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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2008
A la ciutat de Barcelona, el dia 18 de desembre de 2008, a les 12 hores i 10 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 Suárez, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez
Fernández, José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria
Martorell, Ezequiel Martínez Mulero, Josep Mayoral Antigas, Jordi Moltó Biarnés,
Josep Monràs Galindo, Immaculada Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa
Padrós Casañas. 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 les
diputades següents: Amparo Piqueras Manzano i Carme García Lores.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia.
Aprovació dels esborranys de l’acta de la sessió plenària extraordinària de data
20 de novembre de 2008 i de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de
novembre de 2008.
Pel Sr. President, i en relació als esborranys de l’acta de la sessió plenària
extraordinària de data 20 de novembre de 2008 i de l’acta de la sessió plenària
ordinària de data 27 de novembre de 2008, hi pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se cap, s’aproven dites Actes per unanimitat
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
1.- Dictamen de data 10 de desembre de 2008 que proposa designar l’Im. Sr.
Rafael Roig Milà, representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea
General de la Caixa de Catalunya.
“La Diputació de Barcelona en tant que Corporació Fundadora de l’entitat Caixa de
Catalunya està representada en els seus òrgans de Govern, resultant que a l’actualitat
es troba vacant una de les 55 vocalies que li corresponen en l’Assemblea General,
motiu pel qual es fa necessari procedir a designar un nou Conseller
Per poder ser membre de l’Assemblea General, cal que els designats no estiguin
afectats per qualsevol de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei de Caixes
d’Estalvi de Catalunya (art. 19 del Text refós aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març), al
Decret que regula la composició i funcionament dels òrgans de govern de les caixes
d’estalvi de Catalunya (art. 51 Decret 164/2008 de 26 d’agost); i als propis Estatuts de
l’entitat (art. 26 dels Estatuts de la Caixa de Catalunya).
Igualment, caldrà que els representants compleixin tots els requisits previstos tant a l’art.
18 del text refós de la llei de Caixes d’estalvi catalanes, com a l’art. 11 del Decret
164/2008, i a l’art. 25 dels Estatuts de l’entitat.
D’acord amb les previsions de l’art. 8 del Decret 164/2008, en relació amb el 20 de la
Llei de Caixes d’Estalvi catalanes, i el previst a l’art. 24 dels Estatuts de l’entitat Caixa
de Catalunya, la designació dels representants de les Corporacions locals correspon al
seu Ple
Per tot l’exposat, aquesta Presidència, previ informe de la Junta de Govern, proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Designar representant d’aquesta Corporació en l’Assemblea General de
l’entitat CAIXA DE CATALUNYA, en qualitat de Conseller, al Diputat Il·lm. Sr. RAFAEL
ROIG MILÀ, d’acord amb la previsió de l’art. 24.1.2 dels estatuts de l’entitat.
Segon.- Que l’Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà reuneix tots i cadascun dels requisits
previstos a l’art. 18 del text refós de la llei de Caixes d’estalvi catalanes, a l’art. 11 del
Decret 164/2008, i a l’art. 25 dels Estatuts de l’entitat.
Tercer.- Que l’Il·lm. Sr. Roig ha formulat declaració de no estar afectat per cap de les
causes d’incompatibilitat previstes a la Llei de Caixes d’Estalvi de Catalunya (art. 19 del
Text refós aprovat pel DL 1/2008, d’11 de març), al Decret que regula la composició i
funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvi de Catalunya (art. 51 Decret
164/2008 de 26 d’agost); i als propis Estatuts de l’entitat (art. 26 dels Estatuts de la
Caixa de Catalunya).
Quart.- Notificar el present acord a la Caixa de Catalunya i al membre designat, per al
seu coneixement i efectes oportuns.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
2

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
2.- Dictamen de data 2 de desembre de 2008 que proposa prorrogar per a
l’exercici 2009 el Programa de Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus d’interès
dels préstecs contractats pels Ajuntaments de la Província destinats a finançar
inversions en obres i serveis públics.
1. “Antecedents
Aquesta Diputació, en sessió plenària celebrada el 26 de maig de 1994, va acordar
aprovar un programa de cooperació amb els municipis de la província adreçat a
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels ajuntaments per tal de
finançar inversions en obres i serveis públics. Alhora es va aprovar el plec de bases
per tal de seleccionar l’entitat financera amb la qual es convindria l’acció esmentada.
Efectuada l’oportuna convocatòria pública es va formalitzar l’acció concertada amb la
Caixa d’Estalvis de Catalunya formalitzant-se el corresponent conveni amb data 19
d’octubre de 1994.
Aquest Conveni, en l’estipulació 3a., establia la seva durada en un any, sense perjudici
d’establir-se una pròrroga expressa per igual període anyal, per la qual cosa es
preveia la constitució d’una Junta de seguiment mixta Diputació de Barcelona - Caixa
de Catalunya.
D’ençà fins a l’actualitat, la Diputació de Barcelona ha anat prorrogant anyalment
l’esmentat Programa de Crèdit Local amb la consegüent pròrroga del conveni subscrit
amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, amb increment de l’import màxim fixat i millorant
les condicions pactades inicialment.
La darrera de les pròrrogues del concert entre la Caixa d’Estalvis de Catalunya i la
Diputació de Barcelona va ser signada en data 19 de desembre de 2007, per a
l’exercici 2008, amb un import de cent deu milions d’euros (110.000.000 EUR).
2. Proposta de pròrroga per a l’any 2009
Durant el mes de novembre d’aquest any 2008, la Junta de seguiment del Programa
de Crédit Local ha iniciat els tràmits per consensuar unes noves condicions en ordre a
endegar una nova pròrroga de l’acció concertada per a l’exercici 2009.
En aquest sentit, ambdues institucions han coincidit que les circumstàncies dels
mercats financers fan inviable la renovació de l’acció concertada per a l’any 2009 dins
dels paràmetres fixats en el conveni inicial.
No obstant això, la Diputació de Barcelona, amb voluntat de continuar el Programa de
Crèdit Local, ha consignat en el seu pressupost per a l’any 2009 la quantitat d’onze
milions d’euros (11.000.000 EUR) i ha proposat a la Caixa d’Estalvis de Catalunya la
renovació del conveni pel temps necessari per poder resoldre un nou procediment de

