels dos trams de carreteres objecte de
cessió que han estat elaborades, després de l’execució de les obres, per l’Oficina Tècnica de
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Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació, de la manera següent:

Carretera:
BV- 2041
Pk. Inicial:
10,110
Final paviment asfàltic enfront Ajuntament de Begues
Pk. Final:
10,285
Inici ctra. BV-2411- creuam. amb passeig de l’Església
Amplada mitjana:
7,80
m.
Superfície:
1.381,00
m2
Estat del ferm:
Bo
Observacions:
El tram objecte de traspàs ha estat objecte de nova urbanització
d’acord amb les obres contemplades en el projecte
d’“Urbanització de la carretera BV-2041 entre els pk. 10+110 i
10+370 i Passeig de l’Església. TM. Begues” codi 17505-PC,
essent objecte de traspàs totes les instal·lacions i elements de
mobiliari urbà contemplat en aquest.
Carretera:
BV-2411
Pk. Inicial:
10,285
Final ctra. BV-2041 –creuam. amb passeig de
l’Església
Pk. Final:
10,370
creuam. c/ de la Rambla
Amplada mitjana:
7,80
m.
Superfície:
654,00
m2.
Estat del ferm:
Bo
Observacions:
El tram objecte de traspàs ha estat objecte de nova urbanització
d’acord amb les obres contemplades en el projecte
d’“Urbanització de la carretera BV-2041 entre els pk. 10+110 i
10+370 i Passeig de l’Església. TM. Begues” codi 17505-PC,
essent objecte de traspàs totes les instal·lacions i elements de
mobiliari urbà contemplat en aquest.
Atès que l’article 140. 5 del vigent Estatut d’autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial
de Catalunya.
Atès que l’article 5 bis de la Llei catalana 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres,
modificada per la Llei 11/2008, de 31 de juliol, estableix:
1. La Generalitat té la titularitat de les carreteres de les xarxes bàsica i comarcal
de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat.
2. S’atribueix a les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, o als ens
supramunicipals que les substitueixin d’acord amb el que estableix l’Estatut
d’autonomia, la titularitat de les carreteres de la xarxa local en llurs àmbits
territorials respectius.
Atès que l’article 10 bis de la Llei catalana 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres,
modificada per la Llei 11/2008, de 31 de juliol, disposa:
1. L’Administració de la Generalitat, per raons d’interès públic degudament
fonamentades, pot acordar amb altres administracions públiques el canvi de
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titularitat de les carreteres. Amb aquesta finalitat, l’administració titular de la
carretera ha d’incoar i tramitar l’expedient corresponent, el qual, amb l’acord de
les administracions interessades, s’ha d’elevar al Govern perquè, si escau,
l’aprovi. Els canvis de titularitat comporten el traspàs dels béns de domini
públic afectes a les carreteres traspassades.
2. L’assumpció de la titularitat de les carreteres és plenament efectiva a partir del
moment en què les administracions implicades signin les corresponents actes
formals de traspàs, en les quals s’han d’especificar amb precisió les
característiques dels trams que se cedeixin i s’ha de fer constar la
documentació que les administracions bescanviïn.
3. Els acords de canvi de titularitat s’han de recollir en el Catàleg de carreteres de
la Generalitat.
4. El que estableix aquest article no és aplicable al cas de traspàs de vies
urbanes que regula l’article 38.
Atès que, per la seva part, l’article 38. 1 de la mateixa Llei 7/1993 disposa que “les
carreteres de la Generalitat o els trams concrets que passin a integrar-se en la xarxa
viària municipal, es poden traspassar als ajuntaments respectius, a proposta d’aquests
o per iniciativa de l’Administració de la Generalitat, si hi ha acord entre les
administracions cedent i cessionària”, i que l’article 172. 2 del Reglament general de
carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre, determina: “A aquests
efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que tinguin un trànsit
majoritàriament urbà”.
Atès que l’article 173 del citat Reglament disposa el següent, pel que fa al procediment
de traspàs:
“1. L’expedient de traspàs s’ha de promoure a instància de l’ajuntament corresponent o del
departament competent en matèria de carreteres.
2. L’expedient s’inicia a la direcció general competent i ha de ser resolt pel conseller o
consellera, a proposta del director o directora general, si hi ha acord entre les administracions
cedent i cessionària; en cas contrari, ha de ser resolt pel Govern de la Generalitat.”