3

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

selecció, que permeti satisfer la demanda de cobertura d’inversions municipals, a
través d’endeutament a un tipus prefencial a partir de l’1 de gener de 2009.
Per la seva part, la Caixa d’Estalvis de Catalunya ha presentat una oferta d’una línia
de crèdit de fins a trenta milions d’euros (30.000.000 EUR) que permetrà prorrogar
l’acció concertada durant el temps necessari per finalitzar l’esmentat procés de
selecció, estimat inicialment en uns tres mesos, amb les condicions següents:
- Tipus d’interès: Euribor a 3, 6 ó 12 mesos + 1,15 %. Revisió trimestral, semestral o
anual.
- Sense comissió d’obertura.
- Durada màxima dels préstecs: Termini total 12 anys (inclosos com a màxim 2 anys
de carència).
El principi d’acord que recull les esmentades condicions s’ha palesat en el
corresponent document subscrit per ambdues parts i que consta a l’expedient.
3. Justificació de la pròrroga amb caràcter extraordinari:
La conjuntura econòmica i l’evolució del mercat financer han donat lloc a què l’entitat
bancària presenti una oferta superior al 0,15%, resultant, per tant, un preu superior a
l’acordat en el conveni subscrit inicialment.
En aquest sentit, s’han fet paleses les dificultats per encetar un procés de selecció de
manera que pogués reflectir les noves condicions dels mercats financers –poc
favorables, actualment- i que permetés satisfer, alhora, l’interès general en què es
fonamenta la demanda de cobertura d’inversions municipals a través d’endeutament a
un tipus d’interès preferencial a partir de l’ 1 de gener de 2009.
Vista la Memòria justificativa subscrita pel Cap del Servei de Programació, en la que,
tenint en compte l’esmentada conjuntura econòmica del moment i la volatilitat del
mercat financer actual, s’han valorat les condicions que ha ofert la Caixa d’Estalvis de
Catalunya per procedir a la pròrroga de l’acció concertada, aquesta Presidència les ha
considerat favorables i adequades a les circumstàncies actuals.
En conseqüència, amb caràcter extraordinari i d’acord amb el principi l’interès general
fonamentat en les referides necessitats municipals, aquesta Presidència proposa
continuar amb la línia de crèdit del Programa de Crèdit Local amb la Caixa d’Estalvis
de Catalunya en les condicions esmentades, durant el temps necessari per poder
resoldre un nou procediment d’acció concertada estimat inicialment en un termini de
tres mesos; tot això de conformitat amb els principis de publicitat, d’objectivitat, de
lliure concurrència i d’igualtat i amb adequació a la legalitat pressupostària que
prescriu l’article 239 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC).
4. Règim jurídic de l’acció concertada.
L’esmentada acció concertada s’emmarca dins de les competències pròpies de la
Diputació de Barcelona, d’assistència i cooperació municipal, previstes a l’article 36,
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apartats 1.b) i 2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, així com als articles 91 i 92 del TRLMC.
El present Programa de Crèdit Local es configura com una activitat de foment de la
Diputació, adreçada a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels
respectius Ajuntaments per a finançar les inversions en obres i establiment de serveis
públics, mitjançant la subscripció de la corresponent acció concertada amb una entitat
financera per tal d’obtenir, per als ajuntaments de la província, les millors condicions
financeres de les seves operacions d’endeutament a mitjà i llarg termini.
Aquesta acció concertada va ser endegada l’any 1994 a l’empara de la Llei 8/1987, de
15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (art. 226), i per tant, amb
anterioritat a l’actual regulació prevista pel Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). No obstant això, tant
l’objecte com tot el procediment s’ajusten plenament al règim jurídic previst als articles
130 i següents de l’esmentat text reglamentari.
Quant a la naturalesa jurídica de l’acció concertada subscrita amb l’entitat bancària,
s’ha de fer referència als estudis doctrinals (Francesc i Annabel Lliset “Obres, Activitats
i serveis dels ens locals”, Bayer, 1995) que afirmen que no es pot considerar com un
acte unilateral de l’Administració acceptat per un particular, sinó que pertany a la
categoria jurídica dels convenis i que la causa del conveni no està tant en la voluntat
de les parts com en llei o disposició que reguli la possibilitat de l’acció concertada.
Finalment, val a dir que l’article 133.2 del ROAS, preveu que la concertació s’ha de
formalitzar en un document administratiu que vincula ambdues parts i, per tant, la
regulació d’aquest instrument jurídic queda fora de l’àmbit de l’aplicació de la
normativa de contractació pública, tal com disposa l’article 4.1.d) de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, que exclou de l’àmbit de l’esmentada
llei els negocis i relacions jurídiques següents:
“[...]
d) Els convenis que, d’acord amb les normes específiques que els regulen,
subscrigui l’Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret
privat, sempre que el seu objecte no estigui comprès en el dels contractes que
regula aquesta Llei o en normes administratives especials.”
Per tot l’exposat, essent necessari que aquesta proposta sigui assumida pel Ple de la
Diputació, com a òrgan que va aprovar l’acció concertada, el cap sotasignant proposa
al President de Diputació de Barcelona, que elevi al Ple previ informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns l’aprovació dels
següents:
ACORDS
Primer.- Prorrogar per a l’exercici 2009 el Programa de Crèdit Local adreçat a
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels ajuntaments de la Província
destinats a finançar inversions en obres i serveis públics.
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Segon.- Prorrogar amb caràcter extraordinari i de conformitat amb l’establert a les
bases que regeixen el referit programa i amb l’acord pres per la Junta Mixta Diputació
de Barcelona-Caixa d’Estalvis de Catalunya, per a l’exercici de 2009, l’acció
concertada formalitzada amb aquesta última Institució en data 19 d’octubre de 1994 i
prorrogat successivament, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“
I.

ENTITATS QUE INTERVENEN.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’ Excm. Sr. Antoni Fogué Moya,
President de la Diputació de Barcelona, assistit per la Secretària General de la
Corporació, l’Il·lma. Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats reservades en el
Decret de la residència de la Corporació d’11de novembre de 2008 (BOPB núm. 279, del
20/11/2008).
CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, representada per el Sr. A.T.R., Director General
de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.
II.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.

Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per a obligar-se, manifesten:

I.- Que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària de 26 de maig de 1994, aprovà
un Programa de Cooperació per als municipis situats dins de la seva província, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per a
finançar les inversions en obres i establiment de serveis públics, per a ésser
desenvolupat mitjançant una acció concertada amb una entitat financera amb
implantació a tot el territori de la província de Barcelona. Així mateix, el Ple Corporatiu
aprovà el Plec de Bases pel qual hauria de regir-se l’acció concertada.
II.- Que mitjançant Decret de data 10 d'octubre de 1994 es va resoldre l'adjudicació
directa de l’acció concertada a favor de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.
III.- Que en data 19 d'octubre de 1994 es va signar un concert entre la Caixa d'Estalvis
de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
IV.- Que en data 19 de desembre de 2007 Diputació de Barcelona va signar una
pròrroga de l’acció concertada per a tot l'any 2008 per un import de 110.000.000 euros.
V.- Que en data ............................ el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
prorrogar extraordinàriament per a l’exercici 2009 el Programa de Crèdit Local, i el
concert amb Caixa d’Estalvis de Catalunya
VI.- Que en data 20 de novembre de 2008 el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar inicialment el pressupost de l’exercici 2009 de la Diputació de Barcelona que
contempla una consignació pressupostària per a aquest programa de 11.000.000 euros.
VII.- Que la Caixa d'Estalvis de Catalunya està disposada a oferir 30.000.000 euros
durant el temps necessari per poder resoldre un nou procediment d’acció concertada
estimat inicialment en un termini de tres mesos, en les condicions detallades a
l’estipulació primera segons acord del seu Consell d’Administració de data 16 de
desembre de 2008.
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Per tot això, ambdues parts signants del concert de data 19 d'octubre de 1994,
formalitzen la modificació de l'esmentat concert mitjançant el present document, amb
subjecció als següents:
PACTES
PRIMER.- La Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya convenen en
formalitzar l'acció concertada per a executar un Programa de Cooperació amb els
municipis de la Província de Barcelona, adreçat a subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats pels respectius ajuntaments d'acord amb els objectius del referit
programa i de conformitat amb el Plec de Bases a l'efecte aprovat, fins a 30.000.000
euros, amb les següents condicions financeres:
Tipus d’interès: Euríbor a 3, 6 o 12 mesos + 1,15 Revisió trimestral, semestral o anual.
Sense comissió d’obertura.
Durada màxima dels préstecs: 12 anys (inclosos com a màxim 2 anys de carència).
SEGON.- La Diputació de Barcelona pagarà d'una sola vegada la quantitat atorgada,
d'acord amb la normativa de subvencions aprovada pel Ple de la Corporació, a cadascun
dels crèdits acollits a la present línia de finançament concertat, als trenta dies a comptar
des de l'endemà de la signatura del conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
l'ajuntament corresponent, i fins a una quantia màxima total de 11.000.000 euros per a
l'any 2009.
TERCER.- Modificar la durada del concert inicial fins al temps necessari per poder
resoldre un nou procediment d’acció concertada, estimat inicialment en un termini de tres
mesos.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en lloc i la
data que s’assenyalen, per duplicat i a un sol efecte.”

Tercer.- Iniciar, al llarg del primer trimestre de 2009, una convocatòria pública per a la
selecció d’ofertes de l’acció concertada per posar en funcionament una nova línia de
crèdit a partir del segon trimestre de l’any 2009.”
Per referir-se a aquest Dictamen, sol·licità la paraula el President del grup Popular
de la Diputació de Barcelona, Sr. García Albiol.
En referència a aquest punt, començà dient, nosaltres hem de dir que, històricament,
Caixa Catalunya sempre ha mantingut unes condicions especials en el que respecta al
tipus d’interès en els programes de crèdit local i això sempre ha estat així fins a aquest
moment. Sorprenentment, hem pogut veure com en aquesta ocasió, més enllà de què
el criteri sobre el total de recursos econòmics que Caixa Catalunya posa a disposició
del Programa de Crèdit Local s’ha canviat, criteri que podríem entendre, però el que no
acabem de veure i no acabem de compartir és el fet que si històricament per part de la
Caixa de Catalunya, on aquesta Diputació, hi té una participació (sembla que és de
més del 40% de l’Assemblea General) ha establert unes condicions que han estat
bastant raonables (estem parlant, concretament, d’Euribor +0,10) ens sorprèn veure
que en aquests moments que els ajuntaments estan passant unes sèries dificultats i
que hi han alguns que estan en una situació límit, que aquest tipus d’ajuts s’estiguin
donant amb unes condicions que multipliquen per 10 el tipus d’interès que s’aplicava
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fins ara; si fins ara era del 0,10 estaríem parlant, en aquests moments, d’un tipus
d’interès Euribor 1,15.
Sí que és cert que la Diputació, continuà manifestant, en els darrers anys ha
subvencionat tres punts respecte a aquest tipus d’interès, però creiem que, en aquest
moment, aquests tipus de condicions no es poden admetre perquè estem parlant d’una
entitat bancària que està participada, per un nombre molt important, per aquesta
Corporació en els seus òrgans de govern i sobretot que s’hagi produït sense que per
part del govern d’aquesta Diputació, veient les condicions que els volia aplicar Caixa
de Catalunya, no s’hagi mirat algun tipus d’alternativa perquè estic convençut que
qualsevol de nosaltres pot anar en aquests moments, o qualsevol corporació municipal
pot anar al mercat bancari i pot trobar condicions segurament millors a l’1,15, i per tant
li dic que no entenem com, per part de la Diputació, ni tan sols s’ha contemplat la
possibilitat de trobar una alternativa.
Finalment, veient el fet d’aquesta pujada important de passar del 0,10 a l’1,15, des del
Partit Popular entendríem que potser seria raonable que, donant-se aquestes
condicions, el tipus de subvenció per part d’aquesta Diputació igual seria interessant
en lloc que sigui de tres punts, augmentar-la un punt per compensar aquesta pujada
que haurem de soportar directament les corporacions municipals, els ajuntaments on
estan passant per una situació molt difícil. Per tant, nosaltres faríem la demanda que
retirés aquest dictamen i que miressin de modificar-lo en la línia que li apuntem des del
Grup Popular i si, finalment, això no és així i segueixen amb la idea de tirar endavant,
votaríem en contra d’aquesta proposta perquè creiem que va en contra dels interessos
dels ajuntaments.
A continuació el portaveu del grup de Convergència i Unió Sr. Ciurana sol·licità la
paraula per manifestar que respecte a aquest dictamen tenim tres arguments o tres
qüestions que voldríem posar sobre la taula perquè no les compartim; arguments de
tipus jurídic, de tipus d’oportunitat política i estrictament financers.
Començaré per aquests darrers, és a dir, a nosaltres ens sembla que passar d’un
Euribor +0,10 a un Euribor +1,15 en aquestes circumstàncies no és una mesura
correcta perquè sigui ratificada, aprovada, aplaudida o promoguda per aquesta
Corporació i, per tant, la nostra primera pega intel·lectual, si em permeten dir-ho així,
és que no creiem que aquest sigui un bon sistema o una bona mesura per als
ajuntaments.
La segona qüestió que a nosaltres ens agradaria plantejar és el tema de l’oportunitat
política; és a dir, que això s’acabava el 31 de desembre de 2008, ho sabem fa temps i
el que ens sorprèn és que vostès no hagin pres les mesures prèvies perquè no ens
trobem amb la necessitat de fer una pròrroga. Per tant em sembla que aquí, com a
mínim, hi ha hagut una praxis deficient pel que fa a la gestió d’aquest afer.
I en tercer lloc, arguments jurídics. Nosaltres estem convençuts i demanem
explícitament a Secretaria que així ho dictamini. Aquesta és una qüestió que s’ha de
fer per concurs, és a dir, no es pot decidir unilateralment un contracte d’aquestes
característiques i per tant, nosaltres demanem explícitament que això s’ha de fer per
concurs.
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Considerem que una pròrroga com la que avui s’està plantejant no es pot portar a
terme si es modifiquen les condicions, i per això demanem un pronunciament explícit
de Secretaria, que una pròrroga es pugui fer modificant les condicions. Nosaltres
seríem partidaris de què aquest tema quedés sobre la taula, que es revisés perquè
entenem que el que no podem fer és deixar els ajuntaments el dos de gener sense un
instrument d’aquestes característiques i, per tant, encara hi ha temps d’aquí fins a final
d’any per si s’ha de rectificar, que aquest Ple pugui rectificar aquesta qüestió. El que
tampoc tindria cap lògica des del punt de vista del funcionament és que aquells
ajuntaments que s’acollissin a aquest Euribor +1,15, si es fa un concurs (com així es
va anunciar a la Comissió, que es faria un concurs en els propers mesos) el resultat
del concurs sigui unes condicions favorables, que aquells ajuntaments que s’hagin
avançat en les primeres setmanes del 2009 tinguin unes condicions menys favorables
que aquells que ho fan a partir d’un determinat mes del 2009. Per tant, sincerament
esperaríem el pronunciament explícit de Secretaria de què es pot fer una pròrroga
modificant les condicions del contracte, sincerament nosaltres això no ho veiem gens
clar i els hi demanaríem, en tot cas, que aquest punt quedés sobre la taula i, si no és
així, els hi anunciaríem la nostra abstenció.
Tot seguit la Presidència cedí l’ús de la paraula al President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns Sr. Roig, el qual començà la seva intervenció
manifestant que en el conveni que tenim amb Caixa Catalunya hi ha una clàusula que
parla de què a finals d’any es revisarà i es farà el seguiment de com ha anat, i a partir
d’aquell moment es plantejaran les noves condicions per a l’any següent. Quan vam
arribar al mes d’octubre es va començar ja a parlar amb la Caixa de Catalunya i el 25
de novembre, concretament ens van comunicar que no podien mantenir les condicions
que s’havien mantingut al llarg d’aquests catorze anys que portem d’aquest programa,
condicions que havien estat aplicades en diferents mesures i en diferents moments.
Recordo que comencem amb un tipus, després es va modificar també els anys de
carència però bé, en definitiva, més o menys s’ajustaven i, per tant, no podien
mantenir aquestes condicions en l’Euribor +0,15 que, d’alguna manera, era el límit
màxim que teníem previst en el conveni.
Com vostès saben, avui dia aquestes condicions són impossibles d’obtenir i tots som
coneixedors de com estan els mercats alterats i volàtils, i com està també el preu del
diner, i per tant nosaltres, en primer lloc, plantegem aquesta pròrroga no pas una
pròrroga per a tot l’exercici 2009 sinó una pròrroga temporal i extraordinària, i per què?
Doncs és una, i vostès ho han dit en aquest moment, també, és una resposta davant la
necessitat de mantenir, de moment, un programa perquè és més necessari que mai
per als ajuntaments i després perquè pensem que, de les consultes que hem fet i
vostès en són coneixedors dels informes tant tècnics com jurídics, de les consultes
efectuades, és possible fer una pròrroga temporal davant d’aquesta nova oferta que
hem rebut de Caixa Catalunya sabent que la mateixa està ajustada al que són els
preus de mercat tal com estan les coses i, evidentment, la posem amb el temps
necessari i imprescindible per poder posar en marxa els mecanismes i les
competències per poder iniciar un nou concurs i poder continuar amb tota l’acció
concertada.
Evidentment, l’objectiu de tirar endavant aquesta pròrroga temporal i extraordinària és
doble, com els deia. Per una banda, mantenir operatiu el Programa de Crèdit per
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poder tirar endavant aquest moment necessari i, al mateix temps, donar també, poder
tenir temps de fer la concurrència aquesta amb les altres entitats. Jo el que sí que els
hi diria, en tot cas, és que en el procés al llarg d’aquests anys vam començar,
evidentment, amb l’Euribor al 0,15 però també hi han hagut moments on l’interès, en
moments determinats, ha estat bastant més alt i aquesta Diputació sempre ha anat
sufragant el 3%. En aquest moment, i són les dades últimes d’avui mateix, em sembla
que l’Euribor pensaven que era el 3,56. Per tant, tampoc no estaria massa lluny del
que ha estat el tipus en alguns moments.
Caixa Catalunya és qui ha de decidir la seva política, però penso que hi ha dues
circumstàncies que m’agradaria esmentar i és que, a partir de l’estiu, tots som
coneixedors de com està anant l’actual crisi i especialment en qüestions de tipus
financer, la Caixa va mantenir els preus fins els compromisos que ha pres amb
nosaltres i la mostra la tenim en que el proper dia vint se signen els últims crèdits amb
Caixa Catalunya mantenint els tipus de l’Euribor en el 0,10, i també hi ha una segona
circumstància que penso que val la pena esmentar: que en aquesta operació de crèdit
que vam tancar a principis de setmana l’oferta fins i tot que ens va fer Caixa Catalunya
era més alta que l’oferta que ens ha ofert avui. Per tant, també veiem un cert interès
en això que vostè plantejava de cara a qui va destinat, de cara als ajuntaments.
Entenem que és una operació temporal i extraordinària, i sobretot vist els informes
favorables tant dels serveis tècnics com jurídics, és viable tirar endavant aquesta
operació.
Per contestar al Sr. Roig, sol·licità la paraula el Sr. García Albiol i manifestà d’entrada
que el representant del Govern no dóna resposta a alguna de les qüestions que aquí
s’han plantejat. Sense compartir, però acceptant l’argumentació que ell acaba
d’exposar, jo els he fet una proposta de la qual no han dit res i estem parlant d’un
període temporal limitat en el temps de manera extraordinària, i estem reconeixent que
són unes condicions substancialment més dures per als ajuntaments que no pas fa
uns mesos. Aquesta Diputació té marge per poder pujar el que és la subvenció, que
passi de tres punts a quatre, i també amb caràcter extraordinari. És la proposta que li
faríem des del Partit Popular fins que no es procedeixi a la nova oferta o el nou
concurs perquè crec que estem parlant d’unes circumstàncies extraordinàries tant per
al conjunt de la societat catalana, la societat de la província de Barcelona, però
especialment per als ajuntaments i, per tant, crec que s’han de prendre una sèrie de
mesures. Una administració com aquesta Diputació que fa gala i que és cert d’estar al
costat dels ajuntaments i de col·laborar en tot allò que pot amb els ajuntaments, en
unes circumstàncies com les actuals entendríem que una mesura com la que estem
dient de passar de tres a quatre punts és la que s’hauria d’aplicar en aquests
moments. Per tant, aquesta seria la nostra proposta.
El Sr. Ciurana també volgué intervenir de nou i manifestar que es reitera en alguns
dels arguments que hem donat abans. Vostè mateix ho ha dit senyor Roig “es planteja
la pròrroga per tenir temps de fer la concurrència aquesta”. El temps per fer la
concurrència ja l’han tingut i una cosa és que l’hagin perdut i no l’han fet.
Per altra banda, el tema de la pròrroga. No barregem dos conceptes. Una cosa és el
tema de la pròrroga tàcita amb les mateixes condicions i és que ara estem modificant
el contracte, no estem prorrogant el temps. Estem modificant les condicions i això és el
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que nosaltres li diem, i per això demanem un pronunciament explícit per part de la
Secretaria si es pot considerar una pròrroga una modificació de les condicions que
porten o que poden portar a una situació en què aquells que s’acullen a aquesta
modificació acabin tenint unes condicions menys favorables que les que resultin del
procés de concurrència que vostè està fent. Em sembla que això tots ho podem
entendre i, per tant, el que nosaltres li diem és: “Deixin aquesta qüestió sobre la taula.
Abans de l’u de gener hi ha temps per aclarir aquesta situació per si s’ha de fer una
nova aprovació per aquesta corporació”. Perquè vostès també han de saber una altra
cosa que em sembla que és important, és a dir, als ajuntaments de la província, de
l’àmbit de la província de Barcelona, la inseguretat jurídica que això els hi pot crear no
els hi fa cap bé perquè vostès mateixos no ens han dit quan faran el procés de
concurrència, no ens han dit si el deu de gener, l’u de març, el trenta d’abril..., no ens
ho han dit. Diuen que l’Euribor +1,15 ja el podem tenir, esperem a veure quin és el
procés de concurrència”. Sincerament, em sembla que el procediment o la manera de
fer que hauria de tenir aquesta corporació seria diferent. Per tant, nosaltres els hi
tornem a demanar que deixin aquest punt sobre la taula i si no ho fan, anunciem la
nostra abstenció, però em sembla que seria important per aclarir-ho per a tothom que
aquestes circumstàncies estiguessin el més clares i que, insistim, el concepte de
pròrroga no és exactament el mateix concepte que el concepte modificació contractual.
El diputat Sr. Roig volgué contestar manifestant que convocar el concurs té uns
terminis, un període i per tant, d’aquí a final d’any això no estarà resolt. La voluntat és
convocar el concurs a partir del gener i tenir-ho resolt el mes de març, que per això
parlem dels tres mesos, però aquí sembla que estem fent una cosa que no sigui
correcta i que anem a prendre unes decisions que no s’adeqüin a la legislació, i jo els
hi diria que si vostès s’han llegit els informes tant tècnics com jurídics que s’han fet per
portar aquest tema aquí en el Plenari, em sembla que queda prou clar l’oportunitat i el
moment de fer aquestes qüestions. Per tant, en aquest sentit, quan vostès parlen
d’inseguretat jurídica, jo li diria: cap ni una; queda molt clar, a partir dels informes que
ens han fet, quina és la situació.
Per finalitzar amb el debat la Presidència va fer us de la paraula per manifestar que
voldria deixar tranquils a tots els ajuntaments perquè, clarament, l’acció que presentem
en aquests moments és una acció que va a garantir que no hi haurà un període de
temps sense suport de la Diputació perquè els ajuntaments puguin gaudir de la
inversió i és evident que hi ha un augment del tipus d’interès a què se subjecten, és
evident, però és que algú dubta de què en els últims vuit anys hi ha alguna persona, a
títol individual, alguna família, alguna empresa, alguna administració està obtenint el
crèdit al mateix tipus d’interès que fa un any? La Diputació de Barcelona i els seus
ajuntaments no estan aliens al mercat ni al mercat que és el mateix per a tothom. Tot i
amb això, les condicions aquestes, aquestes condicions són de les millors que es
poden trobar ara en el mercat i els hi diré que és un programa, com tots els de la
Diputació, no obligatori. Si un ajuntament troba una oferta d’una entitat financera millor