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva al Ple,
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.-Incoar expedient de traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Begues del tram de
la carretera BV-2041 entre els p.k. 10+110 i 10+285 i del tram de la carretera BV-2411
entre els p.k. 10+285 i 10+370, en compliment del conveni de col·laboració que amb
data 21 d’abril de 2008 es va acabar de formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’esmentat Ajuntament als efectes de l’execució de les obres del projecte
d’”Urbanització de la carretera BV-2041 entre els p.k. 10,110 i 10,370 i Passeig de
l’Església”, i d’acord amb la petició formulada per l’Ajuntament de Begues mitjançant
un Decret de l’Alcaldia de data 27 de juny de 2007. El traspàs a l’Ajuntament dels
esmentats trams de les carreteres BV-2041 i BV-2411, actualment gestionades per la
Diputació de Barcelona, s’hauria de dur a terme amb les característiques tècniques
determinades en les respectives fitxes de dades geomètriques, elaborades per la
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que s’han descrit a la part
expositiva del present Dictamen.
Segon.- Trametre el present expedient de traspàs, elevant la referida petició formulada
per l’Ajuntament de Begues, a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
perquè una vegada instruït el procedent expedient de la seva competència, dicti la
corresponent resolució de traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Begues els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Oficina de Patrimoni Arquitectònic Local
15.- Dictamen de data 5 de novembre de 2008 que proposa aprovar l’adjudicació
provisional de les obres d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de
Barcelona”, a l’empresa Urcotex Inmobiliaria, S.L., amb una despesa de set
milions cent cinquanta mil nou-cents setanta vuit euros amb trenta tres cèntims
(7.150.978,33) IVA inclòs.
“VIST l’expedient de contractació, promogut pel Servei del Patrimoni Arquitectònic
Local, relatiu a les obres d’“Adequació dels espais interiors del Palau Güell de
Barcelona”, amb un pressupost màxim de set mil cinc-cents vint-i-set mil tres-cents
quaranta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (7.527.345,61 €) IVA inclòs.
ATÈS que per acord del Plenari de la Diputació de Barcelona, de data 8 de maig de
2008, es va aprovar l’esmentada contractació, mitjançant el procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada, amb la forma d’adjudicació de concurs públic, així
com el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el de Clàusules Administratives
Particulars (en endavant PCAP).
VISTA la publicació corresponent a l’anunci de la convocatòria de la licitació al Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. 118 de data 19 de juny de 2008, al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) núm. 164 de data 8 de juliol de 2008 i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) núm. 159, de data 3 de juliol de 2008
ATÈS que dins del termini per a la presentació de proposicions van presentar ofertes
les següents empreses:
URCOTEX IMMOBILIARIA, SL,
UTE: CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN, SA,
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA,
UTE: CONSTRUCCIONES CURTO, SA CONSTRUCCIONS PAI, SA,
FERROVIAL-AGROMAN, SA,
UTE: COPISA-NATUR SYSTEM, SL, CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION,
SA,
FCC CONSTRUCCIONES RUBAU, SA,
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA,
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DRAGADOS, SA,
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA.
ATÈS que es va constituir la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Infraestructrures,
Urbanisme i Habitatge el dia 9 de setembre de 2008, en el decurs de la qual es realitzà
l’obertura de documentació de les empreses presentades, resultant admeses totes
elles, en haver presentat la documentació exigida en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
ATÈS que es va constituir la Mesa de Contractació de l’Àrea de l’Àrea
d’Infraestructrures, Urbanisme i Habitatge el dia 16 de setembre de 2008, la qual va
procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 relatius a l’oferta econòmica i referències
tècniques, amb el resultat següent:
EMPRESES
URCOTEX IMMOBILIARIA, SL
UTE: CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN, SA VIAS Y
CONSTRUCCIONES, SA
UTE: CONSTRUCCIONES CURTO, SA CONSTRUCCIONS PAI,
SA
FERROVIAL-AGROMAN, SA
UTE: COPISA-NATUR SYSTEM, SL
CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION, SA
EMPRESES
FCC CONSTRUCCION, SA
CONSTRUCCIONES RUBAU, SA
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA
DRAGRADOS, SA
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA

OFERTA
%
IVA EXCLÒS BAIXA
6.164.636,49 €
5,00
5.450.836,47 €

16,00

6.167.385,38 €
4,96
5.839.580,82 € 10,01
5.450.000,00 € 16,01
5.450.836,47 € 16,00
OFERTA
%
IVA EXCLÒS BAIXA
6.164.637,07 €
5,00
6.164.636,49 €
5,00
6.164.636,48 €
5,00
5.411.253,02 € 16,61
6.164.636,49 €
5,00

Vist que a la clàusula 1i) del PCAP que regeix la contractació, s’estableix la necessitat
de constituir un comitè d’experts, amb les funcions previstes a l’article 134 de la LCSP i
que estarà integrat per 3 tècnics, titulats superiors en Arquitectura, experts en
patrimoni arquitectònic, i designats per la presidenta delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.
ATÈS que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Infraestructrures, Urbanisme i Habitatge
el dia 23 d’octubre de 2008 va acceptar l’informe tècnic, que s’adjunta en Annex, emès
pel Comitè d’Experts, nomenat a l’efecte mitjançant decret de la presidenta delegada
de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Sra. A.H.B., de data 17 de
setembre de 2008.
VIST l’informe tècnic emès pel Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, el qual és del tenor literal següent:
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“INFORME TÈCNIC RELATIU A L’OFERTA ECONÒMICA,
PREVI A LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
OBRA:
MUNICIPI:
PRESSUPOST:
APROVACIÓ PCAP:

“Adequació dels espais interiors del Palau
Güell de Barcelona”
Barcelona
6.489.091,04 €, IVA exclòs
8 de maig de 2008

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: Obert, subjecte a regulació harmonitzada
NÚMERO D’EXPEDIENT SAP: 2008/0001046
NÚMERO OPERACIÓ COMPTABLE SAP: 8020000502
EMPRESES PARTICIPANTS:
URCOTEX IMMOBILIARIA, SL,
UTE: CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN, SA,
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA,
UTE: CONSTRUCCIONES CURTO, SA CONSTRUCCIONS PAI, SA,
FERROVIAL-AGROMAN, SA,
UTE: COPISA-NATUR SYSTEM, SL, CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION, SA,
FCC CONSTRUCCIONES RUBAU, SA,
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA,
DRAGADOS, SA,
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA.
D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, la valoració de l’oferta
econòmica presentada es calcula d’acord amb puntuació següent:
“1i) 2.- Es valora fins al màxim de 2,5 punts la baixa ofertada, a raó de 0,50 punts per cada
unitat percentual.”
En el quadre següent es recullen les ofertes econòmiques presentades
per les empreses amb el tant per cent de baixa que suposa respecte al
import de licitació i la puntuació corresponent d’aplicar el criteri indicat el
els Plecs.
Import de licitació (IVA exclòs): 6.489.091,04 €
OFERTA
%
IVA EXCLÒS
BAIXA
6.164.636,49 €
5,00

EMPRESES
URCOTEX IMMOBILIARIA, SL
UTE: CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN,
SA VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA
UTE: CONSTRUCCIONES CURTO, SA
CONSTRUCCIONS PAI, SA
FERROVIAL-AGROMAN, SA
UTE: COPISA-NATUR SYSTEM, SL
CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
CONSTRUCCIONES RUBAU, SA
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA
DRAGRADOS, SA
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA

46

Puntuació
2,50

5.450.836,47 €

16,00

2,50

6.167.385,38 €
5.839.580,82 €
5.450.000,00 €
5.450.836,47 €
6.164.637,07 €
6.164.636,49 €
6.164.636,48 €
5.411.253,02 €
6.164.636,49 €

4,96
10,01
16,01
16,00
5,00
5,00
5,00
16,61
5,00

2,48
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
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Cosa que el sotasignat eleva a la consideració de la Mesa de contractació, per als efectes
escaients”.

VISTA la clàusula 1i) del PCAP, que conté els criteris a tenir en compte en
l’adjudicació, així com la seva ponderació, i el quadre de puntuació global, que
especifica les puntuacions atorgades a cada empresa, en aplicació del criteri 1
(Memòria metodològica), valorat pel Comitè d’Experts i el criteri 2 (baixa econòmica
oferta), calculat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, la relació de les empreses
licitadores, ordenada segons el total de punts obtinguts, de major a menor, seria el
següent:
2. PREU