que la que pot rebre de la Diputació, aquest ajuntament no utilitzarà el Programa de
Crèdit Local sinó que utilitzarà la seva pròpia via. Nosaltres treballarem perquè hi
hagin les millors condicions i per això un concurs perquè hi hagi el màxim de
competència entre entitats financeres.
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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 i
d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció del grup del Convergència i Unió i el
vot contrari dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu
de 27 vots a favor, 17 abstencions i 4 vots en contra.
Intervenció General
3.- Dictamen de data 4 de desembre de 2008 que proposa donar compte de
l’informe de l’estat d’execució dels Pressupostos de la Corporació i els seus
organismes autònoms a 31 d’octubre de 2008.
“La Base 6ª.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la Corporació per a
l’exercici 2008 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’estat
d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com el moviment de la
tresoreria, per a operacions extrapressupostàries i de la seva situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
estats d’execució pressupostaris de la Corporació i dels seus organismes autònoms a
31 d’octubre de 2008.
Els estats d’execució que s’acompanyen comprenen l’execució del pressupost
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent de la Corporació. La informació
subministrada en aquests estats d’execució s’ha agrupat en capítols pressupostaris,
tot reflectint-ne l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus organismes
autònoms fins el 31 d’octubre d’enguany.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a
l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus organismes autònoms, a
la data de 31 d’octubre de 2008, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.”
I el Ple en restà assabentat
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4.- Dictamen de data 3 de desembre de 2008 que proposa donar compte de
l’informe de control financer referit a l’exercici de 2007.
“Vist el Decret de data 18 de març de 2008, dictat pel President delegat de l’aleshores
Àrea de Coordinació i Govern Local, pel qual es va resoldre aprovar el Pla
d'Actuacions en Matèria de Control Financer a efectuar durant l'exercici de 2008,
respecte a l'exercici pressupostari de l'any 2007, referit al seguiment de les mesures
correctores del control de l'exercici 2006, a la participació en Societats Mercantils, als
Organismes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials, Consorcis, Fundacions,
Associacions i altres entitats en les quals participa o col·labora econòmicament la
Diputació, a les Subvencions a Consorcis, Fundacions i altres ens no participats per la
Diputació i altres programes gestionats directament per la pròpia Diputació.
Vistes les bases 65.3, 66 i 78 a 85 de les d'execució del Pressupost de la Diputació de
l'exercici de 2007 sobre control financer, referents a l’objecte, abast, procediments,
informes, mitjans aliens, finalitat, responsabilitats, anàlisi de la informació econòmica
dels consorcis i altres ens i pla d'actuacions.
Vist l'art. 220 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el qual determina l'objecte i procediment
de realització del control financer.
Atès que en l'informe es posen de manifest les diferents comprovacions realitzades
mitjançant tècniques d’auditoria sobre les àrees en què s'ha organitzat la revisió; la
documentació financera i pressupostària que hi figura i les conclusions dels informes
d'auditoria.
Atès que els antecedents i documentació justificativa de l’esmentat informe obren a la
Intervenció General, on han restat a disposició per al seu examen.
Per tant, comprovada l'adequada presentació de la informació financera i
pressupostària, i el compliment de les normes i directrius que li són d'aplicació,
procedeix a l'empara d'allò que estableix l'art. 220.4 del Text refós abans esmentat,
trametre al Ple per al seu examen l'informe efectuat pel Servei de Control EconòmicoFinancer que depèn de la Direcció de Serveis Econòmics de la Intervenció General, en
relació amb els diferents ens analitzats, compresos en el Pla d'actuacions en matèria
de control financer efectuat durant l'exercici de 2008, respecte a l'exercici
pressupostari de l'any 2007.
Vist el punt 4.1.b) de la Refosa 1/2008, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret
de la Presidència de data 9 de maig de 2008, i publicada al BOPB número 122, de 21 de
maig de 2008.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentat de les actuacions de control financer efectuades
durant l'exercici de 2008, respecte a l'exercici pressupostari de l'any 2007, en
compliment del Decret dictat amb data 18 de març de 2008, pel President delegat de
l’aleshores Àrea de Coordinació i Govern Local, referit al seguiment de les mesures
correctores del control de l'exercici 2006, a la participació en Societats Mercantils, als
Organismes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials, Consorcis, Fundacions,
Associacions i altres entitats en les quals hi participa o hi col·labora econòmicament la
Diputació, a les Subvencions a Consorcis, Fundacions i altres ens no participats per la
Diputació i altres programes gestionats directament per la pròpia Diputació, en la forma
que resulta de l'informe emès pel Servei de Control Econòmico-Financer.
Segon.- Facultar al President delegat de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, per a
adoptar les mesures necessàries per a corregir les deficiències que estimi oportunes a
la vista de l'informe esmentat.”
I el Ple en restà assabentat
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
5.- Dictamen de data 1 de desembre de 2008 que proposa aprovar la modificació
del conveni de col·laboració sobre la recuperació dels immobles cedits al
Consorci Escola Industrial de Barcelona i la construcció d’una nova seu per a
l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
“Vist que, per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 28 de juliol de 2005,
es va aprovar la formalització d’un conveni a signar entre la Diputació de Barcelona, el
Consorci Escola Industrial de Barcelona i el Consorci del Centre Universitari del
Llevant (actual Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs), sobre la recuperació
dels immobles, propietat de la Diputació de Barcelona, cedits al Consorci Escola
Industrial de Barcelona, i la construcció d’una nova seu per a l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
Vist que el conveni va ser signat en el mes de juliol de 2005.
Vist que el conveni contemplava, entre altres aspectes, l’aportació econòmica que la
Diputació havia d’efectuar com a compensació per la recuperació dels edificis i
instal·lacions que actualment ocupa l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona, aportació econòmica que havia de ser destinada a sufragar el
cost de les obres de construcció de la nova seu de l’Escola.
Vist que la modificació dels Estatuts del Consorci del Centre Universitari del Llevant i la
modificació de la seva denominació, per la qual va passar a denominar-se Consorci
del Campus Interuniversitari del Besòs, va comportar l’aprovació, per part del Ple de la
Diputació de Barcelona de data 25 de maig de 2006, de la modificació de l’acord del
mateix òrgan de data 28 de juliol de 2005, relatiu a la recuperació dels immobles cedits
al Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), en el sentit que tots els esments
fets al Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant s’entenien fets al Consorci del
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Campus Interuniversitari del Besòs, així com a la formalització d’una addenda als
efectes de deixar constància del canvi de denominació.
Vist que, en virtut de la clàusula tercera lletra c del conveni, el Consorci del Centre
Universitari del Llevant (actual Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs) va
assumir el compromís de realitzar amb la màxima celeritat totes aquelles accions i
execucions per poder desenvolupar a la zona les obres que permetessin el trasllat de
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona així com dels
serveis necessaris, segons les característiques i condicions especificades a la clàusula
cinquena del conveni, fixant-se com a data màxima per al trasllat el 31 de desembre
de 2008.
Atès que la data prevista en la clàusula tercera del conveni es va fixar d’acord amb el
calendari previst d’execució d’obres en el moment de la signatura d’aquest, i atenent
també de forma especial a la necessitat de la Diputació de Barcelona d’ocupar aquests
espais per ubicar diferents unitats organitzatives.
Atès que aquesta necessitat és avui encara més evident, i la situació actual farà
endarrerir l’inici dels treballs necessaris per instal·lar els serveis de la Diputació de
Barcelona.
Atesa la proximitat d’aquesta data, i donat que no s’han executat en la seva totalitat les
obres necessàries per al trasllat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona i dels serveis necessaris, es considera convenient modificar la
clàusula tercera lletra c del conveni signat en el mes de juliol de 2005, a fi d’ajustar la
data màxima per al trasllat a les condicions actuals.
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
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració sobre la recuperació dels
immobles cedits al Consorci Escola Industrial de Barcelona i la construcció d’una nova
seu per a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, signat en el mes de
juliol de 2005 per la Diputació de Barcelona, el llavors Consorci del Centre
Interuniversitari de Llevant (actual Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs) i el
Consorci Escola Industrial de Barcelona, d’acord amb l’addenda que es transcriu a
continuació:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOBRE LA RECUPERACIÓ DELS
IMMOBLES CEDITS AL CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA I LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA SEU PER A L’ESCOLA D’ENGINYERIA TÈCNICA
INDUSTRIAL DE BARCELONA, SIGNAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL
CONSORCI DEL CENTRE INTERUNIVERSITARI DEL LLEVANT (ACTUAL CONSORCI
DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESÒS) I EL CONSORCI ESCOLA
INDUSTRIAL DE BARCELONA
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ENTITATS QUE INTERVENEN:
D’una part, l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, President de la Diputació de Barcelona, actuant
en nom i representació d’aquesta, en exercici de les atribucions del seu càrrec, assistit per
la Secretària General de la Corporació, Sra. Petra Mahillo García.
D’altra part, l’Excm. Sr. Jordi Hereu Boher, President del Consorci del Campus
Interuniversitari del Besòs, actuant en nom i representació d’aquest, en exercici de les
atribucions del seu càrrec, assistit pel Secretari del Consorci, Sr. Jordi Cases Pallarès.
I d’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Majó Roca, President del Consorci Escola Industrial de
Barcelona, actuant en nom i representació d’aquest, en exercici de les atribucions del seu
càrrec.
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
I. Els òrgans competents de cadascuna de les parts van adoptar l’acord de formalitzar un
conveni entre la Diputació de Barcelona, el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) i
el Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant (actual Consorci del Campus
Interuniversitari del Besòs), sobre recuperació dels immobles, propietat de la Diputació de
Barcelona, cedits al Consorci Escola Industrial de Barcelona, i la construcció d’una nova seu
per a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
II. L’esmentat conveni va ser signat el mes de juliol de 2005.
III. El conveni contempla, entre d’altres aspectes, l’aportació econòmica que la Diputació de
Barcelona efectuarà com a compensació per la recuperació dels edificis i instal·lacions que
actualment ocupa l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona,
aportació econòmica que ha de ser destinada a sufragar el cost de les obres de construcció
de la nova seu de l’Escola.
IV. La modificació dels Estatuts del Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant i la
modificació de la seva denominació, per la qual va passar a denominar-se Consorci del
Campus Interuniversitari del Besòs, va comportar l’aprovació, per part del Ple de la
Diputació de 25 de maig de 2006, de la modificació de l’acord del mateix òrgan de 28 de
juliol de 2005, relatiu a la recuperació dels immobles cedits al CEIB, en el sentit que tots els
esments fets al Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant s’entenien fets al Consorci
del Campus Interuniversitari del Besòs, així com la formalització d’una addenda als efectes
de deixar constància del canvi de denominació.
V. D’acord amb la clàusula tercera, lletra c, del conveni signat en el mes de juliol de 2005, el
Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs es comprometia a realitzar amb la màxima
celeritat totes aquelles accions i execucions per poder desenvolupar a la zona les obres que
permetessin el trasllat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
així com dels serveis necessaris, segons les característiques i condicions especificades a la
clàusula cinquena del conveni, fixant-se com a data màxima per al trasllat el 31 de
desembre de 2008.
VI. La data prevista en la clàusula tercera del conveni es va fixar d’acord amb el calendari
previst d’execució d’obres en el moment de la signatura d’aquest, i atenent també de forma
especial a la necessitat de la Diputació de Barcelona d’ocupar aquests espais per ubicar
diferents unitats organitzatives. Aquesta necessitat és avui encara més evident, i la situació
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actual farà endarrerir l’inici dels treballs necessaris per instal·lar els serveis de la Diputació
de Barcelona.
VII. Atesa la proximitat de l’esmentada data, i donat que no s’han executat en la seva
totalitat les obres necessàries per al trasllat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona i dels serveis necessaris, les parts consideren convenient modificar
la clàusula tercera lletra c del conveni signat en el mes de juliol de 2005, a fi d’ajustar la data
màxima per al trasllat a les condicions actuals.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents
P A C T E S:
Únic: Objecte de l’addenda.
És objecte d’aquesta addenda, la modificació de la clàusula tercera lletra c del conveni
signat en el mes de juliol de 2005 entre la Diputació de Barcelona, el Consorci Escola
Industrial de Barcelona (CEIB) i el Consorci del Centre Interuniversitari del Llevant (actual
Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs), sobre recuperació dels immobles,
propietat de la Diputació de Barcelona, cedits al Consorci Escola Industrial de Barcelona, i la
construcció d’una nova seu per a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona, que restarà redactada de la següent manera:
“c) El Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs es compromet a realitzar amb la
màxima celeritat totes aquelles accions i execucions per poder desenvolupar a la zona les
obres que permetin el trasllat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona, així com els serveis necessaris, segons les característiques i condicions
especificades a la clàusula cinquena, fixant-se com a data màxima per al trasllat el 31 de
desembre de 2012.”

Segon.- Notificar els presents acords al Consorci del Campus Interuniversitari del
Besòs i el Consorci Escola Industrial de Barcelona, per al seu coneixement i efectes.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Gerència
6.- Dictamen de data 21 de novembre que proposa aprovar inicialment la
modificació dels Estatuts de l’ORGT.
“Els Estatuts són la norma fundacional i bàsica que regula les competències dels
òrgans de govern i administració, les facultats tutelars de la Diputació de Barcelona i
tots els més importants aspectes estructurals de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
L’adequació a la nova normativa reguladora de la contractació, continguda en la Llei
30/2007, de 30 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en la Refosa 1/2008
sobre atribucions i delegacions conferides en òrgans de la Diputació diferents del Ple,
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aprovada pel President de la Diputació de Barcelona en data 9 de maig de 2008,
motiven la present proposta de modificació dels Estatuts.
Per part de la Junta de Govern de l’Organisme, en sessió de data 13 de novembre de
2008, s’acordà elevar al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la modificació
dels Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
d’acord amb el que estableix l’article 9.e) dels Estatuts de l’ORGT.
Atesa la conveniència de modificar els Estatuts en el sentit i pels motius exposats en
l’informe de la Gerència de l’ORGT obrant en aquest expedient, previ informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, es proposa al Ple
Corporatiu l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts de l’Organisme de Gestió
Tributària, en el sentit següent:
I.- Modificar els articles 2, 3, 12, 14, 18, 36 I 37 dels Estatuts de l’Organisme de Gestió
Tributària, els quals queden redactats com a continuació es relaciona:
Article 2. Règim jurídic
1. L’Organisme de Gestió Tributària, atesa la seva condició, es regirà pels presents Estatuts,
pel Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona i per les disposicions i resolucions dels
seus òrgans, així com també per la legislació de règim local, i, particularment, pel que
disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març), el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya (aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny), la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, la Llei 30/2007, de 30 de novembre, de Contractes del Sector Públic i altres
disposicions concordants i de desenvolupament en matèria de règim local.
2. Així mateix, l’ORGT es regirà pel seu Reglament orgànic i funcional i per l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
Altrament, en l’actuació de l’Organisme resultaran d’aplicació la Llei d’hisendes locals, la Llei
general tributària, els reglaments d’aplicació i la Llei general pressupostària.
Article 3. Domicili
1. L’Organisme de Gestió Tributària tindrà el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer
Travessera de les Corts 131-159, Pavelló Mestral (recinte de la Maternitat), DP 08028. No
obstant això, l’Organisme podrà acordar el trasllat del domicili social dins de la ciutat de
Barcelona, així com l’establiment de les delegacions, oficines, centres o dependències
necessàries per a l’exercici de les seves funcions en qualsevol punt de l’àmbit territorial de
la Diputació de Barcelona.
2. L’estructura organitzativa de l’Organisme es compon dels Serveis Centrals, ubicats a la
ciutat de Barcelona, en el lloc fixat com a domicili, i dels Serveis Perifèrics, que comprenen
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les diferents oficines situades en aquells municipis on resultin oportunes per a la millor
prestació del servei.
3. El Consell Directiu podrà acordar el trasllat del domicili dins la ciutat de Barcelona. Al
President correspondrà la facultat d’aprovar l’establiment, en l’àmbit de la província, de les
oficines que calguin per a la millor prestació del servei.
Article 12. Competències
Correspon al Consell Directiu:
a. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals no ultrapassin
la xifra de sis milions més IVA (6.000.000 + IVA) EUR i siguin superiors a sis-cents mil més
IVA (600.000 + IVA) EUR.
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses derivades d’aquestes
contractacions, incloses les plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de
quatre anualitats; aquesta limitació no regirà en l’arrendament d’immobles.
b. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent el Consell Directiu per
a la seva contractació.
c. Aprovar els criteris per a determinar les retribucions complementàries que
corresponguin al personal de l’Organisme.
d. Aprovar les modificacions en l’estructura de l’Organisme, quan no siguin competència
d’un altre òrgan.
e. Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades, i l’autorització i la
disposició de despeses que es derivin, incloses les plurianuals, sempre que en aquest
darrer cas s’observin les prescripcions següents:
1. Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en l’arrendament
d’immobles.
2. Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les transferències
corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o privades sense ànim
de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60%
per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit
corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació.
De l’exercici d’aquesta competència quedaran exclosos els convenis relatius a la delegació
de facultats de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos, l’aprovació dels quals
correspondrà al Ple de la Diputació.
Article 14. Competències
Correspon a la Presidència:
a. Representar l’Organisme en els actes que ho requereixin i subscriure, en l’esmentada
qualitat, qualsevol tipus de documents que sigui necessari per a la consecució de les seves
finalitats.
b. Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels òrgans
col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat.
c. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès
entre els límits quantitatius següents:

19

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

c.1) En els d’obres, més de cinquanta mil més IVA (50.000 + IVA) EUR i que no superin els
sis cents mil més IVA (600.000+IVA) EUR.
c.2) En els de serveis, subministraments, gestió de serveis públics, en els administratius
especials i en els privats, incloses les alienacions, més de divuit mil més IVA (18.000+IVA)
EUR i que no superin els sis cents mil més IVA (600.000+IVA) EUR.
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses derivades d’aquestes
contractacions, incloses les plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de
quatre anualitats; aquesta limitació no regirà en l’arrendament d’immobles.
d. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent la Presidència per a la
seva contractació.
e.

Nomenar els funcionaris de carrera de l’Organisme.

f.
Retre els estats de comptes de l’Organisme.
g. Formular la proposta en relació amb l’exercici de les competències reservades a la
Presidència de la Diputació de Barcelona.
h.

Proposar el nomenament i el cessament de la persona que ocupi la Gerència.

i.
Resoldre les convocatòries per a la provisió dels llocs de treball de l’Organisme,
i nomenar i remoure les persones que ocupin càrrecs de comandament.
j.
Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la legislació
vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona en el cas de
personal funcionari d’aquesta.
k. Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin competència de la
Diputació de Barcelona, segons les bases d’execució del pressupost.
l.
Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos de
l’Organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció.
m.

Aprovar la liquidació de les retribucions a percebre pel concepte de productivitat.

n. Elevar al Ple de la Diputació la proposta d’acceptació dels acords de delegació
adoptats pels ajuntaments, dels quals posteriorment es donarà compte al Consell Directiu
de l’Organisme, en la sessió següent que se celebri.
o.