TOTAL
PUNTS

8,95

2,5

11,45

0,30

1,05

2,5

3,55

0,5

0,30

0,80

2,48

3,28

FERROVIAL-AGROMAN, SA

0,55

--

0,55

2,50

3,05

UTE: COPISA-NATUR SYSTEM, SL

2,30

0,75

3,05

2,50

5,55

CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION, SA

1,05

0,95

2,00

2,50

4,50

FCC CONSTRUCCION, SA

2,10

0,50

2,60

2,50

5,10

CONSTRUCCIONES RUBAU, SA

0,10

0,20

0,30

2,50

2,80

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA

0,35

0,10

0,45

2,50

2,95

DRAGRADOS, SA

2,85

0,95

3,80

2,50

6,30

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA

1,40

0,95

2,35

2,50

4,85

EMPRESES

1. METODOLOGIA
1.1
1.2
total

URCOTEX IMMOBILIARIA, SL

6,05

2,90

UTE: CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN, SA
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA

0,75

UTE:
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONS PAI, SA

CURTO,

SA

ATÈS el que estableixen els arts. 295 i 135 de la LCSP, la Mesa de Contractació de
l’Àrea d’Infraestructrures, Urbanisme i Habitatge acordà acceptar per unanimitat els
informes tècnics emesos pel Comitè d’Experts i pel Gerent del Servei d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, així com el quadre global de
puntuacions, del qual es desprèn que l’oferta tècnica i econòmica presentada per
l’empresa URCOTEX IMMOBILIARIA, S.L., amb C.I.F. núm. XXX i domiciliada a XXX
al carrer XXX núm. X, representada pel senyor J.M.S.T., amb N.I.F. núm. XXX, és la
que més s’adequa als criteris que han regit la present contractació.
Donat el fet que l’empresa URCOTEX IMMOBILIARIA, S.L., reuneix tots els requisits i
ofereix les garanties i condicions per la correcta realització de l’obra de l’”Adequació
dels espais interiors del Palau Güell”, el sotasignat considera que li hauria de ser
adjudicada amb les condicions ofertes, es a dir, un preu de set milions cent cinquanta
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mil nou-cents setanta vuit euros amb trenta tres cèntims (7.150.978,33) IVA inclòs,
amb el següent desglòs:
Pressupost de
contractació IVA
exclòs
6.164.636,49 €

Tipus impositiu
d’IVA

Import de l’IVA

Import de la despesa

16%

986.341,84 €

7.150.978,33 €

ATÈS que cal procedir a modificar la previsió d’anualitats aprovada en el PCAP, a fi i
efecte d’ajustar-les a la realitat del calendari d’execució de les obres, amb un termini
previst de 20 mesos.
En virtut de tot això, el sotasignat considera que la presidenta delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, podria elevar al Plenari de la Diputació de
Barcelona l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Adjudicar provisionalment, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació de l’Àrea d’Infraestructrures, Urbanisme i Habitatge, reunida en sessió de
data 23 d’octubre de 2008, la contractació relativa a l’obra de l“Adequació dels espais
interiors del Palau Güell de Barcelona” a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.
amb NIF núm. XXX i domicili a XXX al carrer XXX núm. X, C.P. XXX XXX, per un
import de set milions cent cinquanta mil nou-cents setanta vuit euros amb trenta tres
cèntims (7.150.978,33) IVA inclòs, amb el següent desglòs:
Pressupost de
contractació IVA
exclòs
6.164.636,49 €

Tipus
impositiu
d’IVA
16%

Import de l’IVA

Import de la
despesa

986.341,84 €

7.150.978,33 €

i la següent distribució d’anualitats (IVA inclòs):
Pressupost
2008
2.850.000,00 €

Anualitat 2009

Anualitat 2010

2.155.683,95 €

2.145.294,38 €

Import de la
despesa
7.150.978,33 €

Segon.- Modificar la distribució de la despesa plurianual derivada d’aquesta
contractació, aprovada en el PCAP que la regeix, en funció de la durada prevista per a
l’execució dels treballs, fixada en 20 mesos, tant pel que fa a imports com a partides
pressupostàries, d’acord amb el següent desglòs, tot d’acord amb el que estableix
l’article 174 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient:
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Exercici 2008
Exercici 2009
Exercici 2010

Import
3.000.000,00 €
IVA inclòs
2.269.141,00 €
IVA inclòs
2.258.204,61
IVA inclòs