Aprovar les despeses no atribuïdes a altres òrgans.

p. Declarar la inadmissibilitat de les sol·licituds de revisió d’ofici d’actes dictats per
l’Organisme, formulades pels interessats.
q. Exercitar les accions judicials necessàries per a la interposició dels recursos de
cassació en interès de la llei en defensa dels ingressos de la Hisenda local.
r.
Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de
l’organisme autònom, la L 7/1985 atribueixi a la Presidència de l’entitat local amb el caràcter
de delegables i no hagi estat reservada a la Presidència de la Diputació o assignada a un
altre òrgan.
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Article 18. Competències i funcions
Correspon a la Gerència:
a. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions
particulars que exigeixi el seu millor compliment.
b. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’Organisme de
conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics,
administratius i de gestió.
c. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de
plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball.
d. Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de
l’Organisme, formular propostes a la Presidència i exercir el control del personal.
e. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar contractes menors amb els imports següents:
e.1) D’obres, fins a cinquanta mil més IVA (50.000+IVA) EUR.
e.2) De la resta de contractes diferents dels d’obres, fins a divuit mil més IVA (18.000 + IVA)
EUR.
f.
Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar la resta de contractes administratius i els
privats, incloses les alienacions, fins al límit de divuit mil + IVA (18.000+IVA) EUR.
g. En matèria de personal, exercir les competències següents:
g.1) Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament.
g.2) Nomenar el personal interí i contractar el laboral.
g.3) Sancionar el personal, llevat dels casos en què procedeixi la separació del servei del
personal funcionari o l’acomiadament del laboral. En aquests últims casos correspondrà a la
Gerència la incoació de l’expedient.
g.4) Aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans.
h. En matèria de gestió d’ingressos de dret públic, exercir les competències següents:
h.1) Dictar els actes administratius que amb relació a l’exercici de funcions de gestió,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic li corresponguin, segons el
Reglament orgànic i funcional de l’Organisme.
h.2) Autoritzar les transferències de fons des dels comptes de l’ORGT a les entitats
delegants per l’import que els correspongui.
h.3) Autoritzar i donar conformitat, si escau, als informes i als comunicats dirigits als
ajuntaments i altres entitats, els ingressos de dret públic dels quals gestiona l’Organisme.
i.

Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments.

j.

L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents.

k. Aprovar les despeses en matèria de la seva competència d’acord amb les previsions
següents:
k.1) En l’àmbit de contractació, fins als límits assenyalats a les lletres e) i f).
k.2) En la resta de matèries, fins al límit de sis mil + IVA (6.000 + IVA) EUR.
l.
Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern.
Article 36. Contractació
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1. L’Organisme ajustarà la seva activitat contractual a les previsions de la Llei
30/2007, de 30 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. Estan exclosos de l’àmbit de la Llei 30/2007 els negocis i relacions jurídiques
relacionats a l’article 4 del mateix text legal.
L’Organisme podrà alienar directament els béns que li adscrigui la Diputació de Barcelona
per ser transformats, així com els béns que adquireixi per ser retornats al tràfic jurídic,
d’acord amb les finalitats peculiars de l’Organisme i sempre que actuï en l’exercici de les
seves competències específiques.
Article 37. Organització administrativa pròpia
1. Per a atendre les funcions que té assignades, l’Organisme s’estructurarà en Serveis
Centrals i Serveis Perifèrics.
2. Els Serveis Centrals s’organitzaran en direccions de serveis, serveis, seccions i
negociats, d’acord amb l’organigrama vigent en cada moment, i s’ubicaran al lloc assenyalat
com a domicili de l’Organisme a l’article 3.
3. Els Serveis Perifèrics s’organitzaran en unitats i oficines, situades en diferents municipis,
d’acord amb les necessitats dimanants de la prestació del servei al conjunt de municipis.
Disposició addicional única. Modificació ex lege
Es suprimeixen els apartats 2 i 3, per adaptar el text als criteris de la Comissió jurídica
assessora de la Generalitat de Catalunya .
II – Aprovar el text integrat dels Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària que figura com
annex.

Segon.- Sotmetre el present expedient als tràmits d’ informació pública i audiència
dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’ acord d’ aprovació
inicial esdevindrà definitiu.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
7.- Dictamen de data 21 de novembre de 2008 que proposa aprovar inicialment la
modificació del Reglament Orgànic i Funcional de l’ORGT.
“La normativa específica de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) es composa
d’Estatuts, Reglament Orgànic i Funcional (ROF en endavant) i Ordenança General de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, essent necessari que les
esmentades normes, pel seu caràcter, estiguin actualitzades i adaptades a la legislació
de general aplicació.
Segons es justifica a l’informe de la Gerència de l’ORGT que s’acompanya, en el
moment present convé modificar el ROF, per tal d’adequar-lo a la nova estructura
orgànica.
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A més de les raons organitzatives, que en la dinàmica operativa d’una Administració
moderna, que realitza múltiples funcions, sovintment justifiquen diverses adaptacions,
les freqüents modificacions legislatives i reglamentàries fan necessària una contínua
adequació del ROF perquè només quan les normes estan actualitzades i adaptades al
treball diari, poden complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Per part de la Junta de Govern de l’Organisme, en sessió de data 13 de novembre de
2008, s’acordà elevar al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la modificació
del Reglament Orgànic i Funcional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 9.h) dels Estatuts de l’ORGT.
Atesa la conveniència de modificar el Reglament Orgànic i Funcional en el sentit i pels
motius exposats en l’informe de la Gerència de l’ORGT obrant en aquest expedient,
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic i Funcional de
l’ORGT amb el següent contingut
-

Pel que fa als articles 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31,
37, 41, 44, i 46, es modifica el número i s’adapta el seu text a l’estructura
organitzativa actual .
Els articles 12, 13, 18, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43,
46, 47, 48, 49 i 50 només varien en la seva numeració.
S’introdueix l’article 19, relatiu al Servei de Qualitat.

El text integrat del Reglament Orgànic i Funcional de l’ORGT que es proposa consta
en document annex.
Segon.- Sotmetre el present expedient als tràmits d’informació pública i audiència
dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Servei d’Organització i Inspecció de Serveis
8.- Dictamen de data 20 de novembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
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“El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en data 10 de novembre 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 d’Arenys de Mar, en
data 10 de novembre 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 ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa. Taxa per la prestació de servei d’ensenyament a l’escola de música. Taxa
per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions.
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert. Elaboració i emissió de padrons i documents
cobradors.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i
definitives, per determinar els deutes cobradors.
▪ Expedició de documents cobradors.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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▪

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Preu públic per la prestació del servei de l’escola bressol. Preu públic per
ensenyaments especials (Tarifa 1 annex tarifes Ordenança general preus públics).
Preu públic per instal·lacions esportives municipals (Tarifa 2 annex tarifes Ordenança
general preus públics). Preu públic per activitats d’estiu i d’hivern inscripcions (Tarifa 3
annex tarifes Ordenança general preus públics). Preu públic Residència Geriàtrica
(Tarifa 5 annex tarifes Ordenança general preus públics).
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert. Elaboració i emissió de padrons i documents
cobradors.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i
definitives, per determinar els deutes cobradors.
▪ Expedició de documents cobradors.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Recaptació d’execucions subsidiàries
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució d’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 – Liquidació i recaptació de les autoritzacions municipals per a l’explotació dels
serveis que s’estableixen a les platges i a la zona marítima terrestre d’Arenys de Mar
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert. Elaboració i emissió de padrons i documents
cobradors.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i
definitives, per determinar els deutes cobradors.
▪ Expedició de documents cobradors.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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▪
▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament d’Arenys de Mar a favor de la
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’enumeren:
I – Impost sobre béns immobles
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II – Impost sobre activitats econòmiques
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobradors.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, recaptació voluntària l’hagi realitzat l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributaries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
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l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària l’hagi realitzat
l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII – Contribucions especials
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxes per: cementiri municipal, recollida, tractament i eliminació d’escombraries,
clavegueram, entrada de vehicles a través de les voreres i reserves a la via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega, ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntuals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues, taxa anual tinença gossos, mercats, servei de vigilància
especial, aparells automàtics accionats amb monedes i anuncis que ocupin terrenys de
domini públic, taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, taxa per la prestació de servei d’ensenyament a l’escola de música,
taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en
les activitats i instal·lacions i taxa per llicències urbanístiques.
▪ Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert. Elaboració i emissió de padrons i documents
cobradors.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i
definitives, per determinar els deutes cobradors.
▪ Expedició de documents cobradors.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Quotes d’urbanització
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
X – Sancions diverses
▪ 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.
XI – Taxa de subministrament d’aigua potable
▪ Notificació la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XII – Ingressos de les Entitats urbanístiques col·laboradores que així ho hagin sol·licitat
a l’Ajuntament
▪ Notificació la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra les actuacions de recaptació
executiva dictats per l’organisme.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII - Preu públic per la prestació del servei de l’escola bressol. Preu públic per
ensenyaments especials (Tarifa 1 annex tarifes Ordenança general preus públics).
Preu públic per instal·lacions esportives municipals (Tarifa 2 annex tarifes Ordenança
general preus públics). Preu públic per activitats d’estiu i d’hivern inscripcions (Tarifa 3
annex tarifes Ordenança general preus públics). Preu públic Residència Geriàtrica
(Tarifa 5 annex tarifes Ordenança general preus públics).
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert. Elaboració i emissió de padrons i documents
cobradors.
Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i
definitives, per determinar els deutes cobradors.
Expedició de documents cobradors.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIV – Execucions subsidiàries
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució d’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.
XV - Autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis que s’estableixen a les
platges i a la zona marítima terrestre d’Arenys de Mar
▪ Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest sigui el
règim de liquidació establert. Elaboració i emissió de padrons i documents
cobradors.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de
liquidació establert. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i
definitives, per determinar els deutes cobradors.
▪ Expedició de documents cobradors.
▪ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ 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.
XVI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
▪ Notificació la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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▪
▪

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.”

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
9.- Dictamen de data 20 de novembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats
ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta en data 28 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
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, en
data 28 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 utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
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▪
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▪
▪
▪

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
10.- Dictamen de data 20 de novembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, 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 Quirze de Besora en data 3 de novembre 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.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze de
Besora, en data 3 de novembre a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
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de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa llar d’infants – escola bressol
▪ Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal corresponent.
▪ Recaptació dels deutes, en període executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de
Barcelona respecte a les funcions de recaptació i gestió dels tributs i altres ingressos
de dret públic que a continuació s’especifiquen:
- Contribucions especials
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
▪ Liquidació d’interessos de demora.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat 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 20 de novembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga en data 30 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
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Atès que l’exercici de les funcions delegades s’incardina dins l’assistència tècnica que
la Diputació ofereix als municipis de la província, aquesta presidència, previ informe
favorable de la Junta de Govern, sotmet a l’aprovació del Ple de la Diputació de
Barcelona els següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de
Berga, en data 30 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 utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1.5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
▪ Concessió i denegació de beneficis fiscals.
▪ Revisió de les autoliquidacions presentades.
▪ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
▪ Expedició de documents cobratoris.
▪ Pràctica de notificacions de les liquidacions.
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari i executiu.
▪ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
▪ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
▪ Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
▪ Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província i
en el de la Comunitat Autònoma per a coneixement general, d’acord amb el que
preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
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12.- Dictamen de data 20 de novembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sentmenat, 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 Sentmenat en data 30 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
ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sentmenat, en
data 30 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:
- Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta Corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores (juntes de Compensació, associacions administratives de cooperació i
juntes de conservació) d’aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment per
l’Ajuntament.
▪
▪
▪
▪
▪

Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedientes 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
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preveu l’art. 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
13.- Dictamen de data 20 de novembre de 2008 que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls, 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 Viladecavalls, virtut del qual delega en la
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
permeten a les entitats locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de
la gestió, la recaptació i la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis.
Aquesta presidència, previ informe favorable de la Junta de Govern, sotmet a
l’aprovació del Ple de la Diputació de Barcelona els següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls en
data 2 d’octubre de 2008, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art. 106.3. que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
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b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació
dels procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària,
acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació
de les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a
aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar el president de l’ORGT per a la signatura i la formalització del
conveni regulador amb l’Ajuntament de Viladecavalls 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.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local
14.- Dictamen de data 4 de desembre de 2008 que proposa aprovar l’adjudicació
definitiva, a l’empresa Urcotex Inmobiliaria, SL de les obres d”Adequació dels
espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, amb una despesa d’adjudicació
de set milions cent cinquanta mil nou-cents setanta-vuit euros amb trenta-tres
cèntims (7.150.978,33) € IVA inclòs.
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“Vist el dictamen del Plenari de la Diputació de Barcelona, de data 27 de novembre de
2008, mitjançant el qual s’adjudicà provisionalment a l’empresa Urcotex Inmobiliaria,
S.L., la contractació relativa a les obres d’“Adequació dels espais interiors del Palau
Güell de Barcelona”, amb un pressupost de set milions cent cinquanta mil nou-cents
setanta vuit euros amb trenta tres cèntims (7.150.978,33) IVA inclòs.
Vist l’anunci d’adjudicació provisional publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) núm. 286, de 28 de novembre de 2008, així com la seva tramesa al
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) amb la mateixa data, i al Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE).
Atès que l’empresa adjudicatària proposada, que està inscrita al Registre de Licitadors
de la Diputació de Barcelona, ha reunit la documentació justificativa acreditativa
conforme reuneix els requisits legals pertinents per a la contractació, entre la qual es
troba el rebut acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, dipositada mitjançant
valors a la Tresoreria de la Diputació, amb data 4 de desembre de 2008, per un import
de 308.231,83 €, d'acord el que disposa l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Vist que en la data prevista de celebració del Plenari hauran transcorregut 10 dies
hàbils des de la publicació de l'anteriorment esmentat anunci d'adjudicació provisional,
atesa la declaració d’urgència d’aquest expedient de contractació, dictada a l’empara
del que es disposa a l’article 96 de la LCSP.
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 definitivament a l’empresa Urcotex Inmobiliaria, S.L. les obres
d’“Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, amb un pressupost
de set milions cent cinquanta mil nou-cents setanta vuit euros amb trenta tres cèntims
(7.150.978,33) IVA inclòs.
Segon.- Advertir l'adjudicatari que, d’acord amb el que preveu l’art. 140 de la LCSP
haurà de concórrer a formalitzar el contracte en el termini de 10 dies hàbils a comptar
des del següent al de la notificació d'aquesta adjudicació.
Tercer.- Disposar la despesa plurianual de set milions cent cinquanta mil nou-cents
setanta vuit euros amb trenta tres cèntims (7.150.978,33) IVA inclòs, derivada
d’aquesta contractació, 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:
Exercici 2008
Exercici 2009
Exercici 2010

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

Orgànic
30500
31201
31201
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Quart.- Notificar els presents acords a les empreses licitadores que han pres part en la
contractació de referència, procedint al retorn de la garantia provisional dipositada per
participar en la licitació, d’acord amb el que regula l’art. 91.4 de la LCSP.
Cinquè.- Publicar el corresponent anunci d’adjudicació definitiva de la contractació al
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i 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.”
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,
d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del Convergència i Unió i l’abstenció
dels diputats assistents del grup del Partit Popular, sent el resultat definitiu de 44 vots
a favor i 4 abstencions.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Oficina Tècnica de Turisme
15.- Dictamen de data 2 de desembre de 2008 que proposa la ratificació de la
modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
“Per acord del Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, del qual
forma part la Diputació de Barcelona, celebrat el dia 22 de maig de 2008, es va
aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts, sotmetre el referit acord a
informació pública i seguir la tramitació fins a l’aprovació definitiva.
La secretaria del Consorci, per mitjà d’un escrit de 18 de juliol de 2008, comunica que
un cop formalitzats els tràmits d’informació pública, que han estat assumits pel
Consorci directament (BOPB, núm 128, de 3 de juny de 2008 i DOGC, núm. 5150,
d’11 de juny de 2008) i en no haver-se rebut cap al·legació, segons preveia l’acord
inicial, el text dels estatuts modificats passa a considerar-se definitiu.
Atès que d’acord amb allò que preveu l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la modificació dels
estatuts dels consorcis, un cop acordada pel seu òrgan superior de govern, ha de ser
ratificada per les entitats consorciades.
Vist allò que disposen l’article 47, 2, g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 114.3 en el seu apartat d), 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 el sentit és que correspon al Ple corporatiu adoptar per majoria absoluta
el referit acord.
Vist el punt 4.1 g) de la Refosa 1/2008, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del
Decret de la Presidència de data 9 de maig de 2008, i publicada al BOPB núm. 122, de
21 de maig de 2008.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Cap de
l’Oficina Tècnica de Turisme, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
de Desenvolupament Econòmic, proposa al Diputat Delegat de Turisme que elevi al
Ple, per a la seva aprovació amb el vot favorable de la majoria absoluta del seu
nombre legal de membres, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Baix
Llobregat, del qual aquesta Diputació en forma part, els quals s’acompanyen com
annex.
Segon.- Donar trasllat dels precedents acords al Consorci de Turisme del Baix
Llobregat, per al seu coneixement i efectes escaients.”
I el Ple ratificà, per unanimitat, el present acord.
Abans d’aixecar la sessió, la Presidència desitjà bones festes i moltes ganes de
treballar de cara al 2009.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 12 hores i 35 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Antoni Fogué Moya

La Secretària General
Petra Mahillo García
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