Orgànic

Funcional

Econòmic

30500

451.D0

612.01

31201

451.D0

612

31201

451.D0

612

Tercer.- Comunicar els presents acords a l’adjudicatari, que dins del termini de quinze
dies hàbils haurà de presentar els documents referits a l’apartat 4 de l’article 135 de la
LSCP, així com el justificant d’haver constituït la garantia definitiva, d’import
308.231,83 €, d’acord amb el que disposa l’article 83.1 de la LCSP.
Quart.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries
provisionals, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, reunida en sessió de data 23 d’octubre de
2008, d’acord amb el detall següent:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EMPRESES
DRAGRADOS, SA
UTE: COPISA-NATUR SYSTEM, SL
FCC CONSTRUCCION, SA
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA
CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION, SA
UTE:
CONSTRUCCIONES
JOSE
MARTIN,
CONSTRUCCIONES, SA

OFERTA IVA
EXCLÒS
5.411.253,02 €
5.450.000,00 €
6.164.637,07 €
6.164.636,49 €
5.450.836,47 €
SA

VIAS

UTE: CONSTRUCCIONES CURTO, SA CONSTRUCCIONS PAI, SA
FERROVIAL-AGROMAN, SA
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA
CONSTRUCCIONES RUBAU, SA

Y
5.450.836,47 €
6.167.385,38 €
5.839.580,82 €
6.164.636,48 €
6.164.636,49 €

Cinquè.- Notificar els presents acords a les empreses licitadores que han pres part en
la contractació de referència.
Sisè.- Publicar el corresponent anunci d’adjudicació provisional de la contractació al
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) o bé en el Perfil del Contractant de la Corporació, d’acord amb el que disposa
l’art. 135.3 de la LCSP.
Respecte a aquest Dictamen, el president del grup Popular Sr. García Albiol,
manifestà que en coherència amb el posicionament del seu grup en els darrers anys,
quan es plantegen adjudicacions d’aquest tipus, s’abstindran. Al propi temps sol·licità a
la Presidència que se li faciliti les relacions d’inversions que s’han produït en els
darrers anys, en concepte d’obres, en el Palau Güell.
I el Ple aprovà per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats assistents
dels partits polítics dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya – Verds,
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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 45 vots
a favor i 4 abstencions.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
16.- Dictamen de data 14 de novembre de 2008 que proposa aprovar l’addenda al
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Associació
Berguedà Verd i els municipis de Casserres, Gironella, Montclar, Montmajor,
Olvan, Puig Reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix per la
millora forestal del bosc adult i l’adhesió dels municipis d’Avià, Borredà,
Espunyola i Vilada al Pla Marc.
“Atès que la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Casserres, Montclar,
Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Viver i Serrateix
i l’Associació Berguedà Verd, van signar en data 31 de maig de 2000 un conveni marc
de col·laboració per la redacció i execució del Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal de boscos afectats per l’incendi de l’any 1994.
Atès que en data de 24 de juliol de 2006 es va aprovar, per part de totes les entitats
signants, l’addenda al conveni marc per l’adhesió de l’Ajuntament de Gironella.
Atès que en l’article cinquè de l’esmentat conveni marc s’estableix que la Diputació de
Barcelona, a través del Ple, ha d’aprovar qualsevol modificació l’esmentat Pla Marc.
Tenint en compte l’especial interès manifestat pels Ajuntaments i per l’Associació de
Propietaris Forestals Berguedà Verd, per tal de valorar i millorar també els boscos no
afectats pels incendis forestals.
Considerant que el Pla marc per bosc no cremat o bosc adult, complementària l’actual
pla marc pels boscos cremats de l’àmbit territorial de l’associació, i això ajudaria a
consolidar la política de suport als municipis per la gestió dels seus boscos.
Atès que els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Espunyola i Vilada han demanat l’adhesió al
conveni Marc amb l’objectiu de seguir el pla marc, tant per bosc cremat com no
cremat.
Per tot això, la presidència delegada de l’Àrea d’Espais Naturals, proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer- Aprovar l’addenda al conveni marc, signat en data de 31 de maig de 2000, per
la Diputació de Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd i els
municipis de Casserres, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig Reig, La Quar, Sagàs,
Gironella, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix, en la que s’aprova la redacció i
execució del Pla marc de revaluació i millora forestal dels boscos adults i en
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regeneració del Berguedà Verd, i l’adhesió dels municipis d’Avià, Borredà, Espunyola i
Vilada a aquest conveni marc. A continuació es transcriu l’ addenda:
“ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE CASSERRES, GIRONELLA, MONTCLAR,
MONTMAJOR, OLVAN, PUIG-REIG, LA QUAR, SAGÀS, SANTA MARIA DE MERLÈS I
VIVER I SERRATEIX I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS “BERGUEDÀ VERD” PER A
L’APROVACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA MARC DE REVALUACIÓ I MILLORA FORESTAL
DEL BOSC ADULT I EN REGENERACIÓ I PER ADHESIÓ DEL MUNICIPIS D’AVIÀ,
BORREDÀ, ESPUNYOLA I VILADA.
INTERVENEN
D’una banda, l’ Il·lm. President de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr.
Josep Mayoral i Antigas, en nom i representació d’aquesta entitat, i degudament assistit per
la secretària delegada de l’ Àrea, Sra. Núria Marcet i Palau.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’ Ajuntament d’Avià, Sr. Ramon Orriols Sabata, en nom i
representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’ Ajuntament de Casserres, Sr. Serafí Costa i Barniol, en
nom i representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament d’ Espunyola, Sr. Rudy Gelinne i Gelinne, en
nom i representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Borredà, Sr. Joan Roma i Cunill, en nom i
representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Gironella, Sr. Ramon Costa Guinó, en nom i
representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Montclar, Sr. Josep Vilar i Tristany, en nom i
representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Montnajor, Sr. Josep M. Corominas i Reig,
en nom i representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament d’Olvan, Sr. Judit Carreras i Tort, en nom i
representació d’aquesta entitat .
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Puig-reig, Sr. Saturnino Domínguez
Vinagre, en nom i representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lma. Alcaldessa de l’Ajuntament de la Quar, Sra. Ma. Antònia Raurell i Pi,
en nom i representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Sagàs, Sr. Joan Pont i Costa, en nom i
representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès, Sr. Josep Costa i
Garet, en nom i representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’ Ajuntament de Vilada, Sr. Josep Farré i Capel, en nom i
representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. Alcalde de l’ Ajuntament de Viver i Serrateix, Sr. Lluís Torrentó i
Calmet, en nom i representació d’aquesta entitat.
I d’altra banda, Il·lm. President de l’Associació de propietaris forestals del Berguedà Verd,
Sr. Josep Vilar i Tristany, en nom i representació d’aquesta entitat.
Les parts es reconeixen capacitat legal per obligar-se
MANIFESTEN
I. En data de 31 de maig de 2000, la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de
Casserres, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de
Merlès, Viver i Serrateix, i l’Associació de propietaris forestals Berguedà Verd, van signar
un conveni marc de col·laboració per la redacció i execució del Pla Marc de Restauració
i Millora Forestal de boscos afectats per l’incendi de l’any 1994.
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En data de 24 de juliol de 2006 es va aprovar, per totes les entitats signants, l’addenda al
conveni marc per l’adhesió de l’Ajuntament de Gironella.
II. A la vista dels bons resultats obtinguts en l’execució del Pla marc esmentat, ha hagut una
creixent demanda, per part de la propietat privada i dels ajuntaments, per atendre també
la gestió dels boscos adults dins l’àmbit territorial de l’associació. Un cop feta la diagnosi
forestal i soci - econòmica del Berguedà des de Diputació de Barcelona s’ha vist adequat
donar aquest suport, i durant l’any 2008 s’ha redactat, i consensuat el Pla marc de
revaluació i millora forestal dels boscos adults i en regeneració del Berguedà Verd.
Al mateix temps, i amb característiques forestals similars als de l’àmbit de l’associació,
els municipis d’Avià, Borredà, Espunyola i Vilada, han sol·licitat a la Diputació de
Barcelona, adherir-se al conveni marc; amb l’objectiu de participar de la redacció i
execució del pla marc.
III. El Pla marc de revaluació i millora forestal dels boscos adults i en regeneració del
Berguedà Verd, planifica una superfície forestal de 36.195 ha, corresponent als municipis
d’Avià, Casserres, Borredà, Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig,
La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix. El Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal de boscos afectats per l’incendi de l’any 1994, redactat
durant l’any 2000, s’engloba dins el nou document.
Les condicions per la seva redacció, modificació i aprovació són les que s’establien en el
conveni marc.
Atenent a aquestes consideracions les parts s’atenen als següents
PACTES
I. Objecte
L’objecte d’aquesta addenda és l’ aprovació i execució del Pla marc de revaluació i
millora forestal del bosc adult i en regeneració de l’associació de propietaris Berguedà
Verd i l’adhesió del municipis d’Avià, Borredà, Espunyola i Vilada al conveni marc.
II. Compromisos específics
A banda del que estableix el conveni marc,
 l’Associació es compromet a recolzar al tècnic de l’associació en les tasques de
captació de nous socis i la seva consolidació i a vetllar per una participació activa en el
programa i per la seva divulgació.
 Els Ajuntaments signants es comprometen a:
 Proporcionar a l’Associació unes instal·lacions adequades per allotjar reunions
de la comissió de treball, assemblees de l’associació o trobades de divulgació.
 Donar suport administratiu a l’Associació i en casos puntuals.
 Ajudar en les tasques de divulgació de l’associació i captació de nous socis
dins el municipi.
 Facilitar a l’Associació tota la informació sobre els seus Plans Municipals de
Prevenció d’Incendis Forestals.
 Agilitzar i simplificar tots els tràmits de competència municipal per l’execució
dels treballs inclosos en els Programes Anuals, reduint al màxim els impostos o
taxes que se’n pugin derivar.
 La Diputació de Barcelona, es compromet a:
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Atendre, en defensa dels interessos de l’associació, qualsevol incidència legal
fruit d’una actuació programada.
Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i institucions per facilitar
l’execució del Programa Anual.
Recolzar la captació de nous socis i la divulgació de l’associació.
Assessorar i donar informació actualitzada sobre el sector forestal, per facilitar
tot tipus de contractació i venda, i donar suport a les organitzacions per la
venda dels aprofitaments forestals en els que participi l’Associació.

III. Gestió del Pla marc
El Pla Marc es gestionarà a traves de Programes anuals, tal com especifica el Conveni
marc, i amb les següents particularitats:
 Programa anual estarà integrat per un “Pla de treballs de preparació i millora” i un “Pla
de vendes”.
 El “Pla de treballs de preparació i millora” és el que recull les accions dissenyades per
preparar el bosc per als aprofitaments futurs (preparació) i les dissenyades per al
desenvolupament d’infrastructures i la consolidació de la vegetació en superfícies
sense objectiu prioritari d’aprofitaments de llenyes i fustes (millora).
 El “Pla de vendes” és el que determina les superfície i quantitats que han d’aprofitar-se.
L’Associació, gestionarà el programa anual i executarà els treballs planificats; mitjançant el
contracte privat signat amb cada un dels seus associats i amb les empreses de serveis
corresponents.
IV. Finançament
El Pla marc es finançarà seguint el que s’estableix en el conveni marc i amb les següents
particularitats:
 El “Pla de treballs de preparació i millora” es finançarà amb les aportacions
econòmiques que realitzin les administracions públiques signants del conveni, en la
forma i quanties que especifiquin els Programes anuals, sense perjudici dels ajuts
d’altres entitats, públiques o privades. A banda, l’associació també cofinançarà el
programa anual amb els retorns de les inversions procedents de la venda de la fusta i/o
llenyes i que ,segons contracte, no vagin destinades al propietari.
 El “Pla de vendes” no té altres despeses que les de gestió tècnica i comercial, que
inicialment seran finançades per les administracions públiques signants del conveni, en
la forma i quanties que especifiquin els Programes anuals, sense perjudici dels ajuts
d’altres entitats, públiques o privades. Més endavant hauran de finançar-se amb els
percentatges per la gestió, en favor de l’Associació, que es dedueixin de la venda dels
aprofitaments forestals fixats en el Pla de Vendes i en el contracte amb el propietari.
V. Coordinació
A banda del que determina el conveni marc, s’amplia la comissió de treball amb un
representant de cadascun dels municipis d’Avià, Borredà, Espunyola i Vilada.
VI. Durada del pla marc
La durada del Pla marc de revaluació i millora forestal dels boscos adults i en
regeneració del Berguedà Verd es de quinze anys a partir de la seva signatura.
I en prova de conformitat, totes les parts signen per duplicat i a un sol efecte el present
Conveni, a la ciutat i data esmentades.”
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Tercer.- Notificar aquest acord a la resta de membres de l’Associació de Propietaris
Forestals Berguedà Verd.
Quart.- Autoritzar al President Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals per la signatura de
quants documents siguin necessaris per la seva efectivitat.
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 10 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

54

